แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตาบลป่าซาง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

คานา
แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลป่าซาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้กําหนดห้วง
เวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และ
แผนงานทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแผนงาน
แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิด
ผลสําเร็จดังที่คาดหวังไว้ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลป่าซาง (พ.ศ.2561 - 2565) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลป่าซาง

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
บทนํา
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
8. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.ลําพูน

หน้า
1
2
2
2

3
10
19
22
29
34
43
47
63

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.ลาพูน

บัญชีจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลป่าซาง
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ
ดาเนินการ
โครงการทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้ หมด

หน่วยดาเนินการ

กองช่าง
กองช่าง

8
2

80.00
20.00

2,926,200.00
556,200.00

84.03
15.97

10

100.00

3,482,400.00

100.00

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1

หน้า 1

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลป่าซาง
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
-แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1

หน้า 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1
เทศบาลตาบลป่าซาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการวางท่อส่งน้า
วางท่อพีวซี ี ขนาด Ø 4 นิ้ว
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ตาบลป่าซาง ยาว 232 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
98,300 หมู่ที่ 3
กองช่าง
ตาบลป่าซาง

2 โครงการวางท่อ ค.ส.ล.
ข้างถนนสายท่าต้นงิว้
หมู่ที่ 2 ตาบลปากบ่อง
ไปบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตาบลป่าซาง

วางท่อ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
สูง 1.50 เมตร ยาว 45 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

884,800

หมู่ที่ 2
กองช่าง
ตาบลปากบ่อง

3 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 10 หมู่ที่ 3
ตาบลป่าซาง

ค่าเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 286 เมตร
หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,325.7 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

442,300

หมู่ที่ 3
ตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1

กองช่าง

หน้า 3

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตาบลปากบ่อง

5 โครงการก่อสร้างห้องน้า
สนามกีฬาเทศบาลตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 3.30-3.90 เมตร
ยาว 138 เมตร หนา 0.05 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ก่อสร้างห้องน้า กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 11.10 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
163,800 หมู่ที่ 1
กองช่าง
ตาบลปากบ่อง

400,000

สนามกีฬา
เทศบาล
ตาบลป่าซาง

กองช่าง

6 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ปักเสา คอร. 8 เมตร จานวน 10 ต้น
ภายในสนามกีฬาเทศบาลตาบลป่าซาง พร้อมติดตั้งดวงโคม
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

189,000

สนามกีฬา
เทศบาล
ตาบลป่าซาง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 4
ตาบลป่าซาง

332,000

หมู่ที่ 4
ตาบลป่าซาง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 158 เมตร
หนา0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
647.94 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1

หน้า 4

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 3
ตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 204 เมตร
หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
816 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
416,000 หมู่ที่ 3
กองช่าง
ตาบลป่าซาง

หน้า 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการวางท่อประปาหมู่บา้ น
หนองหอย หมู่ที่ 5 ตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
วางท่อพีวซี ี Ø 3 นิ้ว
ยาวรวม 2,800 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2 โครงการวางท่อประปา
วางท่อพีวซี ี Ø 2 นิ้ว
หมู่บา้ นดอนนา หมู่ที่ 2 ตาบลป่าซาง ยาวรวม 1,100 เมตร
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 เพิม่ เติม ฉบับที่ 1

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
465,700 หมู่ที่ 5
กองช่าง
ตาบลป่าซาง

90,500

หมู่ที่ 2
ตาบลป่าซาง

กองช่าง

หน้า 6

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 19

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
กลุ่มผู้นาในท้องถิ่น /กานัน /
1 โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่
เปิดประตูสู่อาเซียน
ผู้ใหญ่บา้ น/นักเรียนในเขตเทศบาล
และบุคลากรในองค์กร จัดกิจกรรม
และอบรม ตามโครงการป่าซาง
เมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน
2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาล
ตาบลป่าซาง

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์/
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
40,000

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขต
เทศบาล
ตาบลป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองวิชาการฯ

ในเขต
เทศบาล
ตาบลป่าซาง

กองวิชาการฯ

หน้า 20

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การถนอมอาหาร
2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การทาขนม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาลตาบล
ป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการฯ

อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

20,000

เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
การทาผลิตภัณฑ์จากเดคูพาร์ต

25,000

เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
การทาไม้กวาดทางมะพร้าว

อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

20,000

เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
การทาไส่อั่วและหมูแดดเดียว

15,000

เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 21

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-แผนงานงบกลาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 22

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในนักเรียน
(D.A.R.E)

รายละเอียดของโครงการ/
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในนักเรียน
(D.A.R.E)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
15,600 ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 23

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการครอบครัวเข้มแข็ง
รวมกันเป็นหนึ่ง

สถานที่
ดาเนินการ
30,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการฯ

จัดกิจกรรมปลูกฝังและสร้าง
ค่านิยมให้เด็กและเยาวชน
เป็นคนดีมีคุณธรรมโดยมี
แบบอย่างที่ดี
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความ
ต้องการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สตรีระดับหมู่บา้ นและเป็นแกนนา
ในชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่สตรี

30,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

20,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชนเข้มแข็ง

มีกิจกรรมที่สร้าง รายได้ สามารถ
เป็นอาชีพหลักหรือ อาชีพเสริม

30,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

อบรมเชิงวิชาการ และฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุ

50,000 เทศบาลตาบล
ป่าซาง และศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุ

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

รายละเอียดของโครงการ/
จัดกิจกรรมทาให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในครอบครัว

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

หน้า 24

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

รายละเอียดของโครงการ/

งบประมาณ

จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

สถานที่
ดาเนินการ
30,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

200,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

กองการศึกษา

3 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้
บูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองป่าซาง
งานสรงน้าพระบรมธาตุและ
รูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดอินทขิล
5 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรม
สารีริกธาตุ สรงน้ากู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.1 ต.ป่าซาง

15,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง
20,000 ม.1 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.1 ต.ป่าซาง

20,000

ม.1 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

6 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
สารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ากู่อัฐิครูบา ม.1 ต.ป่าซาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม

20,000

ม.1 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 25

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดบ้านล้อง

รายละเอียดของโครงการ/
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.2 ต.ป่าซาง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 ม.2 ต.ป่าซาง

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

8 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
ศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.3 ต.ป่าซาง

20,000

ม.3 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

9 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุกู่
อัฐิครูบาคันธา (ครูบาคางเป็ด)
วัดฉางข้าวน้อยใต้

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.4 ต.ป่าซาง

20,000

ม.4 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

10 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้า
และสรงน้าพระธาตุกู่ครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอย

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.5 ต.ป่าซาง

20,000

ม.5 ต.ป่าซาง

กองการศึกษา

11 โครงการประเพณีสรงน้าพระบรม
สารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส
วัดท่าต้นงิว้

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.2 ต.ปากบ่อง

20,000 ม.2 ต.ปากบ่อง

กองการศึกษา

12 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
และรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.3 ต.ปากบ่อง
วัดธรรมสังเวช (วัดหนองสลีก)

20,000 ม.3 ต.ปากบ่อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 26

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 โครงการประเพณีสรงน้าธาตุและ
กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผา

รายละเอียดของโครงการ/
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.4 ต.ปากบ่อง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 ม.4 ต.ปากบ่อง

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

14 โครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ
และกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดบ้านก้อง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.5 ต.ปากบ่อง

20,000 ม.5 ต.ปากบ่อง

กองการศึกษา

15 โครงการประเพณีแข่งเรือยาว
วัดบ้านก้อง

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ม.5 ต.ปากบ่อง

150,000 ม.5 ต.ปากบ่อง

กองการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 27

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบรู ณ์
ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบฯ

งบประมาณ
17,500,000

สถานที่
ดาเนินการ
เทศบาล

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสวัสดิการฯ

5,779,200

เทศบาล

กองสวัสดิการฯ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

ดาเนินการรองรับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ให้แก่
ผู้ปว่ ยเอดส์

240,000

เทศบาล

กองสาธารณสุข

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ.2557

300,000

เทศบาล

กองสาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 28

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 29

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
สถานที่
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
1 โครงการ 3Rs ประชารัฐ
รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยก
10,000 จานวน 10 หมู่บา้ น
คัดแยกขยะ
ประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน
สถาบันการศึกษา
หมู่บา้ น สถานศึกษา วัด
โรงเรียน 5 แห่ง
ให้มีการคัดแยกและกระบวนการ
วัด 11 แห่ง
จัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป
2 โครงการความรู้คู่ชุมชน
สะอาดสดใสไร้มลพิษ

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
เรื่องการปูองกันและแก้ไข
มลพิษในอากาศรวมทั้งมลพิษ
อื่นๆ ที่พบในพื้นที่โดยการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ

3 โครงการจัดซื้อถุงดา
เพื่อรองรับขยะมูลฝอย
ที่ประทับตราสัญลักษณ์/
ข้อความ เทศบาลตาบล
ปุาซาง

จัดซื้อถุงดาเพื่อรงรับขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ฯ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ถุงดาพลาสติกสีดาพิมพ์
ตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาล
ตาบลปุาซางกาหนด
2.ขนาด 28X36 นิ้ว
โดยบรรจุหอ่ ๆ ละ 10 ใบ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข

10,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุข
สถานประกอบการ
ในพื้นที่ ทต.ปุาซาง

500,000

ในเขตเทศบาล
ตาบลปุาซาง

กองสาธารณสุข

หน้า 30

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการชุมชนลดขยะ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

5 โครงการชุมชนสวยใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

6 โครงการบาบัดน้าเสีย
ด้วยมือเรา EM Ball
ลดโลกร้อน

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการคาร์บอน
ฟุตพริ้นเพื่อมุ่งสู่การเป็น
เมืองลดคาร์บอน เทศบาล
ตาบลปุาซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยชุมชนกับประชาชน
ร้านค้า ร้านอาหาร ศาสนสถาน
และสมาชิก อถล.
ส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิก
อถล. และเครือข่ายในหมู่บา้ น
มีความเข้าใจในการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ชุมชนรวมถึงการปกปูอง
และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บา้ น
ให้ความรู้กับประชาชน นักเรียน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
แหล่งน้า ส่งเสริมการทาน้าหมัก
ในครัวเรือนบาบัดน้าเสีย
ในพื้นที่เทศบาลตาบลปุาซาง
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาต่อยอดการจัดทา
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
เทศบาลตาบลปุาซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
สถาบันการศึกษา
โรงเรียน 5 แห่ง
วัด 11 แห่ง
10,000

ในเขตเทศบาล
ตาบลปุาซาง

กองสาธารณสุข

12,000

ในเขตเทศบาล
ตาบลปุาซาง

กองสาธารณสุข

10,000

ในเขตเทศบาล
ตาบลปุาซาง

กองสาธารณสุข

หน้า 31

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการประชาชนร่วมใจ
ติดตั้งบ่อดักไขมัน

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
10,000
ให้กับประชาชน ในการจัดการ
น้าเสีย โดยการฝึกอบรม ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ลดปริมาณความสกปรกของ
น้าเสียจากแหล่งกาเนิด ที่ระบาย
ลงสู่แหล่งน้า

สถานที่
ดาเนินการ
ในเขตเทศบาล
ตาบลปุาซาง

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข

9 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ เผยแพร่ความรู้ และสร้างความ
ลดโลกร้อน
เข้าใจผ่านสื่อบุคคลและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทกุ ชุมชน/
ร้านค้า/ตลาด/ร้านค้า
ในโรงเรือน เป็นต้น กิจกรรม
ทาปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ

20,000 โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ กองสาธารณสุข
เทศบาลตาบลปุาซาง

10 โครงการฟื้นฟูและพัฒนา
ลาน้า คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน

10,000

รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่
ดูแลรักษาแหล่งน้าลาคลอง
ในพื้นที่ให้สะอาดฟื้นฟูปรับปรุง
คุณภาพน้าในคลองส่งเสริม
พฤติกรรมลดการทิ้งขยะและ
สิ่งปฏิกูลเสียต่างๆลงในแม่น้า
ลาคลอง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

ในเขตเทศบาล
ตาบลปุาซาง

กองสาธารณสุข

หน้า 32

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ
ในเขตเทศบาลตาบลปุาซาง มูลฝอย จานวน 12 เดือน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ
700,000

สถานที่
ดาเนินการ
ม.4
ต.ปุาซาง

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง/
สาธารณสุข

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 33

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 34

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและมหกรรม
การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
บุคลากร เด็กเล็ก เข้าร่วมการจัดงาน
การจัดการศึกษา ของ อปท. ระดับภาค
และระดับประเทศ

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

2 โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้แก่
เด็กเล็กโดยเน้นให้เด็กเกิดความรู้
ได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

3 โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก
ของสถานศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ของสถานศึกษา

5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา

จัดอบรมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

20,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

หน้า 35

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดให้เด็กระดับปฐมวัยได้มปี ระสบการณ์
โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ

6 โครงการวันวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบตั ิการทางวิชาการแก่
บุคลากรทางการศึกษา

7 โครงการวันสาคัญทางศาสนา
และวันสาคัญของชาติ

ปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของวันสาคัญต่างๆ
ให้แก่เด็กเล็ก

8 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

จัดอบรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

15,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

หน้า 36

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตร
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา จานวน 20,000 บาท
อุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
จานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 12,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา
จานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ADSL จานวน 9,600 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน WIFI จานวน 7,200 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน จานวน 100,000 บาท
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(เงินอุดหนุนสาหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพสังกัด ศพด.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินหนุนสาหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพสังกัด ศพด.

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
218,800 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

หน้า 37

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลป่าซาง)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลป่าซาง จานวน 100 คน
คนละ 20 บาทจานวน 200 วัน
รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลป่าซาง จานวน 100 คน
คนละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน
170,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 100 คน คนละ 300 บาท
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 100 คน คนละ 200 บาท
รวมเป็นเงิน20,000 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง จานวน
100 คน คนละ 430 บาท
รวมเป็นเงิน 43,000 บาท

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
683,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

หน้า 38

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 100 คน คนละ 200 บาท
รวมเป็นเงิน20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนุน
อาหารกลางวันสาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลป่าซาง จานวน
60 คนๆ ละ 20 บาท จานวน 245 วัน
รวมเป็นเงิน 294,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ของนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลป่าซาง จานวน 60 คน
คนละ 1,700 บาท
รวมเป็นเงิน 102,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คน คนละ 300 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คน คนละ 200 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

463,800 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

หน้า 39

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คน คนละ 430 บาท
รวมเป็นเงิน25,800 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 60 คน คนละ 200 บาท
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

งบประมาณ

13 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
-อุดหนุนโรงเรียน
(อาหารกลางวัน สพฐ.)

เงินอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน)
โรงเรียน สพฐ.จานวน 333 คน
คนละ 20 บาทจานวน 200 วัน

1,320,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

14 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

80,000

ในเขต กองการศึกษา
เทศบาล
ตาบลป่าซาง

15 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
-อุดหนุนโรงเรียนป่าซาง

อุดหนุนโรงเรียนป่าซาง
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

50,000

ในเขต กองการศึกษา
เทศบาล
ตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 40

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
16 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมให้เด็กเล็กอายุระหว่าง
2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมและมี
ประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง
17 โครงการอบรมพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน
และการบริหารสถานศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของตาบลป่าซาง ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา

18 ค่าอาหารเสริม(นม)

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลป่าซาง จานวน 60 คน
จานวน 260 วัน วันละ 7.37 บาท
ตั้งไว้ 114,980 บาท
2.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลป่าซาง
จานวน 100 คน จานวน 260 วัน
วันละ 7.37 บาท ตั้งไว้ 191,620 บาท
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลตาบลป่าซาง(สพฐ)
จานวน 333 คน จานวน 260 วัน
วันละ 7.37 บาท
ตั้งไว้ 638,095 บาท

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง
5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

944,695 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

หน้า 41

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด
ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
350,000 ในเขต กองการศึกษา
เทศบาล

หน้า 42

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณสุข
-แผนงานสาธารณสุข

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 43

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมอบรมฟื้นฟูให้ความรู้
10,000 ผู้ประกอบการ
กองสาธารณสุขฯ
ด้านอาหารและน้า
ด้านสุขาภิบาลอาหาร และการลดใช้
ร้านอาหารแผงลอย
โฟมบรรจุอาหาร และออกตรวจประเมิน
จาหน่ายอาหาร
ด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม
เจ้าของร้านขายของชา
มินิมาร์ท ซูเปอร์มาเก็ต
2 โครงการตรวจสอบ
ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตน้าดื่ม
คุณภาพน้าดื่ม น้าบริโภค ของชุมชน และตู้น้าหยอดเหรียญ
ในชุมชน
และเสริมสร้างให้ผู้เกี่ยวข้องมีองค์
ความรู้ ตiะหนักต่อปัญหาที่จะส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ
3 โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิด
จากสัตว์สู่คน

ให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน
และประสบอุบตั ิเหตุได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกต้องและทันท่วงที แบบเร่งด่วน
(Emergency case) ในพื้นที่เทศบาล
ตาบลป่าซาง
จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้หวัดนก
และให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ในเรื่อง การป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

20,000 -แหล่งน้าอุปโภค
และบริโภค จานวน
10 หมู่บา้ น
-ตู้น้าหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ ในเขตพื้นที่
ทต.ป่าซาง
648,000
ในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

10,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

หน้า 44

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ
ประสานงานและขอความร่วมมือจาก
บุคลกรทางการแพทย์ของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ
ในการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการดูแล
สุขภาพทุกลุ่มวัย ,กิจกรรมการตรวจ
คัดกรองโรค และรักษาพยาบาล
โรคเบื้องต้น รวมทั้งส่งต่อผู้ปว่ ย
กรณีที่พบผู้ปว่ ยที่มีความจาเป็น
จะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานบริการ
ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิต่อไป
โดยการบริการด้านสาธารณสุข
ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

6 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน

เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ
ความตระหนักที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง
โรคไข้เลือดออก รณรงค์ปอ้ งกันโรค
ไข้เลือดออกด้วยการพ่นหมอกควัน
และสารวจทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

7 โครงการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจ

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้/
การจัดการสุขาภิบาลน้าและอาหาร

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

150,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

10,000 ประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่เทศบาล และ
โรงเรียน เป้าหมาย

กองสาธารณสุข

หน้า 45

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
กิจกรรม
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
80,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุข
แมว หมู่บา้ นในเขตเทศบาลตาบล
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
ป่าซาง สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ
แก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและ
สัตว์เลี้ยง ตลอดจนได้ตระหนักถึง
ความสาคัญในการนาสัตว์ไปรับบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

9 เงินอุดหนุนเอกชน
-อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น ตาม
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับหมู่บา้ น บ้านละ 20,000 บาท
จานวน 10 หมู่บา้ น

200,000 จานวน 10 หมู่บา้ น กองสาธารณสุขฯ
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

10 โครงการเฝ้าระวัง

การอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ
ในพื้นที่

10,000 พื้นที่ 10 หมู่บา้ น
ในเขตเทศบาลตาบล
ป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุขฯ

หน้า 46

7. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง-การบริหาร
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน้า 47

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน
ลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบตั ิราชการและให้
บริการดีเด่น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

2 โครงการตามนโยบายต่างๆ
ของรัฐ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000 ในเขตเทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

ดานินการตามนโยบายต่างๆ
ของรัฐบาลได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

30,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

3 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและรับทราบ
ปัญหาของประชาชน

30,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

5,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้และพัฒนาทักษะ
การปฏิบตั ิราชการ สาหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ของเทศบาลตาบลป่าซาง

เพื่อให้บคุ ลากรของเทศบาลตาบล
ป่าซาง ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลัก
ด้านมุ่งสัมฤทธิส์ ามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิราชการ
ได้ถูกต้องตามระเบียบ

20,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ พนักงาน
ลูกจ้าง เทศบาลตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ ได้รับความรู้
ด้านสิทธิประโยชน์ฯ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธกี าร
ปฏิบตั ิราชการด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
20,000 ภายใน/
นอกเขต
เทศบาล
ตาบลป่าซาง

หน่วย
ดาเนินการ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด

7 โครงการลดใช้พลังงาน

พนักงาน เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม
การใช้พลังงานอย่างประหยัด

20,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

8 โครงการวันท้องถิ่นไทย

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ

10,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

9 โครงการวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล และประกอบ
พิธที างศาสนา เพื่อสร้างจิตสานึก
และธารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม

30,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

10 โครงการส่งเสริมทาการ
เกษตร 4.0

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการทา
การเกษตร 4.0

20,000 ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

11 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอป่าซาง
1.งานรัฐพิธี

10,000

สานักปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

อ.ป่าซาง

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
12 โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการประชาชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน
1.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
4.ศูนย์ดารงธรรมของ อปท
5.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

13 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลป่าซาง

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน เทศบาล
ตาบลป่าซาง
15 โครงการเผยแพร่กฏหมาย
แก่ประชาชน

สถานที่
ดาเนินการ
10,000
ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

จัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนา
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ
ที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจาปีและนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ที
เมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20,000 ในเขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

-จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
รับทราบประเด็นปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
-ประชาชนตามสัดส่วนประชาคม
ระดับตาบล
จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมาย
แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล

40,000 ในเขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

20,000

กองวิชาการ
และแผนงาน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

ในเขต
เทศบาล

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจัดทาแผน
พัฒนา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลป่าซาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลป่าซางให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
50,000
ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองวิชาการ
และแผนงาน

40,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

17 อุดหนุนส่วนราชการ
-โครงการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน
18 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
หรือการคัดสรร

เพื่อเป็นสถานที่และสาหรับอานวย
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างอปท.และการใช้บริการ
ประชาชน

จัดการเลือกตั้งหรือคัดสรรเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย

600,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีความพร้อม
และมีทกั ษะในการปฏิบตั ิ

20,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

20 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัย
ประเมินผล

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน
ที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติ
การประเมินที่ ก.ท.กาหนด

30,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
21 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลและปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-เก้าอี้บนุ วม จานวน 100 ตัว
ราคาตัวละ 500 บาท

50,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 24,000 บีทยี ู จานวน
2 เครื่อง

72,800

ทต.ป่าซาง
สานักงาน

สานักปลัด

8,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

1,400

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

30,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด

-เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
-อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card Reader)
จานวน 2 เครื่อง
ค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
หม้อแปลงสัญญานเสียง
จานวน 2 เครื่อง
แอมป์ขยายเสียง จานวน 2 ตัว
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เก้าอี้ทางาน จานวน 2 ตัว
ตัวละ 1,800 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน *(จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน
1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา ชนิด Networkแบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 8,900 บาท
-เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
2,500 บาท
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
14,000 สานักงาน
ทต.ป่าซาง
40,000 สานักงาน
ทต.ป่าซาง
20,000 สานักงาน
ทต.ป่าซาง
3,600

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองคลัง

6,300

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองคลัง

17,800

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองคลัง

7,500

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองคลัง

10,000

สานักงาน

กองคลัง

17,000

กองคลัง

ทต.ป่าซาง

หน้า 53

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการจัดตั้งหมู่บา้ นเข้มแข็ง จัดตั้งหมู่บา้ นเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด
ป้องกันยาเสพติด

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
100,000
ในเขต
เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อปพร.และ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของ อปพร. เมื่อเกิดภัยพิบตั ิต่างๆ
ในอนาคต

30,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

3 โครงการหนูไม่จมน้าแน่
ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน

ฝึกทักษะการเรียนรู้ในการช่วยเหลือ
ตนเองตลอดจนการเอาชีวติ รอดจาก
การจมน้า

30,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

4 โครงการป้องกันและรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ป้องกันแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
เทศบาลตาบลป่าซาง

20,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

5 โครงการฝึกอบรม
จิตอาสาจราจร

จิตอาสาในเขตเทศบาล จานวน 50 คน

20,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

6 โครงการศูนย์ประสานงาน
ความปลอดภัย เทศบาล
ตาบลป่าซาง

สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ
ในการป้องกันอาญชากรรมใน
การปฏิบตั ิงานร่วมมือกับตารวจ

30,000

ในเขต
เทศบาล

สานักปลัด

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 54

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
7 โครงการส่งเสริมความรู้
ป้องกันสาธารณภัยแก่
สถานศึกษา
8 โครงการดาเนินงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตาบลป่าซาง
9 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลและปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน
20,000
ในเขต
เรื่องการ ป้องกันสาธารณภัยละป้องกันภัย
เทศบาล
ในสถานศึกษาและชุมชนได้

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
และดาเนินงานแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน
ของประชาชน

50,000

ในเขต
เทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

-เทรลเลอร์ลากเรือ จานวน 1 เครื่อง

45,000

-เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง สูบน้าได้
1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง

15,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด
(งานป้องกัน)
สานักปลัด
(งานป้องกัน)

-เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

24,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด
(งานป้องกัน)

-สายส่งน้าดับเพลิง จานวน 3 เส้น
เส้นละ8,000 บาท

24,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด
(งานป้องกัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 55

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
สาหรับงานสานักงาน จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
17,000 สานักงาน
ทต.ป่าซาง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด
(งานป้องกัน)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

30,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด
(งานป้องกัน)

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

ค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

30,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

สานักปลัด
(งานป้องกัน)

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 56

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลและปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-เก้าอี้สานักงาน จานวน 5 ตัว
ราคาตัวละ1,400 บาท
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดาจานวน 1 คัน

7,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

5,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

10,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

24,200 สถานศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง
12,400 สถานศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด 12,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
-พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว
จานวน 8 ตัว ราคา ตัวละ 1,550 บาท

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

40,800

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน้า 57

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ
สถานที่
กิจกรรม
ดาเนินการ
-โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ตามมาตรฐาน มอก.
22,200 สถานศึกษา
ระดับ 2 อนุบาล จานวน 15 ชุดๆ ละ
ของ
1,480 บาท
ทต.ป่าซาง

-โต๊ะญี่ปุ่น ขนาดกว้าง 24 นิ้ว
ยาว 24 นิ้ว จานวน 23 ตัว
ตัวละ 500 บาท
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -ชุด รับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย
(ไมล์ลอยคู่) จานวน 1 ชุด

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

-ชุดเครื่องเสียงแบบจูง 15 นิ้ว
450 วัตต์ รองรับ Bluetooth
-พร้อมไมล์ลอย VHF จานวน 2 ตัว
ราคาชุดละ 10,000 บาท
-คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1
(28 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

หน่วย
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา

11,500 สถานศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง
4,900 สถานศึกษา
ของ

กองการศึกษา

10,000 สถานศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

16,000 สถานศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง
8,000 สถานศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

8,900 สถานศึกษา
ของ
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

หน้า 58

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลและปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จานวน 3 ตู้
ราคา 7,900 บาท
-เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
9,500 บาท

23,700

สานักงาน
ทต.ป่าซาง
สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสาธารณสุขฯ

ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
หรือการแพทย์

-เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
จานวน 3 เครื่อง เครื่องละ
6,500 บาท

19,500

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสาธารณสุขฯ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

30,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสาธารณสุขฯ

50,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสาธารณสุขฯ

-จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

28,500

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองสาธารณสุขฯ

หน้า 59

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจรับ
ตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่
งานจ้าง เทศบาลตาบลป่าซาง
2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลและปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
-เทปวัดระยะทาง 50 เมตร
จานวน 1 อัน

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

5,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองช่าง

-ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

50,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองช่าง

-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่
ครุภณ
ั ฑ์
ที่ชารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

100,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองช่าง

-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ของเทศบาลตาบลป่าซาง

200,000 ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

หน้า 60

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลและปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 1 ตู้

8,500

สานักงาน

กองสวัสดิการฯ

-เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

17,000

ทต.ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง

16,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

5,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

5,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองสวัสดิการฯ

-เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
2,500 บาท
-ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 61

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลและปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอป่าซาง
-งานเทศกาลลาไยจังหวัดลาพูน
12,000 บาท
-งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว
จังหวัดลาพูน 30,000 บาท
-งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว
50,000 บาท

งบประมาณ

-เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
-เครื่องตัดหญ้าแบบแบบข้อแข็ง
จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

จังหวัดลาพูน

กองการศึกษา

จังหวัดลาพูน

กองการศึกษา

ในเขตเทศบาล
ตาบลป่าซาง

กองการศึกษา

8,000

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

9,500

สานักงาน
ทต.ป่าซาง

กองการศึกษา

พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

92,000

หน้า 62

โครงการเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.ลาพูน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ 3
ตาบลป่าซาง เชื่อมตาบลม่วงน้อย
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
บ้านสบทา หมู่ที่ 1 ตาบลปากบ่อง
เชื่อมตาบลต้นธง อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา
แอสฟัลท์ติก ผิวจารจร ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 575 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า
2,875 ตารางเมตร

ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา
แอสฟัลท์ติกผิวจารจร ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 255 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า
1,020 ตารางเมตร

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,200,000 หมู่ที่ 3
กองช่าง
ตาบลป่าซาง
อบจ.ลาพูน
เชื่อมตาบลม่วงน้อย
อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

446,000 หมู่ที่ 1
ตาบลปากบ่อง
เชื่อมตาบลต้นธง
อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน

กองช่าง
อบจ.ลาพูน

หน้า 63

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
มณีนาคเสน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 1
ตาบลป่าซาง เชื่อสบทา หมู่ที่ 1
และบ้านปากบ่อง หมู่ที่ 5
ตาบลปากบ่องอาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
บ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4
ตาบลป่าซางเชื่อมบ้านป่าข่าหลวง
หมู่ที่ 6 ตาบลแม่แรง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา
แอสฟัลท์ติกผิวจารจร ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า
5,760 ตารางเมตร

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
2,562,000 บ้านป่าซาง
หมู่ที่ 1 และ
บ้านปากบ่อง
หมู่ที่ 5
ตาบลปากบ่อง
อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
อบจ.ลาพูน

ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา
แอสฟัลท์ติกผิวจารจร ขนาดกว้าง
4.00-5.00 เมตร ยาว 518 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า
2,533 ตารางเมตร

1,066,000 หมู่ที่ 4
ตาบลป่าซาง
เชื่อมบ้าน
ป่าข่าหลวง
หมู่ที่ 6 ตาบล
แม่แรง
อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

กองช่าง
อบจ.ลาพูน

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้า 64

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง
บ้านหนองสะลีก หมู่ที่ 3
ตาบลปากบ่อง เชื่อมกอม่วง
หมู่ที่ 3 ตาบลแม่แรง
อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา
แอสฟัลท์ติกผิวจารจร ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 308 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า
1,232 ตารางเมตร

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ
500,000 บ้านหนองสะลีก
หมู่ที่ 3
ตาบลปากบ่อง
เชื่อมกอม่วง
หมู่ที่ 3
ตาบลแม่แรง
อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
อบจ.ลาพูน

หน้า 65

โครงการที่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุน ตามแผนปฏิบตั ิราชการจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
-แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ลาดับ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

2

กองช่าง

3

กองช่าง

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้า 66

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณ

หน่วย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน้า 67

