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งบประมาณ  ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ  ที่ได้กําหนดห้วงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
ได้จริงตามกําหนดเวลา  โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และแผนงานทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแผนงาน  

แผนการดําเนินงานฉบับนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิด  
ผลสําเร็จดังที่คาดหวังไว้ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลป่าซาง (พ.ศ.2561 - 2565) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป  
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หน้า 1 
 

 
ส่วนที่  1   

บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ด าเนินงาน  ส าหรับการท าแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ                  
มีประสิทธิภาพ 
  แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก     

1. งบประมาณประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ              
คาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
 
 
 



 

หน้า 2 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
2. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปปฏิบัติใช้มี

ความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (หมวด  5  ข้อ 26 และข้อ 27)                   
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
                 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันวันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
       3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จาก
เงินสะสม หรือได้แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลต าบลป่าซาง 
6.  สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง 



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 13 86.67 6,136,600.00        93.46 กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน 2 13.33 429,500.00          6.54

รวม 15 100.00 6,566,100.00       100.00

ส่วนที ่ 2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม

บัญชจี านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลป่าซาง

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  3              



ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

และการท่องเทีย่ว

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 20.00 50,000.00            45.45 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 80.00 60,000.00            54.55 กองการศึกษา

รวม 5 100.00 110,000.00         100.00

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  4              



ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 

วัฒนธรรมและคุณภาพชวีิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 19.05 130,000              0.58 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 61.90 557,000              2.48 กองการศึกษา

แผนงานงบกลาง 4 19.05 21,772,000          96.94 กองสวัสดิการสังคม/

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 21 100.00 22,459,000         100.00

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หน้า  5              



ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข 6 85.71 127,000              14.48 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน 1 14.29 750,000              85.52 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม/

กองช่าง

รวม 7 100.00 877,000             100.00
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ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 

และการกีฬา

แผนงานการศึกษา 16 88.89              2,946,350            94.85                 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 11.11              160,000              5.15                   กองการศึกษา

รวม 18 100.00           3,106,350           100.00              
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ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข 18 100.00 1,331,000            100.00 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 18 100.00 1,331,000           100.00
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ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดา้นการเมอืง-การบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 21 56.76 692,900              17.37                 ส านักปลัด/กองคลัง/

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 18.92 141,100              3.54                   ส านักปลัด

แผนงานการศึกษา 1 2.70 40,000                1.00                   กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข 1 2.70 2,510,000            62.94                 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.70 5,000                  0.13                   กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 5.41 102,000              2.56                   กองการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 5.41 477,000              11.96                 กองช่าง

แผนงานการเกษตร 2 5.41 20,000                0.50                   ส านักปลัด

รวม 37 100.00 3,988,000           100.00              

รวมทัง้สิ้น 121 100.00 38,437,450         100.00  
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1. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
 -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
 -แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2565
เทศบาลต าบลปา่ซาง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างดาดคอนกรีต สายสวน ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ความสูงเฉล่ีย 850,000     หมู่ 4 ต าบลปากบอ่ง กองช่าง

นายจันทร์ดี หมู่ 4 ต าบลปากบอ่ง 1.00 เมตร ความกวา้งปากคลอง 3.80 เมตร  
ความกวา้งก้นคลอง 1.80 เมตร ความยาว
800 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 133,400     หมู่ 1 ต าบลปา่ซาง กองช่าง
ซอยวาสนา ชุมชนปา่ซางงาม ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยtทางยาว 
หมู่ 1 ต าบลปา่ซาง 60 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปน็พื้นที่

ไม่น้อยกวา่  240 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล  

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 100,500     หมู่ 2 ต าบลปากบอ่ง กองช่าง
ซอย 11 หมู่ที่ 2 ต าบลปากบอ่ง กวา้ง 2.70 เมตร ระยะทาง 67 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  
180.90 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 387,600 หมู่ 5 ต าบลปา่ซาง กองช่าง

ถนนสายบา้นนายบญุส่ง วงัธยิอง กวา้ง 3.50 เมตร ระยะทาง 197 เมตร
หมู่ 5 ต าบลปา่ซาง หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่

689.50 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 844,500 หมู่ 3 ต าบลปา่ซาง กองช่าง
พร้อมวางทอ่ สายล าเหมืองกลาง กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 85 เมตร 
ฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ 4 ต าบลปา่ซาง หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
ไป หมู่ 3 ต าบลปา่ซาง 425  ตารางเมตร พร้อมงานดินถมคันทาง

บดอัดและงานลูกรังชั้นรองพื้นทางบดอัด,
งานวางทอ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จ านวน 82 ทอ่น  พร้อมบอ่พกั
จ านวน 6 บอ่ 
ตามแบบแปลนเทศบาล

6 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,345,000   หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 กองช่าง
เสริมเหล็ก หน้าโรงเรียน ขนาด กวา้ง 0.40 เมตร  ยาว 353 เมตร ต าบลปากบอ่ง
วดับา้นก้อง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 หนา 0.12 เมตร ลึก 0.66 เมตร -1.11 เมตร 
ต าบลปากบอ่ง ตามแบบแปลนเทศบาล

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 วางทอ่ส่งน้ าเพื่อการเกษตร วางทอ่พวีซีี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว  126,000 หมู่ 5 ต าบลปา่ซาง กองช่าง

บอ่วดัส้มหวาน ม.5 ต าบลปา่ซาง ความยาว 310 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล

8 วางทอ่ส่งน้ าเพื่อการเกษตร วางทอ่ พวีซีี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 172,500     หมู่ 2 ต าบลปา่ซาง กองช่าง
บา้นล้อง - ดอนนา ความยาว 445 เมตร  
หมู่ที่ 2 ต าบลปา่ซาง ตามแบบแปลนเทศบาล

9 เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ความกวา้ง 518,600     หมู่ 3 ต าบลปา่ซาง กองช่าง
ซอย 6/2 เชื่อม ซอย 4 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม  302 เมตร 
หมู่ที่ 3 ต าบลปา่ซาง ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

1,349.35 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล  

10 เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต กวา้ง 685,000     หมู่ 2 ต าบลปากบอ่ง กองช่าง
ถนนสาย ซอย 7 และ ซอย 10 3.00 - 4.00 เมตร ความยาวรวม 512 เมตร 
หมู่ที่ 2 ต าบลปากบอ่ง  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

1,749.90 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต ขนาดกวา้ง 92,800 หมู่ที่ 1 ต.ปา่ซาง กองช่าง

ถนนอินทขิล หน้าประปาภมูิภาค 3.00-3.80 เมตร ยาว 72 เมตร ความหนา
หมู่ที่ 1 ต.ปา่ซาง 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

237.05 ตารางเมตร   
ตามแบบแปลนเทศบาล

12 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย์ ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย์โซล่าเซลล์ 300,000     หมู่ 1 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
(โซล่าเซลล์) ระบบประปาหมู่บา้น ชนิด Mono Half Cell เชื่อมระบบไฟฟา้
จ านวน 3 จุด ม.1 ต.ปากบอ่ง ด้วยอินเวอร์เตอร์ 220 โวลล์ ขนาดไม่น้อยกวา่

3,600 วตัต์ เข้าระบบประปาหมู่บา้น 
จ านวน 3 จุด

13 วางทอ่ประปาชุมชนพานิช วางทอ่ประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว 580,700     หมู่ 1 ต าบลปา่ซาง กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต าบลปา่ซาง ความยาว 2,913 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาล

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ขยายเขตไฟฟา้พร้อมไฟสาธารณะถนนสายหลัง 105,000     หมู่ 3 ต าบลปา่ซาง กองช่าง

อ าเภอปา่ซาง อุโบสถ หมู่ 4 ไปหมู่ 3 ต าบลปา่ซาง

2 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ขยายเขตไฟฟา้พร้อมไฟสาธารณะบา้นล้อง 324,500     หมู่ 5 ต าบลปา่ซาง กองช่าง
อ าเภอปา่ซาง หมู่ 2 ต าบลปา่ซางไปหน้าฌาปนสถาน

หนองหอย  หมู่ 5 ต าบลปา่ซาง

 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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2. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
 -แผนงานบรหิารงานทั่วไป
 -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและ จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ/์ 50,000 ในเขต กองยุทธศาสตร์

พฒันาการทอ่งเที่ยวเทศบาล ส่งเสริมและพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เทศบาล และงบประมาณ
ต าบลปา่ซาง เปน็แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ต าบลปา่ซาง
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 15,000 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ 

การตัดเย็บเส้ือผ้าล าลอง การตัดเย็บเส้ือผ้าล าลอง ต าบลปา่ซาง สังคม
ของผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 15,000 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ 
การถนอมอาหาร การถนอมอาหาร ต าบลปา่ซาง สังคม

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 15,000 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ 
การท าขนม การท าขนม ต าบลปา่ซาง สังคม

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 15,000 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ 
โคมล้านนา โคมล้านนา ต าบลปา่ซาง สังคม
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3. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
 -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 -แผนงานงบกลาง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการครอบครัวเข้มแข็ง จัดกิจกรรมท าใหเ้กิดความรัก 15,000         เทศบาลต าบล กองสวสัดิการสังคม

รวมกันเปน็หนึ่ง ความสามัคคีในครอบครัว ปา่ซาง

2 โครงการพฒันาศักยภาพเด็ก จัดกิจกรรมปลูกฝังและสร้าง 15,000         เทศบาลต าบล กองสวสัดิการสังคม
และเยาวชน ค่านิยมใหเ้ด็กและเยาวชน ปา่ซาง

เปน็คนดีมีคุณธรรมโดยมี
แบบอย่างที่ดี

3 โครงการพฒันาศักยภาพสตรี จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความ 50,000         เทศบาลต าบล กองสวสัดิการสังคม
ต้องการ เพื่อส่งเสริมและพฒันา ปา่ซาง
สตรีระดับหมู่บา้นและเปน็แกนน า  
ในชุมชน ขับเคล่ือนกิจกรรมพฒันา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบทบาท  

 หน้าที่สตรี  

4 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมเชิงวชิาการ และฝึกอาชีพ 50,000         เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการสังคม
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครอง 92,000         จังหวดัล าพนู กองการศึกษา

อ าเภอปา่ซาง
 -งานเทศกาลล าไยจังหวดัล าพนู  
12,000 บาท
 -งานพระนางจามเทวแีละ
งานฤดูหนาวจังหวดัล าพนู
30,000 บาท
 -งานประเพณีสงกรานต์
50,000 บาท

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน้ า 20,000         บา้นฉางข้าวน้อยใต้ กองการศึกษา
บา้นฉางข้าวน้อยใต้ พระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา ม.4 ต.ปา่ซาง

(ครูบาคางเปด็) วดัฉางข้าวน้อยใต้

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน้ า 20,000         บา้นฉางข้าวน้อยเหนือ กองการศึกษา
บา้นฉางข้าวน้อยเหนือ พระธาตุศรีจอมยอง ม.3 ต.ปา่ซาง

วดัฉางข้าวน้อยเหนือ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม 20,000         บา้นทา่ต้นง้ิว กองการศึกษา

บา้นทา่ต้นง้ิว สารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปากบอ่ง
วดัทา่ต้นง้ิว

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  -โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 20,000         บา้นปากบอ่ง กองการศึกษา
บา้นปากบอ่ง และกู่ครูบาวดับา้นก้อง ม.5 ต.ปากบอ่ง

20,000 บาท

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 1.โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้ 60,000         บา้นปา่ซาง กองการศึกษา
บา้นปา่ซาง บชูาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองปา่ซาง ม.1 ต.ปา่ซาง

สรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ
และสรงน้ ารูปเหมือนครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวดัอินทขิล
20,000 บาท
2. โครงการประเพณีสรงน้ า
พระบรมสารีริกธาตุสรงน้ ากู่อัฐิ
ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวดัปา่ซางงาม
20,000 บาท
3. โครงการประเพณีสรงน้ า
พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ า
กู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวดัพานิช
สิทธกิาราม 20,000 บาท
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 20,000         บา้นล้อง กองการศึกษา

บา้นล้อง และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปา่ซาง
วดับา้นล้อง

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 20,000         บา้นหนองผ า กองการศึกษา
บา้นหนองผ า และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.4 ต.ปากบอ่ง

วดัหนองผ า

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 20,000         บา้นหนองสลีก กองการศึกษา
บา้นหนองสลีก และรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.3 ต.ปากบอ่ง

วดัธรรมสังเวช

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีแหไ่ม้ก้ า 20,000         บา้นหนองหอย กองการศึกษา
บา้นหนองหอย และสรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิครูบา ม.5 ต.ปา่ซาง

อดีตเจ้าอาวาสวดัหนองหอย

11 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ 200,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ใหค้งอยู่สืบไป ต าบลปา่ซาง

12 โครงการถวายเทยีนเข้าพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทยีนเข้าพรรษา 15,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

13 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ 30,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงใหค้งอยู่สืบไป ต าบลปา่ซาง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวสัดิการใหแ้ก่ 19,200,000   เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการ 

ผู้สูงอาย ุที่มีอาย ุ60 ปบีริบรูณ์ สังคม
ขึ้นไปที่มีคุณสมบติัครบถ้วน
ตามระเบยีบฯ

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร รองรับการจัดสวสัดิการเบี้ย 2,050,000     เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการ 
ความพกิารใหแ้ก่คนพกิารที่มีสิทธิ สังคม
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด าเนินการรองรับการสงเคราะห์ 222,000        เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใหแ้ก่ สังคม
ผู้ปว่ยเอดส์

4 เงินสมทบกองทนุ เพื่อสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครอง 300,000        เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการ 
หลักประกันสุขภาพ  ส่วนทอ้งถิ่นด าเนินงานและบริหาร สังคม

จัดการกองทนุหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที ่
พ.ศ.2557
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4.  ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 -แผนงานสาธารณสุข
 -แผนงานเคหะและชุมชน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ 3Rs ประชารัฐ รณรงค์ใหค้วามรู้การคัดแยก 35,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ ประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถาบนัการศึกษา และส่ิงแวดล้อม
หมู่บา้น สถานศึกษา วดั โรงเรียน 5 แหง่
ใหม้ีการคัดแยกและกระบวนการ วดั 11 แหง่
จัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

2 โครงการความรู้คู่ชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้ 12,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
สะอาดสดใสไร้มลพษิ เร่ืองการปอ้งกันและแก้ไข สถานประกอบการ และส่ิงแวดล้อม

มลพษิในอากาศรวมทั้งมลพษิ ในพื้นที่ ทต.ปา่ซาง
อื่นๆ ที่พบในพื้นที่โดยการ
ประชาสัมพนัธต์ามส่ือต่างๆ

3 โครงการจัดซ้ือถุงด า จัดซ้ือถุงด าเพื่อรองรับขยะมูลฝอย 50,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เพื่อรองรับขยะมูลฝอย ในพื้นที่ฯ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม
ที่ประทบัตราสัญลักษณ์/ 1.ถุงด าพลาสติกสีด าพมิพ ์
ข้อความเทศบาลต าบลปา่ซาง ตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาล

ต าบลปา่ซางก าหนด 
2.ขนาด 28X36 นิ้ว 
โดยบรรจุหอ่ ๆ ละ 10 ใบ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการฟื้นฟแูละ รณรงค์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ 15,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

พฒันาล าน้ า คูคลอง ดูแลรักษาแหล่งน้ าล าคลอง ต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม
เพื่อส่ิงแวดล้อมและ ในพื้นที่ใหส้ะอาดฟื้นฟปูรับปรุง
คุณภาพชีวติของประชาชน คุณภาพน้ าในคลองส่งเสริม

พฤติกรรมลดการทิ้งขยะและ
ส่ิงปฏกิูลเสียต่างๆลงในแม่น้ า

 ล าคลอง

6 โครงการอนุรักษท์รัพยากรน้ า จัดกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้ 15,000      ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
ประชาชน ในการอนุรักษน์้ า เทศบาลต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม
ดูแลแม่น้ าและล าคลอง จ านวน 60 คน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ 750,000 ม.4 กองช่าง/

ในเขตเทศบาลต าบลปา่ซาง มูลฝอย จ านวน 12 เดือน ต.ปา่ซาง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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5. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพยีง ของ
การเรียนรู้สู่ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ทต.ปา่ซาง
วถิีคนปา่ซาง  สถานศึกษา
เทศบาลต าบลปา่ซาง

2 โครงการแข่งขันกีฬาของ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ 15,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล สถานศึกษาเทศบาลต าบลปา่ซาง ของ
ต าบลปา่ซาง 1. เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.ปา่ซาง

จ านวน 70 คน
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลปา่ซาง จ านวน 90 คน
3. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์  
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลปา่ซาง พนักงานเทศบาลฯ
จ านวน 35 คน

3 โครงการแข่งขันทกัษะ บคุลากร เด็กเล็ก เข้าร่วมการจัดงาน 15,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ทางวชิาการและมหกรรม การจัดการศึกษา ของ อปท. ระดับภาค ของ
การศึกษา และระดับประเทศ ทต.ปา่ซาง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการพฒันาและเสริมสร้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

ประสบการณ์จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล ของ
ระดับอนุบาลและศูนย์พฒันา และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 100 คน ทต.ปา่ซาง
เด็กเล็ก

5 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมคณะกรรมการบริหาร 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง ทต.ปา่ซาง
คณะกรรมการสถานศึกษา ด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา

6 โครงการวนัวชิาการ อบรมเชิงปฏบิติัการทางวชิาการแก่ 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
บคุลากรทางการศึกษา ของ
 ทต.ปา่ซาง

7 โครงการวนัส าคัญทางศาสนา ปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
และวนัส าคัญของชาติ วฒันธรรมอันดีงามของวนัส าคัญต่างๆ ของ

ใหแ้ก่เด็กเล็ก ทต.ปา่ซาง

8 โครงการเพิ่มประสบการณ์ จัดใหเ้ด็กระดับปฐมวยัได้มีประสบการณ์ 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
การเรียนรู้เด็กปฐมวยั โดยผ่านกิจกรรมการเล่น ของ
ทอ้งถิ่นไทยผ่านการเล่น ทต.ปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ จัดอบรมสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่ง 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

ระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ของ
ใหเ้พิ่มมากยิ่งขึ้น ทต.ปา่ซาง

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อเปน็ค่าปรับปรุงหลักสูตร 329,300 สถานศึกษา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษา จ านวน  20,000 บาท  ของ
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ  -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันา ทต.ปา่ซาง
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

จ านวน 50,000 บาท  
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จ านวน  12,000 บาท
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ปอ้งกันยาเสพติดใน สถานศึกษา  
จ านวน  20,000 บาท 
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ADSL  จ านวน  9,600 บาท
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน WIFI  จ านวน 7,200 บาท 
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
จ านวน 50,000 บาท 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกัน
การบริหารสถานศึกษา  คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ ปฐมวยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น จ านวน 22,000 บาท
(ต่อ)  -โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จ านวน 33,000 บาท
 -โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพ
บคุลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบ
งานด้านกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน
กีฬาและนันทนาการ 
จ านวน 4,500 บาท
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนัของ 773,300 สถานศึกษา กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ของ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลปา่ซาง จ านวน 110 คน   ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง) คนละ 21 บาท จ านวน 200  วนั  

รวมเปน็เงิน 462,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหวั)ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน 110 คน  
คนละ  1,700  บาท  รวมเปน็เงิน
187,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง 
จ านวน 110  คน  คนละ 300  บาท  
รวมเปน็เงิน  33,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง 
จ านวน 110  คน  คนละ  200 บาท  
รวมเปน็เงิน 22,000 บาท
 -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  โรงเรียน

 อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน 
110 คน คนละ  430  บาท 
รวมเปน็เงิน 47,300 บาท
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -ค่าอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียน สถานศึกษา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง  ของ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล จ านวน  110 คน คนละ 200  บาท   ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง) รวมเปน็เงิน 22,000 บาท
(ต่อ)

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับ 408,750     สถานศึกษา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาของ สนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง จ านวน 50 คนๆ ละ 21 บาท 

จ านวน 245 วนั  
รวมเปน็เงิน 257,250  บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหวั)ของนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปา่ซาง  จ านวน 50 คน  
คนละ 1,700  บาท  
รวมเปน็เงิน 85,000  บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง  
จ านวน  50 คน  คนละ  300 บาท  
รวมเปน็เงิน  15,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือของนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง
จ านวน 50 คน คนละ 200 บาท  
รวมเปน็เงิน  10,000 บาท
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง    
จ านวน  50 คน  คนละ 430 บาท 
รวมเปน็เงิน 21,500  บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง
จ านวน  50 คน คนละ 200 บาท  
รวมเปน็เงิน 10,000 บาท
 -เงินอุดหนุนส าหรับพฒันาผู้ประกอบ
วชิาชีพสังกัด ศพด. 10,000 บาท

13 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กอายุระหวา่ง 20,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรม ของ
และมีประสบการณ์เรียนรู้จาก ทต.ปา่ซาง
สถานที่จริง 

14 โครงการอบรมพฒันาการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
ประกันคุณภาพภายใน ของต าบลปา่ซาง ใหม้ีคุณภาพตาม ของ
และการบริหารสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา ทต.ปา่ซาง

15 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวนั)  1,260,000  สถานศึกษา กองการศึกษา
 -อุดหนุนโรงเรียน  โรงเรียน สพฐ. จ านวน  300  คน   ของ
(อาหารกลางวนั สพฐ.) คนละ 21 บาท  จ านวน  200  วนั ทต.ปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติแก่เด็กและ 50,000 ในเขต กองการศึกษา

เยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาล
ต าบลปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ์ 150,000     ภายในเขต กองการศึกษา

สัมพนัธต้์านยาเสพติด ระหวา่งชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล
ต าบลปา่ซาง

2 โครงการสวนสาธารณะ ปรับปรุงสวนสาธารณะใหเ้หมาะสม 10,000      ภายในเขต กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ส าหรับการพกัผ่อน หย่อนใจและ เทศบาล
มหามงคลพระราชพธิี ออกก าลังกายแก่ประชาชน ต าบลปา่ซาง
บรมราชาภเิษก ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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5. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพยีง ของ
การเรียนรู้สู่ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ทต.ปา่ซาง
วถิีคนปา่ซาง  สถานศึกษา
เทศบาลต าบลปา่ซาง

2 โครงการแข่งขันกีฬาของ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ 15,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล สถานศึกษาเทศบาลต าบลปา่ซาง ของ
ต าบลปา่ซาง 1. เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.ปา่ซาง

จ านวน 70 คน
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลปา่ซาง จ านวน 90 คน
3. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์  
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลปา่ซาง พนักงานเทศบาลฯ
จ านวน 35 คน

3 โครงการแข่งขันทกัษะ บคุลากร เด็กเล็ก เข้าร่วมการจัดงาน 15,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ทางวชิาการและมหกรรม การจัดการศึกษา ของ อปท. ระดับภาค ของ
การศึกษา และระดับประเทศ ทต.ปา่ซาง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการพฒันาและเสริมสร้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

ประสบการณ์จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล ของ
ระดับอนุบาลและศูนย์พฒันา และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 100 คน ทต.ปา่ซาง
เด็กเล็ก

5 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมคณะกรรมการบริหาร 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง ทต.ปา่ซาง
คณะกรรมการสถานศึกษา ด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา

6 โครงการวนัวชิาการ อบรมเชิงปฏบิติัการทางวชิาการแก่ 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
บคุลากรทางการศึกษา ของ
 ทต.ปา่ซาง

7 โครงการวนัส าคัญทางศาสนา ปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
และวนัส าคัญของชาติ วฒันธรรมอันดีงามของวนัส าคัญต่างๆ ของ

ใหแ้ก่เด็กเล็ก ทต.ปา่ซาง

8 โครงการเพิ่มประสบการณ์ จัดใหเ้ด็กระดับปฐมวยัได้มีประสบการณ์ 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
การเรียนรู้เด็กปฐมวยั โดยผ่านกิจกรรมการเล่น ของ
ทอ้งถิ่นไทยผ่านการเล่น ทต.ปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ จัดอบรมสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่ง 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

ระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ของ
ใหเ้พิ่มมากยิ่งขึ้น ทต.ปา่ซาง

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อเปน็ค่าปรับปรุงหลักสูตร 329,300 สถานศึกษา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษา จ านวน  20,000 บาท  ของ
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ  -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันา ทต.ปา่ซาง
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

จ านวน 50,000 บาท  
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จ านวน  12,000 บาท
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ปอ้งกันยาเสพติดใน สถานศึกษา  
จ านวน  20,000 บาท 
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ADSL  จ านวน  9,600 บาท
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน WIFI  จ านวน 7,200 บาท 
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
จ านวน 50,000 บาท 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกัน
การบริหารสถานศึกษา  คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ ปฐมวยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น จ านวน 22,000 บาท
(ต่อ)  -โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น จ านวน 33,000 บาท
 -โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพ
บคุลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบ
งานด้านกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน
กีฬาและนันทนาการ 
จ านวน 4,500 บาท
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนัของ 773,300 สถานศึกษา กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ของ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลปา่ซาง จ านวน 110 คน   ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง) คนละ 21 บาท จ านวน 200  วนั  

รวมเปน็เงิน 462,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหวั)ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน 110 คน  
คนละ  1,700  บาท  รวมเปน็เงิน
187,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง 
จ านวน 110  คน  คนละ 300  บาท  
รวมเปน็เงิน  33,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง 
จ านวน 110  คน  คนละ  200 บาท  
รวมเปน็เงิน 22,000 บาท
 -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  โรงเรียน

 อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน 
110 คน คนละ  430  บาท 
รวมเปน็เงิน 47,300 บาท

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -ค่าอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียน สถานศึกษา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง  ของ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล จ านวน  110 คน คนละ 200  บาท   ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง) รวมเปน็เงิน 22,000 บาท
(ต่อ)

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับ 408,750     สถานศึกษา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาของ สนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง จ านวน 50 คนๆ ละ 21 บาท 

จ านวน 245 วนั  
รวมเปน็เงิน 257,250  บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหวั)ของนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปา่ซาง  จ านวน 50 คน  
คนละ 1,700  บาท  
รวมเปน็เงิน 85,000  บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง  
จ านวน  50 คน  คนละ  300 บาท  
รวมเปน็เงิน  15,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือของนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง
จ านวน 50 คน คนละ 200 บาท  
รวมเปน็เงิน  10,000 บาท

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง    
จ านวน  50 คน  คนละ 430 บาท 
รวมเปน็เงิน 21,500  บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง
จ านวน  50 คน คนละ 200 บาท  
รวมเปน็เงิน 10,000 บาท
 -เงินอุดหนุนส าหรับพฒันาผู้ประกอบ
วชิาชีพสังกัด ศพด. 10,000 บาท

13 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กอายุระหวา่ง 20,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรม ของ
และมีประสบการณ์เรียนรู้จาก ทต.ปา่ซาง
สถานที่จริง 

14 โครงการอบรมพฒันาการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
ประกันคุณภาพภายใน ของต าบลปา่ซาง ใหม้ีคุณภาพตาม ของ
และการบริหารสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา ทต.ปา่ซาง

15 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวนั)  1,260,000  สถานศึกษา กองการศึกษา
 -อุดหนุนโรงเรียน  โรงเรียน สพฐ. จ านวน  300  คน   ของ
(อาหารกลางวนั สพฐ.) คนละ 21 บาท  จ านวน  200  วนั ทต.ปา่ซาง

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติแก่เด็กและ 50,000 ในเขต กองการศึกษา

เยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาล
ต าบลปา่ซาง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ์ 150,000     ภายในเขต กองการศึกษา

สัมพนัธต้์านยาเสพติด ระหวา่งชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล
ต าบลปา่ซาง

2 โครงการสวนสาธารณะ ปรับปรุงสวนสาธารณะใหเ้หมาะสม 10,000      ภายในเขต กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ส าหรับการพกัผ่อน หย่อนใจและ เทศบาล
มหามงคลพระราชพธิี ออกก าลังกายแก่ประชาชน ต าบลปา่ซาง
บรมราชาภเิษก ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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6. ภายใต้ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข
 -แผนงานสาธารณสุข
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมอบรมฟื้นฟใูหค้วามรู้ 10,000      ผู้ประกอบการ กองสาธารณสุข

ด้านอาหารและน้ า ด้านสุขาภบิาลอาหาร และการลดใช้ ร้านอาหารแผงลอย และส่ิงแวดล้อม
โฟมบรรจุอาหาร และออกตรวจประเมิน จ าหน่ายอาหาร 
ด้านสุขาภบิาลอาหารและส่ิงแวดล้อม เจ้าของร้านขายของช า 

มินิมาร์ท ซูเปอร์มาเก็ต

2 โครงการตรวจสอบ ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าด่ืม 20,000       -แหล่งน้ าอุปโภค กองสาธารณสุข
คุณภาพน้ าด่ืม น้ าบริโภค ของชุมชน และตู้น้ าหยอดเหรียญ และบริโภค จ านวน และส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน และเสริมสร้างใหผู้้เกี่ยวข้องมีองค์ 10 หมู่บา้น

ความรู้ ตระหนักต่อปญัหาที่จะส่ง  -ตู้น้ าหยอดเหรียญ
ผลกระทบต่อสุขภาพ อัตโนมัติ ในเขตพื้นที่ 

ทต.ปาุซาง

3 โครงการบริการ ใหบ้ริการประชาชนที่เจ็บปวุยฉุกเฉิน 864,000    ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
การแพทย์ฉุกเฉิน และประสบอุบติัเหตุได้รับการช่วยเหลือ ต าบลปาุซาง และส่ิงแวดล้อม

อย่างถูกต้องและทนัทว่งท ีแบบเร่งด่วน
(Emergency case) ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลปาุซาง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการบ าบดัน้ าเสีย ใหค้วามรู้กับประชาชน นักเรียน 12,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ด้วยมือเรา EM Ball ในการอนุรักษท์รัพยากร ต าบลปาุซาง และส่ิงแวดล้อม
ลดโลกร้อน แหล่งน้ า ส่งเสริมการท าน้ าหมัก

ในครัวเรือนบ าบดัน้ าเสีย
ในพื้นที่เทศบาลต าบลปาุซาง

5 โครงการประชาชนร่วมใจ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 15,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ติดต้ังบอ่ดักไขมัน ใหก้ับประชาชน ในการจัดการ ต าบลปาุซาง และส่ิงแวดล้อม

น้ าเสีย โดยการฝึกอบรม ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ประชาชนในการดูแลส่ิงแวดล้อม 
ลดปริมาณความสกปรกของ
น้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ที่ระบาย
ลงสู่แหล่งน้ า

6 โครงการปอูงกันและ เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ 150,000    จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ความตระหนักที่ถูกต้องเกี่ยวกับเร่ือง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน โรคไข้เลือดออก รณรงค์ปอูงกันโรค

ไข้เลือดออกด้วยการพน่หมอกควนั
และส ารวจท าลายแหล่งเพาะพนัธย์ุงลาย

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการปอูงกันและ จัดกิจกรรมรณรงค์ปอูงกันโรคไข้หวดันก 10,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคติดต่อที่เกิด และใหค้วามรู้แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
จากสัตวสู่์คน ในเร่ือง การปอูงกันโรคติดต่อจากสัตว์

สู่คน

8 โครงการสัตวป์ลอดโรค ส ารวจข้อมูลสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนัข แมว 50,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
คนปลอดภยัจากโรคพษิ หมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลปาุซาง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
สุนัขบา้ สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ

แก่ประชาชนในเร่ืองของการปอูงกัน
การเกิดโรคพษิสุนัขบา้ในคนและ
สัตวเ์ล้ียง ตลอดจนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการน าสัตวไ์ปรับบริการ
ฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้

9 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ 20,000      หมู่ที่ 1 ต าบลปาุซาง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 1 และสุขภาพเด็กของ สมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปาุซาง พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
(โครงการพระราชด าริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้านสาธารณสุข)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ 20,000      หมู่ที่ 2 ต าบลปาุซาง กองสาธารณสุข

หมู่บา้น หมู่ 2 และสุขภาพเด็กของ สมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปาุซาง พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
(โครงการพระราชด าริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้านสาธารณสุข)

11 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ 20,000      หมู่ที่ 3 ต าบลปาุซาง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 3 และสุขภาพเด็กของ สมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปาุซาง พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
(โครงการพระราชด าริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้านสาธารณสุข)

12 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ 20,000      หมู่ที่ 4 ต าบลปาุซาง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 4 และสุขภาพเด็กของ สมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปาุซาง พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
(โครงการพระราชด าริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้านสาธารณสุข)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ 20,000      หมู่ที่ 5 ต าบลปาุซาง กองสาธารณสุข

หมู่บา้น หมู่ 5 และสุขภาพเด็กของ สมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปาุซาง พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
(โครงการพระราชด าริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้านสาธารณสุข)

 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 1 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 1 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)

15 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 2 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 2 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 3 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข

หมู่บา้น หมู่ 3 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)

17 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 4 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 4 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)

18 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 5 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 5 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)
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7.  ภายใต้ยุทธศาสตรด์้านการเมือง-การบรหิาร
 -แผนงานบรหิารงานทั่วไป
 -แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานสาธารณสุข
 -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 -แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
 -แผนงานการกษตร
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังหรือคัดสรรเปน็ไป 100,000 ในเขต ส านักปลัด

หรือการคัดสรร ตามระเบยีบกฎหมาย เทศบาล

2 โครงการจิตอาสาพฒันา ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจ้าง 10,000 ในเขต ส านักปลัด
ทอ้งถิ่น เทศบาลหน่วยงานราชการ เทศบาล

หน่วยงานเอกชน และประชาชนจิตอาสา
ร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

3 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
ในการปฏบิติัราชการและให้ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิติั
บริการดีเด่น ราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น 

4 โครงการตามนโยบายต่างๆ ด านินการตามนโยบายต่างๆ 20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ของรัฐ ของรัฐบาลได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

5 โครงการเทศบาลพบ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและรับทราบ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ประชาชน ปญัหาของประชาชน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการเผยแพร่กฏหมาย จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมาย 20,000 ในเขต ส านักปลัด

แก่ประชาชน แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล เทศบาล

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนู เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลต าบล 15,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ความรู้และพฒันาทกัษะ ปา่ซาง ได้รับพฒันาสมรรถนะหลัก 
การปฏบิติัราชการ ส าหรับ ด้านมุ่งสัมฤทธิส์ามารถดึงศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของตนเองมาใช้ประโยชน์ในการ
ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ปฏบิติังานและปฏบิติัราชการ

ได้ถูกต้องตามระเบยีบ

8 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 10,000 ภายใน/ งานการ
คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม ลูกจ้างประจ าตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับ นอกเขต เจ้าหน้าที่
ประสิทธภิาพ พนักงาน มอบหมายใหป้ฏบิติัหน้าที่ ได้รับความรู้ เทศบาล ส านักปลัด
ลูกจ้าง เทศบาลต าบลปา่ซาง ด้านสิทธปิระโยชน์ฯ และแลกเปล่ียน ต าบลปา่ซาง

เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวธิกีาร
ปฏบิติัราชการด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

9 โครงการลดใช้พลังงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม 15,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
การใช้พลังงานอย่างประหยัด

10 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการวนัเทศบาล จัดกิจกรรมวนัเทศบาล และประกอบ 15,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

พธิทีางศาสนา เพื่อสร้างจิตส านึก
และธ ารงไวซ่ึ้งประเพณีอันดีงาม

12 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปา่ซาง 10,000       อ.ปา่ซาง ส านักปลัด
1.งานรัฐพธิี   

13 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เคร่ืองวดัอุณหภมูิร่างกายอินฟาเรด 1,500         ทต.ปา่ซาง ส านักปลัด
หรือการแพทย์  พร้อมขาต้ัง  จ านวน 1 เคร่ือง ส านักงาน

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000     ส านักงาน ส านักปลัด
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 10,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง

ได้ตามปกติ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการจัดท าแผนพฒันา จัดเตรียมโครงการด้านการพฒันา 40,000 ในเขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ด้านต่างๆ ใหอ้ยู่ในลักษณะ และงบประมาณ
ที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปแีละน าไปปฏบิติัได้ทนัที
เมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15 โครงการด าเนินงาน จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 50,000 ในเขต กองยุทธศาสตร์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และด าเนินงานแก้ไขปญัหา เทศบาล และงบประมาณ
เทศบาลต าบลปา่ซาง ความเดือดร้อนของประชาชน

16 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ 70,000 ในเขต กองยุทธศาสตร์
คณะกรรมการจัดท าแผน จัดท าแผนพฒันาคณะกรรมการติดตาม เทศบาล และงบประมาณ
พฒันา คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล
และประเมินผลแผนพฒันา ต าบลปา่ซางใหเ้ข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
เทศบาลต าบลปา่ซาง ในการก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิ่น
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการพฒันา จัดต้ังศูนย์บริการประชาชน 10,000 ในเขต กองยุทธศาสตร์

ศูนย์บริการประชาชน 1.ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ เทศบาล และงบประมาณ
2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
4.ศูนย์ด ารงธรรมของ อปท
5.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

18 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม เพื่อเปน็สถานที่และส าหรับอ านวย 40,000 ในเขต กองยุทธศาสตร์
ในการช่วยเหลือประชาชน ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เทศบาล และงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน ระหวา่งอปท.และการใช้บริการ
ทอ้งถิ่นอ าเภอปา่ซาง ประชาชน
จังหวดัล าพนู
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 17,000 ส านักงาน กองยุทธศาสตร์
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง และงบประมาณ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองพมิพ์ Multifunction  7,500 ส านักงาน กองยุทธศาสตร์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ทต.ปา่ซาง และงบประมาณ
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000       ส านักงาน กองยุทธศาสตร์
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย ทต.ปา่ซาง และงบประมาณ
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 โครงการพฒันารายได้ 1.บริการรับช าระภาษนีอกสถานที่, 20,000 ส านักงาน กองคลัง

 บริการถึงที่รับช าระภาษถีึงบา้น  ทต.ปา่ซาง
2.ประชาสัมพนัธใ์นลักษณะต่างๆ  
เช่น การจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์
แผ่นพบั เสียงตามสาย เวบ็ไซต์  
ใหป้ระชาชนรับทราบ ขั้นตอนในการ
ช าระภาษ ีและภาษทีี่จัดเก็บดังกล่าว  
เทศบาลได้น าไปพฒันาทอ้งถิ่น 
และจัดท าบริการสาธารณะ   
3.จัดการประชุมชี้แจงใหค้วามรู้กับ
ประชาชนตามโอกาสที่เหมาะสม

21 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 23,000 ส านักงาน กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED  8,900 ส านักงาน กองคลัง
ขาวด า ชนิด Networkแบบที ่1  ทต.ปา่ซาง
(28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000       ส านักงาน กองคลัง
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 54            



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรปา่ซาง 15,600  ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

การใช้ยาเสพติดในนักเรียน  -โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน ต าบลปา่ซาง
(D.A.R.E) การใช้ยาเสพติดในนักเรียน 

(D.A.R.E) 

2 โครงการฝึกอบรม จิตอาสาในเขตเทศบาล จ านวน 50 คน 15,000 ในเขต ส านักปลัด
จิตอาสาจราจร เทศบาล (งานปอ้งกัน)

3 โครงการฝึกอบรมชุด เสริมสร้างศักยภาพใหม้ีบคุลากร 20,000 ในเขต ส านักปลัด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั ที่สามารถปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือ เทศบาล (งานปอ้งกัน)
ประจ าองค์กรปกครอง เจ้าพนักงานในการปอ้งกันและ
ส่วนทอ้งถิ่น บรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

4 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 10,000 ในเขต ส านักปลัด
ศักยภาพ อปพร.และ ของ อปพร. เมื่อเกิดภยัพบิติัต่างๆ เทศบาล (งานปอ้งกัน)
เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและ ในอนาคต
บรรเทาสาธารณภยั
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการศูนย์ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ 10,000 ในเขต ส านักปลัด

ความปลอดภยั เทศบาล ในการปอ้งกันอาญชากรรมใน เทศบาล (งานปอ้งกัน)
ต าบลปา่ซาง การปฏบิติังานร่วมมือกับต ารวจ

6 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ ฝึกทกัษะการเรียนรู้ในการช่วยเหลือ 10,000 ในเขต ส านักปลัด
ถ้าช่วยกันดูแลและปอ้งกัน ตนเองตลอดจนการเอาชีวติรอดจาก เทศบาล (งานปอ้งกัน)

การจมน้ า

7 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองพมิพ์ Multifunction  7,500 ส านักงาน ส านักปลัด

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์การเกษตร  -เคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน 8,600 ส านักงาน ส านักปลัด
สูบน้ าได้ 1,000 ลิตร  ขนาด 5 แรงม้า ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
จ านวน 1 เคร่ือง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000       ส านักงาน ส านักปลัด
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 30,000       ส านักงาน ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)

ได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ส านักงาน กองการศึกษา
 -งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 25,000       ทต.ปา่ซาง
 -งานระดับก่อนวนัเรียนและประถมศึกษา 5,000         

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 10,000 ส านักงาน กองการศึกษา
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง

ได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ  -รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,400,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
ขนส่ง กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี ทต.ปา่ซาง

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากวา่
170 กิโลวตัต์ จ านวน 2 คัน
 -แบบอัดทา้ย

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 80,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง

ได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,000 ส านักงาน กองสวสัดิการฯ 
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 60            



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปา่ซาง 92,000       

 -งานเทศกาลล าไยจังหวดัล าพนู   จังหวดัล าพนู กองการศึกษา
12,000 บาท
 -งานพระนางจามเทวแีละงานฤดูหนาว จังหวดัล าพนู กองการศึกษา
จังหวดัล าพนู 30,000 บาท
 -งานประเพณีสงกรานต์อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู กองการศึกษา
50,000 บาท

2 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000 ส านักงาน กองการศึกษา

ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการ 10,000 ส านักงาน กองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ทต.ปา่ซาง
งานจ้าง เทศบาลต าบลปา่ซาง

2 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
ครุภณัฑ์การเกษตร   -เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์  12  นิ้ว  10,000       ส านักงาน กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 60,000       ส านักงาน กองช่าง
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ทต.ปา่ซาง
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 2 เคร่ือง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 17,000       ส านักงาน กองช่าง
ส านักงาน (จอแสดงภาพ ทต.ปา่ซาง
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000 ส านักงาน กองช่าง
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 30,000 ส านักงาน กองช่าง
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง

ได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 300,000 ในเขตเทศบาล กองช่าง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ต่างๆ ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ต าบลปา่ซาง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 63            



ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 5,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

พระเกียรติ ในการแสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษตัริย์

2 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรม  -มีการจัดท าแปลงสาธติ/โรงเรียน 15,000       ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พชือันเนื่องมาจาก เพื่อรวบรวมพนัธุพ์ชืในทอ้งถิ่น 
พระราชด าริ สมเด็จ จ านวน 1 โรงเรียน/แปลง
พระเทพรัตนราชสุดา  -มีการจัดท าปา้ยบอกชื่อชนิดพชื
สยามบรมราชกุมารี  -มีการรวบรวมพนัธพ์ชืได้

ไม่น้อยกวา่ 50 ชนิด
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 916,000 หมู่ที่ 4 ต.ปา่ซาง กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมรางส่งน้้า ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 282 เมตร
เพื่อการเกษตร ล้าเหมืองกลาง หนา 0.15 เมตร พร้อมรางส่งน้้าเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 4 ต.ปา่ซาง กวา้ง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 213 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000 หมู่ที่ 1 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 0.75-0.80 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.ปากบอ่ง ยาว 60 เมตร
 (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

3 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 4 เสริมผิวแอสฟสัทติ์คคอนกรีต 614,700 หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง กวา้ง 3.00-5.50 เมตร ยาว 325 เมตร 
 หนา 0.05 เมตร  คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่  

1,134.35 ตารางเมตร  พร้อมวางทอ่ลอดเหล่ียม 
1.80x1.80 เมตร จ้านวน 4 ทอ่น
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  เทศบาลต าบลปา่ซาง

กรณมีิได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  รวมจ านวน 4 โครงการ
รายละเอียดโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2563 (ที่ขออนุมัติขยายเวลาเบกิจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ.2565)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการปรับปรุงระบบประปา ค่าติดต้ังถังน้้าแสตนแลส 4 ถัง บนแทง้ค์จ่ายน้้า 82,700 หมู่ที่ 1 ต.ปากบอ่ง กองช่าง

หมู่บา้น หมู่ที่ 1 ต.ปากบอ่ง เปล่ียนทรายกรอง พร้อมต่อเชื่อมทอ่เข้าระบบ
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างหอถังสูง คสล. ก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก 650,000 หมู่ที่ 1 ต.ปา่ซาง กองช่าง

บา้นสันนา หมู่ที่ 1 ต.ปา่ซาง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร
(ตามแบบทรัพยากรน้้า) พร้อมเคร่ืองสูบน้้า

2 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อจ่ายเปน็ค่าเปล่ียนเคร่ืองสูบน้้า 201,000 หมู่ที่ 3 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
หมู่บา้นหนองสะลีก (ตามแบบกรมทรัพยากรน้้า)
หมู่ที่ 3 ต.ปากบอ่ง

3 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินพงั ก่อสร้างก้าแพงดินพงัคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 หมู่ที่ 2 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
หมู่ที่ 2 ต.ปากบอ่ง ยาว 118 เมตร สูง 1.20 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 282,000 หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 53 เมตร 

และกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 68 เมตร 
สองสายรวม 121 เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 499 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

รายละเอียดโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2564 (ที่ขออนุมัติกันเงนิไว้เบกิจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ.2565)
กรณมีิได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดรายจ่าย  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   รวมจ านวน  13 โครงการ  
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/  งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 779,000 หมู่ที่ 5 ต.ปา่ซาง กองช่าง

เสริมเหล็ก ถนนสายฉางข้าวน้อย ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร
เหนือเชื่อมบา้นหนองหอย หนา 0.15 เมตร   คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
หมู่ที่ 5 ต.ปา่ซาง 1,400 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 166,000 หมู่ที่ 4 ต.ปา่ซาง กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนสายฉางข้าวน้อยใต้ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร
ซอย 16 หมู่ที่ 4 ต.ปา่ซาง หนา 0.15 เมตร   คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

300 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

7 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม ร้ือทอ่ลอดเหล่ียมเดิมและวางทอ่ลอดเหล่ียม 165,000 หมู่ที่ 5 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
ซอย 1 หมู่ที่ 5 ต.ปากบอ่ง คอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.80X1.80 เมตร

จ้านวน 5 ทอ่น
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ค่าก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 450,000 หมู่ที่ 1 ต.ปา่ซาง กองช่าง
ซอยบา้นนางจันทร์ดี  มงคลเทพ ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 0.50-0.70 เมตร
ชุมชนปา่ซางงาม ยาว 122 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.ปา่ซาง (ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 6 เสริมผิวแอสฟสัทติ์คคอนกรีต ขนาดกวา้ง 254,800 หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง กองช่าง

หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง 3.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.05 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 506 ตารางเมตร
พร้อมวางทอ่ลอดเหล่ียม 1.50X1.50 เมตร
จ้านวน 4 ทอ่
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

10 โครงการเสริมถนนแอสฟลัทติ์ก เสริมผิวแอสฟสัทติ์คคอนกรีต 669,000 หมู่ที่ 1 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
ซอย 4/1, 4/2, 3/1, 3/2, 3/3    -ซอย 4/1 กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว  149 เมตร
หมู่ที่ 1 ต.ปากบอ่ง กวา้ง 5  เมตร  ยาว 17  เมตร

คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่  544  ตารางเมตร
 -ซอย 4/2-4/3 กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 218 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 545  ตารางเมตร
 -ซอย 3/2 กวา้ง 3.40 เมตร  ยาว 136 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 457.33  ตารางเมตร
 -ซอย 3/3 กวา้ง 3.40 เมตร ยาว  105.50 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่  358.70 ตารางเมตร
ยาวรวม 625.50 เมตร หนา 0.05 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,905.03 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก เสริมผิวแอสฟสัทติ์คคอนกรีต 603,900 หมู่ที่ 5 ต.ปากบอ่ง  กองช่าง

คอนกรีต ซอย 2,3 และเลียบน้้าปงิ  -ซอย  2  กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 47.00  เมตร
หมู่ที่ 5 ต.ปากบอ่ง  คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 141  ตารางเมตร

 -ซอย  3  กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 91.00 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 273  ตารางเมตร
 -ซอยเลียบน้้าปงิ กวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 139 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 226 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,324  ตารางเมตร
ยาวรวม 503  เมตร หนา 0.05 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,738  ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

12 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลัทติ์ก เสริมผิวแอสฟสัทติ์คคอนกรีต 549,000 หมู่ที่ 3 ต.ปา่ซาง กองช่าง
คอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 3 ต.ปา่ซาง ผิวจราจร กวา้ง 3.00-4.70 เมตร  

ยาว 366 เมตร  หนา 0.05 เมตร 
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,567.30  ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)

13 โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก เสริมผิวแอสฟสัทติ์คคอนกรีต กวา้ง 4.00 เมตร 934,000 หมู่ที่ 2 ต.ปา่ซาง กองช่าง
คอนกรีต  สายข้างบา้นนายส้าเร็จ ยาว 487 เมตร และกวา้ง 5.00 เมตร
ไปบา้นนายเงา และจากบา้น ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร 
นายบญุทอง หมู่ที่ 2 ต.ปา่ซาง คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,700 ตารางเมตร  

(ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลปา่ซาง)
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ POGTANKS ระบบผลิตน้้าประปา (Water Treatment 5,200,000 หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง กองช่าง

นวัตกรรม ระบบประปา System) POG ระบบขนาด L รองรับ 121-300 
หมู่บา้น หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง ครัวเรือน ก้าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
บา้นหนองผ้า บริเวณ ที่ประปาหมู่บา้นเดิม หลังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เทศบาลต้าบลปา่ซาง หมู่ที่ 4 ต้าบลปากบอ่ง  

อ้าเภอปา่ซาง  จังหวัดล้าพนู
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แบบสรปุขอรบัการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 งบเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นใหกั้บประชาชน (เงนิเหลือจ่าย)
งบเงนิอุดหนุนที่จัดสรรใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาลต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล)
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