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   แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลป่าซาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ  ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ  ที่ได้กําหนดห้วงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
ได้จริงตามกําหนดเวลา  โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และแผนงานทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแผนงาน  

แผนการดําเนินงานฉบับนี้  จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิด  
ผลสําเร็จดังที่คาดหวังไว้ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลป่าซาง (พ.ศ.2566 - 2570) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป  
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ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
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หน้า 1 
 

 
ส่วนที่  1   

บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  ส าหรับการท าแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ท 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              
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
 
 
 



 

หน้า 2 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
2. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 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  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันวันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
       3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จาก
เงินสะสม หรือได้แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

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.2566 ได้อย่างถูกต้อง 



   แบบ ผด. 01               

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 20 90.91 6,650,000.00       97.29 กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน 2 9.09 185,000.00          2.71 กองช่าง

รวม 22 100.00 6,835,000.00      100.00

ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

สรุปโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลป่ำซำง

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้า  3              



   แบบ ผด. 01               

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

และกำรท่องเท่ียว

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0.00 -                    0.00 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0.00 -                    0.00 กองการศึกษา

 

รวม 0 100.00 -                   0.00

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้า  4              



   แบบ ผด. 01               

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

วัฒนธรรมและคุณภำพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 20.00 215,000.00          0.82 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 3.33 10,000.00           0.04 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 18 60.00 1,097,000.00       4.21 กองสวัสดิการสังคม/

กองการศึกษา

แผนงานการเกษตร 1 3.33 10,000.00           0.04 ส านักปลัด

แผนงานงบกลาง 4 13.33 24,732,000.00      94.89 ส านักปลัด/

กองสวัสดิการสังคม

รวม 30 100.00 26,064,000.00     100.00
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   แบบ ผด. 01               

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข 2 66.67 70,000                10.45 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน 1 33.33 600,000              89.55 กองช่าง/

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 3 100.00 670,000             100.00
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   แบบ ผด. 01               

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

และกำรกีฬำ

แผนงานการศึกษา 16 88.89              2,652,600            94.31                 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 11.11              160,000              5.69                   กองการศึกษา

รวม 18 100.00           2,812,600          100.00              
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   แบบ ผด. 01               

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณสุข

แผนงานสาธารณสุข 18 100.00 1,190,000            100.00 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 18 100.00 1,190,000          100.00
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   แบบ ผด. 01               

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 45.95 345,000              75.00                 ส านักปลัด/กองคลัง/

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 10.81 45,000                9.78                   ส านักปลัด

แผนงานการเกษตร 3 8.11 70,000                15.22                 ส านักปลัด

รวม 24 64.86 460,000             100.00              

รวมท้ังส้ิน 115 100.00 38,031,600         100.00  
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แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 186,800     หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าซาง กองช่าง

ซอยหน้าสถานีอนามัย 3.00 เมตร ระยะทาง 105 เมตร  
หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าซาง หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 315.00  

ตารางเมตร ไหล่ทางด้านละ 0.30 เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 45,500       หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ซอย 10 หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าซาง 3.00 เมตร ระยะทาง 26.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
78.00 ตารางเมตร ไหล่ทางด้านละ 0.30 เมตร  
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี
 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร 1,212,500   หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ซอย 16 หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าซาง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 389 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,990  
ตารางเมตร ไหล่ทางด้านละ 0.30 เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลป่าซาง
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แบบ ผด. 02

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 98,100 หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง กองช่าง

ซอยบ้านนายนิเวศน์  3.00 เมตร ระยะทาง 55.00 เมตร 
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

165 ตารางเมตร ไหล่ทางด้านละ 0.30 เมตร
หรือตามสภาพพ้ืนท่ี
 

5 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000 หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ทางไป วัดส้มหวาน พร้อมก าแพงปากท่อ โดยวางท่อคอนกรีต
หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าซาง อัดแรงรูปส่ีเหล่ียม ขนาด 1.50 x1.20 เมตร

จ านวน 15 ท่อน พร้อมก าแพงปากท่อ 2 ด้าน

6 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต ก่อสร้างเสริมไหล่ทางกว้าง  0.60-2.30 ม. 48,400       หมู่ท่ี 3 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ต าบลปากบ่อง ระยะทาง 104.00 ม. หนา 0.10 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 126.17 ตารางเมตร

7 เปล่ียนท่อประปาหมู่บ้าน วางท่อพีวีซี Ø 3 น้ิว จ านวน 35 ท่อน 30,000       หมู่ท่ี 3 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
หมู่ท่ี 3 ต าบลปากบ่อง

 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด. 02

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร 177,600 หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง กองช่าง

ถนนสายเลียบน้ าปิง  ความยาว 97 เมตร หนา 0.05 เมตร   
หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 

386.90 ตารางเมตร 

9 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง 136,200     หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
ซอย 11 หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง 3.00-3.50  เมตร ความยาว 91 เมตร

หนา 0.05 เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า
294.08 ตารางเมตร 

10 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 459,800     หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
ซอย 8 หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง 4.00 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,002.07  
ตารางเมตร

11 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  124,400     หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ซอย 11 ข้างตลาดป่าซาง ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ความยาว 69 เมตร 
ชุมชนป่าซางงาม หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง 271.91 ตารางเมตร 

 

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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แบบ ผด. 02

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร 136,200 หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองช่าง

ซอย 2 (พ่อบ้าน) ความยาว 98 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ชุมชนป่าซางงาม คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 293.58  
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง ตารางเมตร 

 

13 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร  125,200     หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ซอย 4 ชุมชนป่าซางงาม ความยาว 90 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง คิดเป็นพ้ืนท่ี รวมไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร 

14 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 55,700       หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
ซอย 8 หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง เมตร ความยาว 40 เมตร หนา 0.05 เมตร

คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร

15 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เสริมแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร 1,179,100   หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ถนนสายบ้านล้อง หมู่ท่ี 2 ความยาว 639 เมตร หนา 0.05 เมตร  
ต าบลป่าซาง ไป สันนา คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 2,569.88  

ตารางเมตร 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด. 02

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร  237,800 หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองช่าง

น้ าบ่อสุขา ชุมชนป่าซางงาม ความยาว 130 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 520.02 

ตารางเมตร 

17 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 187,900     หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ซอย 6 บ้านอินทขิล 4.00-5.50  เมตร ความยาว 81.50 เมตร 
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง หนา 0.05 เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 

416.41 ตารางเมตร 

18 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.90 เมตร 177,300     หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
ซอยข้างบ้านนายสุนิตย์ ความยาว 99.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ปวงญาณะ หมู่ท่ี 5 ต.ปากบ่อง คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 386.10  

ตารางเมตร  

19 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 467,300 หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ถนนกลางหมู่บ้านหนองหอย กว้าง 4.00 - 5.50 เมตร ความยาว 226 เมตร 
หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง หนา 0.05 เมตร  คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 

1,022.42 ตารางเมตร 
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แบบ ผด. 02

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 เจาะบ่อบาดาล ระบบประปา เจาะบ่อบาดาล 6 น้ิว ลงท่อพีวีซี 181,100 หมู่ท่ี 3 ต าบลปากบ่อง กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านหนองสลีก ช้ัน 13.5 ความลึกบ่อ 80 เมตร
หมู่ท่ี 3 ต าบลปากบ่อง

17 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังแผงโซล่าเซล mono half cell 278,000     หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง กองช่าง
แบบออนกริด ประปาหมู่บ้าน เช่ือมระบบไฟฟ้า ด้วยอินเวอร์เตอร์ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง ขนาด 5,000 วัตต์ 3 เฟส หรือดีกว่า 

บริเวณประปาหมู่บ้าน

18 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังแผงโซล่าเซล mono half cell 243,000     หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
แบบออนกริดประปาหมู่บ้าน เช่ือมระบบไฟฟ้า  ด้วยอินเวอร์เตอร์
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง ขนาด 5,000 วัตต์ 1 เฟส หรือดีกว่า

บริเวณประปาหมู่บ้าน

19 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังสปอร์ตไลท์ LED 300W 175,000 หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
รอบสนามกีฬา พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 10 จุด 
หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง จุดละ 3 ชุด

20 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา 1.ต่อเติมด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 287,100     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
เด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 2.ก้ันผนังพร้อมประตู 2 ข้าง เทศบาลต าบลป่าซาง

(ตามแบบแปลนเทศบาล)
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แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 153,500     หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง กองช่าง

พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 6  อ าเภอป่าซาง
(หลังร้านแก๊สป่าซาง 
เช่ือมสายป่าสัก) 
หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง

2 ขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 31,500       หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ อ าเภอป่าซาง
ซอย 1 หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง
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แบบ ผด. 02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก จัดกิจกรรมปลูกฝังและสร้าง 15,000         เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการสังคม

และเยาวชนเทศบาลต าบล ค่านิยมให้เด็กและเยาวชน
ป่าซาง เป็นคนดีมีคุณธรรมโดยมี

แบบอย่างท่ีดี

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความ 50,000         เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการสังคม
ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ต้องการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

สตรีระดับหมู่บ้านและเป็นแกนน า  
ในชุมชน ขับเคล่ือนกิจกรรมพัฒนา
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับบทบาท  

 หน้าท่ีสตรี  

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 30,000         เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการสังคม
สร้างรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 1.การท าโคมไฟล้านนา
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 2.หลักสูตรการตัดเย็บเส้ือผ้า
เทศบาลต าบลป่าซาง 
(หลักสูตรการท าโคมไฟล้านนา
และหลักสูตรการตัดเย็บเส้ือผ้า)
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แบบ ผด. 02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 1.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 50,000         เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลต าบลป่าซาง คุณภาพชีวิตและการจัดการ  และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
การดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ
3.เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของ
ผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกายและจิตใจ
4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคุณค่า
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นท่ี
ประจักษ์และยอมรับ
6.เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้ด ารงสืบทอด
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แบบ ผด. 02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการส่งเสริมและ 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ 50,000         เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการสังคม

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ความเข้าใจในการปรับเปล่ียน  และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง ท้ังด้าน
โภชนาการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจ
2.เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
เพ่ือด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณค่า
3.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก
และปลูกฝังให้คนรุ่นหลังให้มี
ทัศนคติท่ีดีและเห็นคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล

6 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ จัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000         เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการสังคม
การท าอาหาร การท าอาหาร
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แบบ ผด. 02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000         เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการสังคม  

ตามอ านาจหน้าท่ี ตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟู
ด้านคุณภาพชีวิต สมรรถภาพคนพิการ รวมถึง 

เด็กเยาวชนผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้ไร้ท่ีพ่ีง 
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี
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แบบ ผด. 02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 150,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ลอยกระทง เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ต าบลป่าซาง
ให้คงอยู่ต่อไป

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 100,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สงกรานต์ เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ต าบลป่าซาง

ให้คงอยู่ต่อไป
3 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 15,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ต าบลป่าซาง
ให้คงอยู่ต่อไป

4 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา 20,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน ท้องถ่ินและปราชณ์ชาวบ้าน ต าบลป่าซาง

  
5 โครงการฮ่วมใจ๋สืบสาน จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ 350,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ต านานป่าซาง วัฒนธรรมประเพณีและ ต าบลป่าซาง
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขต

เทศบาลต าบลป่าซาง
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แบบ ผด. 02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 92,000         จังหวัดล าพูน กองการศึกษา

อ าเภอป่าซาง
 -โครงการสนับสนุนงานเทศกาล
ล าไยจังหวัดล าพูน  12,000 บาท
 -โครงการสนับสนุนงานพระนาง
จามเทวีและงานฤดูหนาว  
จังหวัดล าพูน 30,000 บาท
 -โครงการสนับสนุนงานประเพณี
สงกรานต์ 50,000 บาท

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีสรงน้ า 20,000         บ้านป่าซาง กองการศึกษา
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง พระบรมสารีริกธาตุสรงน้ ากู่อัฐิ ม.1 ต.ป่าซาง

ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม
 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีสรงน้ า 20,000         บ้านป่าซาง กองการศึกษา
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ า ม.1 ต.ป่าซาง

กู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดพานิช
สิทธิการาม 
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แบบ ผด. 02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้ 20,000         บ้านป่าซาง กองการศึกษา

หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง บูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง ม.1 ต.ป่าซาง
สรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ
และสรงน้ ารูปเหมือนครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม 20,000         บ้านท่าต้นง้ิว กองการศึกษา
บ้านท่าต้นง้ิว ม.2 ต.ปากบ่อง สารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปากบ่อง

วัดท่าต้นง้ิว

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 20,000         บ้านล้อง กองการศึกษา
บ้านล้อง ม.2 ต.ป่าซาง และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ป่าซาง

วัดบ้านล้อง

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 20,000         บ้านหนองสลีก กองการศึกษา
บ้านหนองสลีก ม.3 ต.ปากบ่อง และรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.3 ต.ปากบ่อง

วัดธรรมสังเวช (วัดหนองสลีก)

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีสรงน้ า 20,000         บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ กองการศึกษา
บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ พระธาตุศรีจอมยอง ม.3 ต.ป่าซาง
ม.3 ต.ป่าซาง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 23         



แบบ ผด. 02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 20,000         บ้านหนองผ า กองการศึกษา

บ้านหนองผ า ม.4 ต.ปากบ่อง และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.4 ต.ปากบ่อง
วัดหนองผ า

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีสรงน้ า 20,000         บ้านฉางข้าวน้อยใต้ กองการศึกษา
บ้านฉางข้าวน้อยใต้ พระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา ม.4 ต.ป่าซาง
ม.4 ต.ป่าซาง (ครูบาคางเป็ด) วัดฉางข้าวน้อยใต้

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง 150,000       บ้านปากบ่อง กองการศึกษา
บ้านปากบ่อง ม.5 ต.ปากบ่อง ม.5 ต.ปากบ่อง

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  -โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 20,000         บ้านปากบ่อง กองการศึกษา
บ้านปากบ่อง และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง ม.5 ต.ปากบ่อง
ม.5 ต.ปากบ่อง

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ า 20,000         บ้านหนองหอย กองการศึกษา
บ้านหนองหอย ม.5 ต.ป่าซาง และสรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิครูบา ม.5 ต.ป่าซาง

อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอย

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 24         



แบบ ผด. 02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกรมีรายได้น้อย 10,000         เทศบาลต าบลป่าซาง ส านักปลัด  

ตามอ านาจหน้าท่ี มีฐานะยากจนไม่เพียงพอ 
ด้านการเกษตร ตามการเล้ียงชีพมีชีวิตท่ียากล าบาก

ขาดแคลนปัจจัยพ้ืนฐานประสบ
ปัญหาหรือความต้องการ
ความช่วยเหลือด้านารเกษตร
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แบบ ผด. 02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ 19,300,000   เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ สังคม
ข้ึนไปท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบฯ

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ รองรับการจัดสวัสดิการเบ้ีย 4,910,000     เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการ 
ความพิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิ สังคม
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด าเนินการรองรับการสงเคราะห์ 222,000       เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการ 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ สังคม
ผู้ป่วยเอดส์

4 เงินสมทบกองทุน เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 300,000       เทศบาลต าบลป่าซาง กองสวัสดิการ 
หลักประกันสุขภาพ  ส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหาร สังคม

จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 
พ.ศ.2557
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แบบ ผด. 02             

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ 3Rs ประชารัฐ รณรงค์ให้ความรู้การคัดแยก 40,000     จ านวน 10 หมู่บ้าน กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ ประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถาบันการศึกษา และส่ิงแวดล้อม
หมู่บ้าน สถานศึกษา วัด โรงเรียน 5 แห่ง
ให้มีการคัดแยกและกระบวนการ วัด 11 แห่ง
จัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 30,000     ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
สู่เมืองส่ิงแวดล้อมน่าอยู่ และการจัดสภาพแวดล้อม ต าบลป่าซาง และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ในชุมชนให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน
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แบบ ผด. 02             

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดการขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ 600,000 ม.4 กองช่าง/

ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง มูลฝอย จ านวน 12 เดือน ต.ป่าซาง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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แบบ ผด. 02          

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา จัดกิจกรรมข่วงพญา ๕ ประสานงาน 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา

ของเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนถ่ิน วิถีคนป่าซาง ของ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ทต.ป่าซาง
สู่ภูมิปัญญาท้องถ่ินวิถีคนป่าซาง  
สถานศึกษาเทศบาลต าบลป่าซาง

2 โครงการแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ 15,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัด สถานศึกษาเทศบาลต าบลป่าซาง ของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 1. เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ป่าซาง

จ านวน 60  คน
2. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลป่าซาง จ านวน 110 คน
3. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง
ต าบลป่าซาง และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง พนักงานเทศบาลฯ
จ านวน 12 คน

3 โครงการแข่งขันทักษะ บุคลากร เด็กเล็ก เข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ทางวิชาการและมหกรรม ทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา ของ
การศึกษา ของ อปท. ระดับภาคและระดับประเทศ ทต.ป่าซาง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และกำรกีฬำ
แผนงำนกำรศึกษำ

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 29           



แบบ ผด. 02          

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 70,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาล ของ
ระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 60 คน ทต.ป่าซาง
เด็กเล็ก

5 โครงการวันวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการแก่ 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ของ
 ทต.ป่าซาง

6 โครงการวันส าคัญทางศาสนา ปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ 3,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
และวันส าคัญของชาติ วัฒนธรรมอันดีงามของวันส าคัญต่างๆ ของ

ให้แก่เด็กเล็ก ทต.ป่าซาง

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดให้เด็กระดับปฐมวัยได้มีประสบการณ์ 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทยผ่านการเล่น โดยผ่านกิจกรรมการเล่น ของ

ทต.ป่าซาง

8 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ จัดอบรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ของ

ให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน ทต.ป่าซาง

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพของครู ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา และพัฒนาความรู้เก่ียวกับการ ของ
เทศบาลต าบลป่าซาง จัดการศึกษาท้องถ่ินให้มากย่ิงข้ึน ทต.ป่าซาง
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แบบ ผด. 02          

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของ 773,300 สถานศึกษา กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ของ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลป่าซาง จ านวน 110 คน   ทต.ป่าซาง
ต าบลป่าซาง) คนละ 21 บาท จ านวน 200  วัน  

รวมเป็นเงิน 462,000 บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 110 คน  
คนละ  1,700  บาท  รวมเป็นเงิน
187,000  บาท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 
จ านวน 110  คน  คนละ 300  บาท  
รวมเป็นเงิน  33,000 บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง 
จ านวน 110  คน  คนละ  200 บาท  
รวมเป็นเงิน 22,000 บาท
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียน

 อนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน 
110 คน คนละ  430  บาท 
รวมเป็นเงิน 47,300 บาท
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แบบ ผด. 02          

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ 478,500     สถานศึกษา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาของ สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง ทต.ป่าซาง
ต าบลป่าซาง จ านวน 60 คนๆ ละ 21 บาท 

จ านวน 245 วัน  
รวมเป็นเงิน 308,700  บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลป่าซาง  จ านวน 60 คน  
คนละ 1,700  บาท    
รวมเป็นเงิน 102,000  บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง  
จ านวน  60 คน  คนละ  300 บาท  
รวมเป็นเงิน  18,000 บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือของนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง
จ านวน 60 คน คนละ 200 บาท  
รวมเป็นเงิน  12,000 บาท
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แบบ ผด. 02          

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง    
จ านวน  60 คน  คนละ 430 บาท 
รวมเป็นเงิน 25,800  บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง
จ านวน  60 คน คนละ 200 บาท  
รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800      สถานศึกษา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา  ADSL  จ านวน  9,600 บาท ของ
 -อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ทต.ป่าซาง
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน โรงเรียน WIFI  จ านวน 7,200 บาท 

13 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน)  1,176,000  สถานศึกษา กองการศึกษา
 -อุดหนุนโรงเรียน  โรงเรียน สพฐ. จ านวน  280  คน   ของ
(อาหารกลางวัน สพฐ.) คนละ 21 บาท  จ านวน  200  วัน ทต.ป่าซาง
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แบบ ผด. 02          

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมให้เด็กเล็กอายุระหว่าง 10,000      สถานศึกษา กองการศึกษา

2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรม ของ
และมีประสบการณ์เรียนรู้จาก ทต.ป่าซาง
สถานท่ีจริง 

15 โครงการอบรมพัฒนาการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000        สถานศึกษา กองการศึกษา
ประกันคุณภาพภายใน ของต าบลป่าซาง ให้มีคุณภาพตาม ของ
และการบริหารสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา ทต.ป่าซาง

16 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแก่เด็กและ 50,000 ในเขต กองการศึกษา
เยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาล

ต าบลป่าซาง
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แบบ ผด. 02          

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน การแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 150,000     ภายในเขต กองการศึกษา

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล
ต าบลป่าซาง

2 โครงการสวนสาธารณะ ปรับปรุงสวนสาธารณะให้เหมาะสม 10,000      ภายในเขต กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส ส าหรับการพักผ่อน หย่อนใจและ เทศบาล
มหามงคลพระราชพิธี ออกก าลังกายแก่ประชาชน ต าบลป่าซาง
บรมราชาภิเษก ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และกำรกีฬำ
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
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แบบ ผด. 02         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการบริการ ให้บริการประชาชนท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 780,000    ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

การแพทย์ฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือ ต าบลป่าซาง และส่ิงแวดล้อม
อย่างถูกต้องและทันท่วงที แบบเร่งด่วน
(Emergency case) ในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลป่าซาง

2 โครงการช่วยเหลือ 1.การด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 10,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ประชาชนตามอ านาจ ในสถานการณ์ฉุกเฉินเฝ้าระวังป้องกัน ต าบลป่าซาง และส่ิงแวดล้อม
หน้าท่ีด้านสาธารณสุข ควบคุมการแพร่การระงับและ

ควบคุมโรคติดต่อ รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เก่ียวกับ
โรคติดต่อ      
2.การประสานส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

3 โครงการป้องกันและ ลดอัตราการเกิดโรคติดต่อน าโดยแมลง 150,000    ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ควบคุมโรคติดต่อ ทุกครัวเรือนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง ต าบลป่าซาง และส่ิงแวดล้อม
น าโดยแมลง
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แบบ ผด. 02         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค ส ารวจข้อมูลสัตว์เล้ียงประเภทสุนัข แมว 50,000      จ านวน 10 หมู่บ้าน กองสาธารณสุข

คนปลอดภัยจากโรคพิษ หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
สุนัขบ้า สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ

แก่ประชาชนในเร่ืองของการป้องกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและ
สัตว์เล้ียง ตลอดจนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการน าสัตว์ไปรับบริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

9 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่ 1 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา และส่ิงแวดล้อม
ต าบลป่าซาง ยาเสพติด To be number one
(โครงการพระราชด าริ (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ด้านสาธารณสุข) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี 
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แบบ ผด. 02         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าซาง กองสาธารณสุข

หมู่บ้าน หมู่ 2 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา และส่ิงแวดล้อม
ต าบลป่าซาง ยาเสพติด To be number one
(โครงการพระราชด าริ (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ด้านสาธารณสุข) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี 

11 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าซาง กองสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่ 3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา และส่ิงแวดล้อม
ต าบลป่าซาง ยาเสพติด To be number one
(โครงการพระราชด าริ (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ด้านสาธารณสุข) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี 

12 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 4 ต าบลป่าซาง กองสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่ 4 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา และส่ิงแวดล้อม
ต าบลป่าซาง ยาเสพติด To be number one
(โครงการพระราชด าริ (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ด้านสาธารณสุข) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี 
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แบบ ผด. 02         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง กองสาธารณสุข

หมู่บ้าน หมู่ 5 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา และส่ิงแวดล้อม
ต าบลป่าซาง ยาเสพติด To be number one
(โครงการพระราชด าริ (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ด้านสาธารณสุข) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี 

14 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง กองสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่ 1 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบ่อง ในพระราชประสงค์ 
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)

15 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง กองสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่ 2 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบ่อง ในพระราชประสงค์ 
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)
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แบบ ผด. 02         

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 3 ต าบลปากบ่อง กองสาธารณสุข

หมู่บ้าน หมู่ 3 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบ่อง ในพระราชประสงค์ 
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)

17 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง กองสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่ 4 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบ่อง ในพระราชประสงค์ 
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)

18 อุดหนุนคณะกรรมการ  -โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 20,000      หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง กองสาธารณสุข
หมู่บ้าน หมู่ 5 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบ่อง ในพระราชประสงค์ 
(โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข)
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แบบ ผด. 02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังหรือคัดสรรเป็นไป 5,000 ในเขต ส านักปลัด

หรือการคัดสรร ตามระเบียบกฎหมาย เทศบาล

2 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจ้าง 20,000 ในเขต ส านักปลัด
เทศบาลหน่วยงานราชการ หน่วยงาน เทศบาล
เอกชน และประชาชนจิตอาสาร่วมกันท า
กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์

3 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 5,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
ในการปฏิบัติราชการและให้ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
บริการดีเด่น ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

4 โครงการตามนโยบายต่างๆ ด านินการตามนโยบายต่างๆ 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ของรัฐ ของรัฐบาลได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

5 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล และประกอบ 40,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พิธีทางศาสนา เพ่ือสร้างจิตส านึก
และธ ารงไว้ซ่ึงประเพณีอันดีงาม
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แบบ ผด. 02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูน เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบล 50,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

ความรู้และพัฒนาทักษะ ป่าซาง ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลัก 
การปฏิบัติราชการ ส าหรับ ด้านมุ่งสัมฤทธ์ิสามารถดึงศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของตนเองมาใช้ประโยชน์ในการ
ของเทศบาลต าบลป่าซาง ปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการ

ได้ถูกต้องตามระเบียบ

7 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 10,000 ภายใน/ งานการ
คุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิม ลูกจ้างประจ าตลอดจนลูกจ้างท่ีได้รับ นอกเขต เจ้าหน้าท่ี
ประสิทธิภาพ พนักงาน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี ได้รับความรู้ เทศบาล ส านักปลัด
ลูกจ้าง เทศบาลต าบลป่าซาง ด้านสิทธิประโยชน์ฯ และแลกเปล่ียน ต าบลป่าซาง

เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการ
ปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี

8 โครงการลดใช้พลังงาน พนักงาน เจ้าหน้าท่ีมีพฤติกรรม 15,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
การใช้พลังงานอย่างประหยัด

9 โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมาย 20,000 ในเขต ส านักปลัด
กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล เทศบาล
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาและ
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี
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แบบ ผด. 02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการจัดท าแผนพัฒนา จัดเตรียมโครงการด้านการพัฒนา 30,000 ในเขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์

ของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ และงบประมาณ
ท่ีพร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันที
เม่ือได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

12 โครงการด าเนินงาน จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 50,000 ในเขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และด าเนินงานแก้ไขปัญหา และงบประมาณ
เทศบาลต าบลป่าซาง ความเดือดร้อนของประชาชน

13 โครงการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมเรียนรู้การ 20,000       ในเขตเทศบาล กองยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการปัญหา ใช้แอปพลิเคช่ันTraffy Fondue และงบประมาณ
ด้านแอปพลิเคช่ัน ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ
Traffy Fondue ปัญหาร่วมกันระหว่าง อปท.  

ผู้น าชุมชนและประชาชน โดยการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
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แบบ ผด. 02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 20,000 ในเขต กองยุทธศาสตร์

คณะกรรมการจัดท าแผน จัดท าแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตาม เทศบาล และงบประมาณ
พัฒนา คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
และประเมินผลแผนพัฒนา ต าบลป่าซางให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี
เทศบาลต าบลป่าซาง ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน

15 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพ่ือเป็นสถานท่ีและส าหรับอ านวย 40,000 ในเขต กองยุทธศาสตร์
ในการช่วยเหลือประชาชน ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เทศบาล และงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน ระหว่างอปท.และการใช้บริการ
ท้องถ่ินอ าเภอป่าซาง ประชาชน
จังหวัดล าพูน

17 โครงการพัฒนารายได้ 1.จัดเก็บภาษีและบริการค่าขยะมูลฝอย 10,000 ส านักงาน กองคลัง
นอกสถานท่ี ทต.ป่าซาง
2.ประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ  
เช่น การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ เสียงตามสาย เว็บไซต์  
ให้ประชาชนรับทราบ ข้ันตอนในการ
ช าระภาษี และภาษีท่ีจัดเก็บดังกล่าว  
เทศบาลได้น าไปพัฒนาท้องถ่ิน 
และจัดท าบริการสาธารณะ   
3.จัดการประชุมช้ีแจงให้ความรู้กับ
ประชาชนตามโอกาสท่ีเหมาะสม

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 44            



แบบ ผด. 02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการซักซ้อมทบทวน อปพร.และเจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน 10,000       ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

แผนบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลป่าซาง
ส่วนราชการข้างเคียงเข้าร่วม

2 โครงการฝึกอบรม จิตอาสาในเขตเทศบาล จ านวน 50 คน 10,000 ในเขต ส านักปลัด
จิตอาสาจราจร เทศบาล (งานป้องกัน)

3 โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 15,000 ในเขต ส านักปลัด
ศักยภาพ อปพร.และ ของ อปพร. เม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ เทศบาล (งานป้องกัน)
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ ในอนาคต
บรรเทาสาธารณภัย

4 โครงการส่งเสริมความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง 10,000       ในเขต ส านักปลัด
และป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาล (งานป้องกัน)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชนในการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนโดยการร่วมกับจัดต้ัง
ด่านชุมชนหรือจุดให้บริการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 45            



แบบ ผด. 02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานการเกษตร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับหลักปรัญชา 50,000       ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงท้ังในด้านการใช้ชีวิต
พอเพียง และการส่งเสริมการเกษตรให้แก่ประชาช

ในพ้ืนท่ี ต าบลป่าซาง - ปากบ่อง
ให้สามารถด ารงชีวิตแบบพอเพียง
และสามารถพ่ึงพอตนเองได้

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 5,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พระเกียรติ ในการแสดงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม  -มีการจัดท าแปลงสาธิต/โรงเรียน 15,000       ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พืชอันเน่ืองมาจาก เพ่ือรวบรวมพันธ์ุพืชในท้องถ่ิน 
พระราชด าริ สมเด็จ จ านวน 1 โรงเรียน/แปลง
พระเทพรัตนราชสุดา  -มีการจัดท าป้ายบอกช่ือชนิดพืช
สยามบรมราชกุมารี  -มีการรวบรวมพันธ์พืชได้

ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด

พ.ศ.2566 พ.ศ.2566

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 46            



แบบ ผด.01          

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 4 100.00 1,669,800.00            100.00 กองช่าง

รวม 4 100.00 1,669,800.00          100.00

ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

สรุปโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566

เทศบำลต ำบลป่ำซำง

โครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2564 

ท่ีขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 ไว้เบิกจ่ำยในปี 2566 กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

     แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน้า  47          



แบบ ผด. 02     

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก หอถังสูง คสล.  ขนาด 30 ลบ.ม. 650,000 หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองช่าง

บ้านสันนนา หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง ตามแบบทรัพยากรน  า พร้อมเคร่ืองสูบน  า

2 ก่อสร้างก าแพงกันดินพัง  ก าแพงกันดินพัง  ยาว 118 เมตร 600,000 หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
หมู่ท่ี 2  ต าบลปากบ่อง สูง 1.20 เมตร

3 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค่ารื อท่อลอดเหล่ียมเดิมและวางท่อลอดเหล่ียม 165,000     หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
ซอย 1 หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง คอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.80X1.80 เมตร 

จ านวน 5 ท่อน

4 ปรับปรุงถนน ซอย 6 สริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 254,800 หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง 3.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.05 เมตร  

คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 505 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อลอดเหล่ียม 1.50X1.50 เมตร 

 จ านวน 4 ท่อ

โครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลป่ำซำง
รำยละเอียดโครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2564 

ท่ีขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 ไว้เบิกจ่ำยในปี 2566 กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง   รวมจ ำนวน  4 โครงกำร  

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

     แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน้า 48          



แบบ ผด. 01          

จ ำนวนโครงกำรท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร์ / แผนงำน ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 13 100.00 5,437,700.00            100.00 กองช่าง

รวม 13 100.00 5,437,700.00          100.00

ส่วนท่ี  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

สรุปโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566

เทศบำลต ำบลป่ำซำง

โครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2565 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ.2566

กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดรำยจ่ำยค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง

     แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน้า 49        



แบบ ผด.02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย

ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ก่อสร้างดาดคอนกรีต ก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต ความสูงเฉล่ีย 850,000 หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง กองช่าง

สายสวนนายจันทร์ดี 1.00 เมตร ความกว้างปากคลอง 3.80 เมตร  
หมู่ท่ี 4 ต าบลปากบ่อง ความกว้างก้นคลอง 1.80  เมตร 

ความยาว 800  เมตร

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,500 หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
ซอย 11 หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง ผิวจราจรกว้าง  2.70 เมตร 

ระยะทาง 67 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 180.90 ตารางเมตร

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 387,600 หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ถนนสายบ้านนายบุญส่ง วังธิยอง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง ระยะทาง 197 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 689.50 ตารางเมตร

โครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รวมจ านวน 13 โครงการ
รายละเอียดโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เทศบาลต าบลป่าซาง

            แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน้า 50          



แบบ ผด.02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,345,000  หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง กองช่าง

เสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนวัดบ้านก้อง ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 353 เมตร หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง
หมู่ท่ี 1- หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง หนา 0.12 เมตร ลึก 0.66 เมตร-1.11 เมตร

5 วางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร  วางท่อพีวีซี ขนาด Ø 4 น้ิว 126,000     หมู่ท่ี 5 ต าบลป่าซาง กองช่าง
บ่อวัดส้มหวาน ม.5 ต าบลป่าซาง ความยาว 310 เมตร 

6 วางท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร วางท่อ พีวีซี ขนาด Ø 4 น้ิว 172,500     หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าซาง กองช่าง
บ้านล้อง - ดอนนา ความยาว 445 เมตร 
หมู่ท่ี 2 ต าบลป่าซาง

7 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 518,600     หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าซาง กองช่าง
ซอย 6/2 เช่ือม ซอย 4 ความกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร 
หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าซาง ความยาวรวม 302 เมตร 

ความหนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,349.35 ตารางเมตร

8 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 685,000     หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
ถนนสาย ซอย 7 และ ซอย 10 กว้าง 3.00-4.00 เมตร 
หมู่ท่ี 2 ต าบลปากบ่อง ความยาวรวม 512 เมตร  

หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,749.90 ตารางเมตร

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  92,800      หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองช่าง

ถนนอินทขิล หน้าประปาภูมิภาค ขนาดกว้าง 3.00 -3.80 เมตร 
ม.1 ต.ป่าซาง ยาว 72 เมตร ความหนา 0.05 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 237.05 ตารางเมตร

10 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ 300,000     หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
(โซล่าเซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน ชนิด Mono Half Cell 
จ านวน 3 จุด เช่ือมระบบไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ 220 โวลล์ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลปากบ่อง ขนาดไม่น้อยกวา 3,600 วัตต์  

เข้าระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 3 จุด

11 วางท่อประปา ชุมชนพานิช วางท่อประปาขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว 580,700     หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง ความยาวไม่น้อยกว่า 2,913 เมตร 

12 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ค่าร้ือท่อลอดเหล่ียมเดิมและวางท่อลอดเหล่ียม 79,000      หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง กองช่าง
ซอย 1 หมู่ท่ี 5 ต าบลปากบ่อง คอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.80X1.80 เมตร 

จ านวน 5 ท่อน

13 ค่าต่อเติมห้องท างาน ต่อเติมอาคารห้องท างาน 200,000     เทศบาลต าบลป่าซาง กองช่าง
ห้องยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขนาดกว้าง 4.25 เมตร ยาว 3.37 เมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลป่าซาง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

            แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน้า 52          



แบบ ผด.02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,944,000   หมู่ท่ี 1 ต ำบลป่ำซำง กองช่ำง

ติกคอนกรีต รหัสสำยทำง ขนำดกว้ำง 4.6-7 เมตร ยำวรวม 1,414 เมตร 
ลพ.ถ.18074 สำยฉำงข้ำวน้อยเหนือ  หนำ 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ 
ซอย 4 หมู่ 3 เช่ือมรหัสสำยทำง 7,547.50 ตำรำงเมตร
ลพ.ถ.18043  ซอยสนำมกีฬำ  
(รอบสนำมกีฬำ) หมู่ 1 ต.ป่ำซำง  
อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน

2 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,842,000   หมู่ท่ี 1 ต ำบลปำกบ่อง กองช่ำง
คอนกรีต รหัสสำยทำง ลพ.ถ.18154 ขนำด กว้ำง 3.00-6.00 เมตร ยำว 1,077 เมตร 
สำยหนองผ ำ ซอย 3 หมู่ 4 หนำ 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
เช่ือม รหัสสำยทำง ลพ.ถ.18138  4,915.45 ตำรำงเมตร
บ้ำนท่ำต้นง้ิว ซอย 2 ต.ปำกบ่อง  
อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลป่าซาง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566
งบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

         แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 หน้ำ 53            



แบบ ผด.02          

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติก ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 849,000      หมู่ท่ี 1 ต ำบลปำกบ่อง กองช่ำง

คอนกรีต รหัสสำยทำง ลพ.ถ.18118 ขนำด กว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 567 เมตร 
จำก สำยสบทำซอย 1/1 ถึง หนำ 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ 
ซอย 12 บ้ำนสบทำ ม.1 ต.ปำกบ่อง 2,261 ตำรำงเมตร
อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน

 

4 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 337,100      หมู่ท่ี 1 ต ำบลป่ำซำง กองช่ำง
(CCTV System) จ ำนวน 6 ตัว (CCTV System) จ ำนวน 6 ตัว 
สนำมกีฬำเทศบำล 
หมู่ท่ี 1 เทศบำลต ำบลป่ำซำง 
อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน

 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

         แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 หน้ำ 54            



แบบ ผด.02          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ปรับปรุงถนนเสริมผิวจรำจรคอนกรีต เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,495,000   หมู่ท่ี 2 ต ำบลป่ำซำง กองช่ำง

โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 1,275 เมตร
(Over Lay) สำยทำงบ้ำนล้อง หรือมีพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 7,650 
หมู่ท่ี 2 ต ำบลป่ำซำง เช่ือม บ้ำนสะปุ๋ง ตำรำงเมตร
หมู่ท่ี 3 ต ำบลม่วงน้อย อ ำเภอป่ำซำง 
จังหวัดล ำพูน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลป่าซาง
โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด. 02/1        

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 แผนงานบริหารงานท่ัวไป รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ท่ีน่ัง 1,358,000   ทต.ป่าซาง ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และขนส่งปริมาตรกระบอกสูบ ส านักงาน
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 คัน 
 

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน กล้องวงจรปิดใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 65,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดต้ัง จ านวน 10 ชุด ๆ ละ ทต.ป่าซาง (งานป้องกัน)

6,500 บาท

3 แผนงานการศึกษา เคร่ืองออกก าลังกาย 76,500       ส านักงาน กองการศึกษา
ครุภัณฑ์กีฬา 1.เคร่ืองบริหารข้อเข่า ทต.ป่าซาง

2.เคร่ืองบริหารข้อสะโพก
3.เคร่ืองบริหารไหล่และข้อสะโพก
4.เคร่ืองดึงไหล่
5.เคร่ืองซิทอัพหน้าท้อง
6.เคร่ืองนวดผ่าเท้า

จ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินจัดกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลป่ำซำง
ประเภทครุภัณฑ์

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด. 02/1        

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี กิจกรรม ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 58,500       ส านักงาน กองช่าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ป่าซาง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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แบบ ผด.02/1     

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 หมวดค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน กระบอกสูบ 2,400,000  ส านักงาน กองสาธารณสุข

ยานพาพนะและขนส่ง ไม่ต  ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื องยนต์ เทศบาลต าบลป่าซาง และสิ งแวดล้อม
สูงสุดไม่ต  ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
จ านวน 1 คัน

 
2 หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร เครื องสูบน  าแบบหอยโข่ง 8,200        ส านักงาน ส านักปลัด

เครื องยนต์เบนซินสูบน  าได้ 1,000 ลิตร เทศบาลต าบลป่าซาง
ต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า

3 หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 5,700        ส านักงาน ส านักปลัด
เทศบาลต าบลป่าซาง

 
4 หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 4 ลิ นชัก จ านวน 2 ตู้ 13,400      ส านักงาน กองการศึกษา

เทศบาลต าบลป่าซาง

5 หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื องขยายเสียง ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ 30,000      ส านักงาน กองการศึกษา
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด เทศบาลต าบลป่าซาง
 

รำยละเอียดหมวดค่ำครุภัณฑ์ ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2566 กรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน  หมวดค่ำครุภัณฑ์  รวมจ ำนวน  12 โครงกำร  

จ ำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินจัดกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลป่ำซำง
ประเภทครุภัณฑ์
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แบบ ผด.02/1     

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ท่ี ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องคอมพิวเตอร์ All In One 34,000      ส านักงาน กองสวัสดิการสังคม

ส าหรับงานส านักงาน เทศบาลต าบลป่าซาง
จ านวน 2 เครื อง ๆ ละ 17,000 บาท

7 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 8,900        ส านักงาน กองสวัสดิการสังคม
ขาวด า ชนิด Network แบบที  1 เทศบาลต าบลป่าซาง
(28 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื อง

 
8 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ส าหรับประมวลผล 22,000      ส านักงาน กองยุทธศาสตร์

จ านวน 1 เครื อง เทศบาลต าบลป่าซาง และงบประมาณ
9 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 8,900        ส านักงาน กองยุทธศาสตร์

ขาวด า ชนิด Network แบบที  1 เทศบาลต าบลป่าซาง และงบประมาณ
(28 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื อง

10 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื องส ารองไฟ ขนาด 800 VA 5,000        ส านักงาน กองยุทธศาสตร์
จ านวน 3 เครื อง ๆ ละ 2,500 บาท เทศบาลต าบลป่าซาง และงบประมาณ

11 หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  27,000      ส านักงาน กองช่าง
ระดับศูนย์บริการ แบบที  2 เทศบาลต าบลป่าซาง
จ านวน 1 เครื อง   

12 หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เครื องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 27,900      ส านักงาน กองยุทธศาสตร์
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) เทศบาลต าบลป่าซาง และงบประมาณ
ขนาด 18000 บีทียู
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