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เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าซาง  ที่เคารพ 

          ตามทีน่ายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลป่าซาง
ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซาง   ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของ
นโยบาย รวม 10 ประการ ดังนี้  จะยึดมั่นเชิดชู ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  นโยบาย
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   นโยบายด้านชุมชนและสังคม  นโยบายด้านการศึกษา  
นโยบายด้านสาธารณสุข  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา  และนโยบายด้านการเมือง-การบริหาร  โดยได้
แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น
รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้                                                                                                         

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้   เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้  ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี    

กระผม  นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง  
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ 
๒๕64  ดังต่อไปนี้ 

1. ยึดม่ันเชิดชู ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของประชาชนอย่างมีส่วน
ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ  ไม่ใช้งบประมาณ 

2 
โครงการสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

27,796.00 
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2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ผิวจราจร ถนนและสะพาน  ในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานตามความ

ต้องการของประชาชน 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบระบายน้ำในพื้นที ่เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเพ่ือประโยชน์ในการทำกิจกรรมส่วนรวม

ของชุมชน 
- พัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เช่น ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ขยายการให้บริการไฟฟ้าเพ่ือ

การเกษตร ขยายการให้บริการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพื้นที่  
- จัดหาระบบประปาหมู่บ้าน พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

และมีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 13 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง 268,000.00 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอย 7-9 และ ซอย 9 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง 380,000.00 

3 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง 317,000.00 

4 เสริมถนนแอสฟัลท์ติก ซอยเลียบน้ำกวง เชื่อมป่าช้า หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง 460,000.00 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง 295,781.33 

6 
โครงการก่อสร้างหอถังสูง 30 ลบม. พร้อมเครื่องสูบน้ำโรงสูบและระบบกรอง
น้ำบาดาล ขนาด 10 ลบม. ม.1 ต.ป่าซาง (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) 

303,500.00 
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3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
- ส่งเสริมการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางน้ำ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการ  
  สร้างและจัดพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ำ  
- ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
- ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งการค้าขาย เช่น ตลาดป่าซาง ตลอดจนบริการข้อมูล    
  การท่องเที่ยวและจัดทำแผนผังข้อมูลการเดินทาง 
- ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือทุกประเภท  

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 13,405.00 

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพโคมล้านนา 20,000.00 
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4. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห ์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ    
  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กแรกเกิด และส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
- พัฒนา ปรับปรุงสนามกีฬา และส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการสำหรับ 
  ประชาชนในตำบลป่าซางและตำบลปากบ่อง  

 - ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง  แม่น้ำทา  แม่น้ำกวง ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
   ประชาชน 

- สนับสนุนฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมครัวเรือนของป่าซาง เช่น ผ้าทอ ผ้านวม ผ้าพ้ืนเมืองต่างๆ ฯลฯ  
- พัฒนาศักยภาพศูนยก์ู้ชีพ กู้ภัย ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้  
  ชีพกู้ภัย เบื้องต้นอย่างถูกวิธี แก่ประชาชนและอาสาสมัครทุกหมู่บ้าน 
- เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณะภัย 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 32,400.00 

2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,500.00 

3 เบี้ยยังชีพความพิการ 4,997,400.00 

4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,528,300.00 

5 โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง 217,255.50 

6 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน 

40,000.00 

7 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 648,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-5- 

 
5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   

- พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลฯในการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้งตามหลักสุขาภิบาล ตลอดจนป้องกันการนำขยะจากแหล่งอ่ืนมาทิ้งในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบล
ป่าซาง 

- ลดมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองริมถนน โดยการส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน  
  - แก้ไขปัญหาน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำทา  
 - สนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้นประจำอำเภอตามถนนและพ้ืนที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล 

- ปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำ รู้สึกหวง  
  แหนช่วยดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดและอยู่คู่ป่าซาง-ปากบ่องตลอดไป 

 - ส่งเสริมให้ฝั่งน้ำปิง น้ำกวง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์เพ่ือเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์  
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ 12,000.00 

2 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000.00 

3 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 3,745.00 

4 โครงการ 3Rs ประชารัฐ คัดแยกขยะ 1,950.00 

5 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 1,850.00 

6 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง 495,000.00 

7 โครงการลดใช้พลังงาน 15,275.00 
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 6. นโยบายด้านชุมชนและสังคม   
- ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านทีเ่ข้มแข็ง ในการป้องกันต่อต้านยาเสพติดและการพนันทุก    
  ประเภท  
- ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
  การพัฒนาท้องถิ่นในชุมชน 

 - ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟ และการจราจร  
 - จัดระเบียบการจอดรถในที่สาธารณะเขตเทศบาลตำบลป่าซาง อาทิ ตลาดนัด ริมถนน   

- ขยายระบบการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ 

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรร 765,909.80 

2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง 14,925.00 

3 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร 20,530.00 

4 โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าซาง 19,400.00 

5 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

29,240.00 
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7. นโยบายด้านการศึกษา    
- ส่งเสริมจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ไดม้าตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาครูปฐมวัยให้เข้ารับการศึกษา  
  อบรมทางวิชาชีพ เพ่ือนำความรู้มาพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของเทศบาล  

  - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม สำหรับเด็ก ให้ทั่วถึง  
- จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน   ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือบริการเยาวชนที ่
  กำลังศึกษาในทุกระดับ  
- สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กโดยจัดให้มีห้องเรียนที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่   
  ทันสมัย    
- สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง  

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าซาง 

302,280.00 

2 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลป่าซาง) 

653,512.00 

3 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

41,000.00 

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 9,645.00 

5 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง 

9,870.00 

6 อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,166,200.00 

7 โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง 7,020.00 

8 
โครงการสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

27,796.00 
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8. นโยบายด้านสาธารณสุข  
- จัดให้มีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพชุมชน บริการนวดแผนไทย กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยอัม   
  พฤกษ ์อัมพาต เป็นต้น  

 - ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อจากสัตว์ 
  สู่คน  

 - กำกับดูแลตลาดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ตลอดจนจัดให้มีห้องน้ำ ที่สะอาดในที่สาธารณะ เพ่ือให้
   บริการแก่ประชาชน   

- สนับสนุนกิจกรรมการให้บริการทางสาธารณสุข ของสถานีอนามัย /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
และกิจกรรมสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้านที่ให้บริการแก่ประชาชน ในเขต
เทศบาลฯ  

 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน 14,400.00 

2 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 648,000.00 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 91,996.00 

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 300,000.00 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 41,664.00 

6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ 4,066.00 

7 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 

8 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 

9 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

10 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 

11 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 

12 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 

13 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 

14 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 

15 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 

16 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 

17 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่เกิดจากสัตว์สู่คน 
ดำเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ   
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9. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา     
 - อนุรักษ์สืบสานฮีตฮอยเก่า เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจน
  เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 - อนุรักษ์ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ของคนป่าซาง รวมถึงรณรงค์แต่งกายด้วยชุดพ้ืนมือง 

- อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศาสนสถาน โบราณสถานภายในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง เพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว  
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
- สร้างศูนย์รวมใจชุมชน ให้เป็นเอกลักษณ์ของคนป่าซาง  

 - ส่งเสริมการออกกำลังกายและการกีฬา 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 30,000.00 
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10. นโยบายด้านการเมือง-การบริหาร    
 - ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ใน
   การปฏิบัติหน้าที่ 
 - เสริมสร้างให้องค์กรมีคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 - การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

             ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีสว่นร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา
และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซางให้มีศักยภาพ นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
  

(นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ)์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง 6,000.00 

2 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการดีเด่น 

1,000.00 

3 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือวิจัยประเมินผล 19,000.00 

4 
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง 

5,700.00 

5 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 11,400.00 

6 โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบล 
ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ   

7 โครงการพัฒนารายได้ 
ดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ   

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน
ชุมชน เทศบาลตำบลป่าซาง ดำเนินการร่วมกับโครงการ

ประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
ป่าซาง 


