
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
ต้ังแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  30 กันยายน  2561 

เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   
 

 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 
 ประจ าปี พ.ศ. 2561   

เมือ่วันที ่ 30 พฤศจิกายน  2561   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าซาง 

 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าซาง  ที่เคารพ 

          ตามทีน่ายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง
ต่อสภาเทศบาลต าบลป่าซาง   ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของ
นโยบาย รวม 10 ประการ ดังนี้  จะยึดมั่นเชิดชู ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
นโยบายด้านชุมชนและสังคม  นโยบายด้านการศึกษา  นโยบายด้านสาธารณสุข  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยว และกีฬา  และนโยบายด้านการจราจร   โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้                                                                                                         

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้   เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้  ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี    

กระผม  นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลป่าซาง  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕61  ดังต่อไปนี้ 

ยึดม่ันเชิดชู ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของประชาชนอย่างมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2,135.00 

2 
อุดหนุนที่ท าการ ปกครองอ าเภอป่าซาง โครงการพระราชพิธี ถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 50,000.00 
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นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- เร่งซ่อมแซมถนนสะพานทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ที่ช ารุดเสียหายจากอุทุกภัยและที่   
  เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จะด าเนินการพัฒนาให้ตามความ  
  ต้องการของชุมชน  
- ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ขยายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร   
- การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมีน้ าในการ 
  อุปโภคบริโภคท่ีสะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลฯ  

 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ซอย 10  ม.1 ต.ป่าซาง 447,000.00 

2 
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนสายหลักสายบ้านล้อง ซอย 2 - หน้าวัด
ชุมชนบ้านล้อง ม.2 ต.ป่าซาง 

510,000.00 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อขยะ ม.4 ต.ป่าซาง  1,249,000.00 

4 
ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อและบ่อพัก  (หลังร้านวิพรหมชัย)  ม.1  
ต.ปากบ่อง  

245,000.00 

5 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 3  หลังโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วหน้าประปา (น้ าดื่ม) 455,000.00 

6 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัด ม.4 ต.ปากบ่อง 412,000.00 

7 
เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายหน้า โรงเรียนวัดบ้านก้อง  ม.5  
ต.ปากบ่อง  

980,000.00 

8 วางท่อส่งน้ าบ่อเกษตร ม.2 ม.3 ม.4 ต.ป่าซาง และ ม.2 ต.ปากบ่อง 463,000.00 

9 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายหนองสะลีก ท่าต้นงิ้ว  กอม่วง 302,331.79 

10 
ก่อสร้างถนนลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมก าแพงปากท่อบริเวณอู่ซ่อมรถบ้านกอแก 
ม.5 ต.ป่าซาง 

260,700.00 

11 ปรับปรุงบ่อพัก คสล. ถนนข้างโรงฆ่าสัตว์ริมการประปา ม.1 ต.ป่าซาง  186,000.00 

12 
ปรับปรุงถนนสายองค์การ โทรศัพท์เชื่อมพานิช ซอย 1 โดยปรับปรุงทางเท้า 
พร้อมบ่อพัก 

252,000.00 

13 
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม วางท่อและบ่อพักข้างถนน เลียบแม่น้ าทา หน้าร้าน 
ข้าวซอย  

347,000.00 
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                  3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   

- พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในการคัด    
  แยกขยะก่อนทิ้งตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการน าขยะจากแหล่งอ่ืนมาทิ้งในที่สาธารณะในเขต  
  เทศบาลต าบลป่าซาง 
- การลดมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองริมถนน   

   - การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมริมฝั่งแม่น้ าทา และสองฟากแนวถนนในเขตท่ีมนี้ าท่วมเป็นประจ า  
  - การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลฯ ด้วยการปลูกต้นไม้  ไม้ดอกไมป้ระดับ โดยให้   
                       ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา เพื่อให้มีความร่มรื่น สวยงาม   
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมทีดี่ 9,534.00 

2 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม หน้าบ้านน่ามอง ที่ท างานน่าอยู่ 450.00 

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,260.00 

4 โครงการก าจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล 574,460.00 

5 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน 18,050.00 

6 โครงการบ าบัดน้ าเสียด้วยมือเรา 960.00 
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  4. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
           - ส่งเสริมกจิกรรมนันทนาการต่างๆ  สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ดูแลช่วยเหลือ 

  เรื่องท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ใหก้ารสงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  โดยความร่วมมือของสาธารณสุขอ าเภอ  อาสาสมัครสาธารณสุข 
  ภายในหมู่บา้น  

                    - การสร้างศูนย์ออกก าลังกายของเทศบาลฯ เป็นการส่งเสริมให้มีสถานที่ออกก าลังกายส าหรับ     
                       ประชาชนในเขตต าบลป่าซาง และต าบลปากบ่อง  
            - ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ าปิง  แม่น้ าทา  แม่น้ ากวง ให้เป็นที่พักผ่อน 
                       หย่อนใจของประชาชน  

           - สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพ/กู้ภัย พร้อมรถปฏิบัติการที่ทันสมัย  พัฒนาบุคลากรอาสาสมัครกู ้ 
             ชีพ/กู้ภัยให้มีความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเบื้องต้น จัดหา  
             อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น  ทุกหมู่บ้าน  

            - จัดตั้งตู้ยาม อปพร. อสตร. เพื่อช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจในการรักษาความปลอดภัย  
                        ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 49,930.00 

2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 140,000.00 

3 
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ 

3,051,200.00 

4 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 11,086,600.00 

5 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข 11,830.00 

6 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 11,016.00 

7 โครงการลดใช้พลังงาน 19,960.00 

8 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 604,170.40 

9 
อุดหนุนส่วนราชการ  -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอป่าซาง  
(อุดหนุน อ.ป่าซาง) 

40,000.00 

10 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

24,430.00 
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  5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ   
  - ส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
  พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
  เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9  ในการผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
  กระจายสินค้า โดยความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
  ของสินค้าของชุมชน  

 - ปรับปรุงตลาดค้าขายสินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้วด้วยการบริหารจัดการด้านการตลาด
 - การส่งเสริมอาชีพ ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  อาทิ  กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก
 ปลอดสารพิษ เป็นต้น  ตามนโยบายสร้างท้องถิ่นไทยให้เข็มแข็งเพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  

 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน 48,391.00 

2 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าล ารองของผู้สูงอายุ 15,000.00 

3 โครงการอบรมการท าโคมไฟ 15,000.00 

4 โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ม.1 ป่าซาง 15,000.00 
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 6.นโยบายด้านชุมชนและสังคม   
 - สนับสนุนให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลฯ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ในการป้องกัน
   ต่อต้านการพนัน ยาเสพติด ทุกรูปแบบ   
 - การให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้เกิดชุมชนสัมพันธ์
   เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลฯ  
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 
อุดหนุนสถานศึกษา ตามโครงการป้องปราม ยาเสพติดในสถาน ศึกษา สังกัด 
สพฐ. 

20,000.00 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย 9,340.00 

3 
โครงการฝึกอบรมมาตราฐานคุณธรรม จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลป่าซาง 

281,175.00 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 72,200.00 

5 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย 11,966.00 

6 
โครงการเชิดชูเกียรติลูกจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

1,400.00 

7 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน
เทศบาลต าบลป่าซาง 

15,000.00 

8 โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันการพนันและยาเสพติด 3,500.00 

9 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน 16,720.00 

10 โครงการซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 24,985.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-7- 

7. นโยบายด้านการศึกษา    
 - ส่งเสริมจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาครูปฐมวัยให้เข้ารับการศึกษาอบรมทาง
   วิชาชีพ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ  
 - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม ส าหรับเด็กทุกคน ในเขตเทศบาลฯ  
 - จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือบริการเยาวชนที่ก าลังศึกษา
   ในทกุระดับ  
 - สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กโดยจัดให้มีห้องเรียนที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 - สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง  
 - จัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  
 - ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ได้เข้ารับศึกษาอบรมเพ่ือ 
            พัฒนาทางด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) 337,000.00 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 299,260.00 

3 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

17,250.00 

4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา 40,890.00 

5 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 7,110.00 

6  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 118,866.00 

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,636.00 

8 โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 9,808.00 
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8. นโยบายด้านสาธารณสุข    
 - จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพชุมชน  การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคติดต่ออย่างรุนแรง           
             การป้องกันโรคตดิต่อทั้งคน และสัตว์เลี้ยง  
 - การพัฒนาตลาดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ตลอดจนจัดให้มีห้องน้ า ที่สะอาดในที่สาธารณะ เพ่ือให้
   บริการแก่ประชาชน   

- สนับสนุนกิจกรรมการให้บริการทางสาธารณสุข ของสถานีอนามัย /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และกิจกรรมสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้านที่ให้บริการแก่ประชาชน ในเขต
เทศบาล   

 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าบริโภค ในชุมชน 16,800.00 

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 2,150.00 

3 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร 450.00 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน 5,971.60 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 3,750.00 

6 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 450.00 

7 โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 280,000.00 

8 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ 450.00 

9 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการ 10 
หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท) 

200,000.00 
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9. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา     
 - จะร่วมกับประชาชน ชุมชน ส่วนราชการ  องค์กรเอกชน ในการสนับสนุนอนุรักษ์สืบสานฟ้ืนฟู 
   วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  อาท ิงานประเพณีสงกรานต ์งานประเพณีแห่เทียน  
             พรรษา งานประเพณีลอยกระทง  งานแข่งเรือยาวประเพณ ี งานประเพณีทางศาสนา กิจกรรมการ  
             ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       
 - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เป็นความต้องการของเยาวชนและประชาชน 
 - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนนักกีฬาในเขตเทศบาลฯไปเข้าร่วมการแข่ งขันกีฬา ระดับต่างๆ 
   และการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง  
 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการค่ายภาษา พัฒนาสู่อาเซียน 5,000.00 

2 โครงการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000.00 

3 โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น 10,000.00 

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก นักเรียน 10,000.00 

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 58,370.00 

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 279,250.00 

7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 152,600.00 

8 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 21,340.00 

9 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง 20,000.00 

10 
โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส 
วัดทา่ต้นงิ้ว 

20,000.00 

11  โครงการประเพณีสรงน้ า พระธาตุและกู่ครูบา อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง 20,000.00 

12 โครงการประเพณีสรงน้ าธาตุและกู่ครูบาอดีต เจ้าอาวาสวัดหนองผ า 20,000.00 

13 
โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและรูปเหมือน ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัด
ธรรมสังเวช 

20,000.00 

14 
โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา  (ครูบาคางเป็ด)   
วัดฉางข้าวน้อยใต้  

20,000.00 

15 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ 20,000.00 
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ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

16 
โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง  สรงน้ า
พระธาตุและสรงน้ ารูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล 

20,000.00 

17 
โครงการประเพณีสรงน้ า พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ ากู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม 

20,000.00 

18 
โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ ากู่อัฐิครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม 

 

19 
โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ าและสรงน้ าพระธาตุกู่ ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัด
หนองหอย  

20,000.00 

20 โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 100,958.00 

21 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 350,000.00 

22 อุดหนุนทีท่ าการ ปกครองอ าเภอป่าซางโครงการจัดงานรัฐพิธี  10,000.00 

23 

อุดหนุนที่ท าการ ปกครอง อ.ป่าซาง                                                    
1.โครงการประเพณี สงกรานต์ อ.ป่าซาง                                              
2.โครงการสนับสนุน "งานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน"      
3.โครงการสนับสนุนงาน เทศกาลล าไย   

92,000.00 
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โครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 การกันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผู้พัน จ านวน  5 โครงการ ได้แก่  

ล าดับที่ โครงการ  งบประมาณ  

1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หลังป่าซ้าฉางข้าวน้อยเหนือ 785,000.00 

3 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หน้าศาลาวัดหนองหอย ม.5 ต.ป่าซาง 500,000.00 

4 
ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 1 ถึงแม่น้ ากวง - ซอย 2 ชุมชนสบทา หมู่ 
1  ต.ปากบ่อง 970,000.00 

5 วางท่อประปา ท่อ PVC ชุมชนพานิช ม.1 ต.ป่าซาง 573,000.00 

6 ก่อสร้างระบบประปา ม.4 ต.ป่าซาง 800,000.00 

  รวม      3,628,000.00  
 

             ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซาง ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีสว่นร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน    ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา 
และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซางให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

 
  

(นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
 

 
 
 
 
 


