
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  30 กันยายน  2562 

เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซาง   
 

 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 
 ประจำปี พ.ศ. 2562   

เมือ่วันที ่ 29  พฤศจิกายน  2562   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าซาง 

 
 

 

 



 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าซาง  ที่เคารพ 

          ตามทีน่ายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลป่าซาง
ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซาง   ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของ
นโยบาย รวม 10 ประการ ดังนี้  จะยึดมั่นเชิดชู ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
นโยบายด้านชุมชนและสังคม  นโยบายด้านการศึกษา  นโยบายด้านสาธารณสุข  นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยว และกีฬา  และนโยบายด้านการจราจร   โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้                                                                                                         

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้   เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62  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 
๒๕62  ดังต่อไปนี้ 

1. ยึดม่ันเชิดชู ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ 2,890.00 

2 
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

138,950.00 

3 อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอป่าซาง โครงการจัดงานรัฐพิธี 10,000.00 

4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2,015.00 

5 โครงการตามนโยบายต่างๆ  ของรัฐบาล 13,000.00 
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2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- เร่งซ่อมแซมถนนสะพานทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ที่ชำรุดเสียหายจากอุทุกภัยและที ่  
  เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จะดำเนินการพัฒนาให้ตามความ  
  ต้องการของชุมชน  
- ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ขยายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร   
- การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมีน้ำในการ 
  อุปโภคบริโภคท่ีสะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลฯ  

 
ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านอินทขิล ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง 740,000.00 

2 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้านนายธนากร  เสาร์สิงห์  ม.4 ต.ป่าซาง 19,900.00 

3 ปรับปรุงรางระบายน้ำ  บ้านหนองสะลีก  ม.3 ต.ปากบ่อง 279,000.00 

4 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอย 5  ม.4 ต.ปากบ่อง 194,000.00 

5 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.ป่าซาง 160,000.00 

6 วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1  ตำบลป่าซาง   345,000.00 

7 เสรมิผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ม.3 เชื่อม ม.4 ต.ป่าซาง 587,000.00 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  ซอย 13 ม.1 ต.ป่าซาง 509,000.00 

9 
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ม.2 ต.ป่าซาง (ซอยบ้าน นายจรัญ ซอยหน้าวัด
บ้านล้องไปป่าช้าบ้านล้อง)  

610,000.00 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3/1 ม.1 ต.ปากบ่อง 662,000.00 

11 ก่อสร้างกำแพงกันดินพัง ม.2 ต.ปากบ่อง  577,000.00 

12 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนซอย 8 เชื่อม ซอย 6  ม.5 ต.ปากบ่อง 420,000.00 
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                  3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   

- พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในการคัด    
  แยกขยะก่อนทิ้งตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการนำขยะจากแหล่งอ่ืนมาทิ้งในที่สาธารณะในเขต  
  เทศบาลตำบลป่าซาง 
- การลดมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองริมถนน   

   - การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำทา และสองฟากแนวถนนในเขตท่ีมีน้ำท่วมเป็นประจำ  
  - การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลฯ ด้วยการปลูกต้นไม้  ไม้ดอกไมป้ระดบั โดยให้   
                       ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา เพื่อให้มีความร่มรื่น สวยงาม   
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 9,450.00 

2 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง  459,230.88 

3 โครงการความรู้คู่ชุมชนสะอาดใสไร้มลพิษ 9,895.00 

4 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 900.00 

5 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 6,600.00 

6 โครงการ 3RS ประชารัฐ คัดแยกขยะ 9,900.00 

7 โครงการแปรรูป ขยะอินทรีย์เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,650.00 
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  4. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
           - ส่งเสริมกจิกรรมนันทนาการต่างๆ  สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ดูแลช่วยเหลือ 

  เรื่องท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  โดยความร่วมมือของสาธารณสุขอำเภอ  อาสาสมัครสาธารณสุข 
  ภายในหมู่บา้น  

                    - การสร้างศูนย์ออกกำลังกายของเทศบาลฯ เป็นการส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายสำหรับ     
                       ประชาชนในเขตตำบลป่าซาง และตำบลปากบ่อง  
            - ก่อสร้างและปรับปรุงสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง  แม่น้ำทา  แม่น้ำกวง ให้เป็นที่พักผ่อน 
                       หย่อนใจของประชาชน  

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

            - จัดตั้งตู้ยาม อปพร. อสตร. เพื่อช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัย  
                        ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสตรี 20,000.00 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 204,000.00 

4 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 4,719,200.00 

5 โครงการสร้างหลักประกันรายได้ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 17,472,080.00 

6 โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 9,160.00 

7 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 648,000.00 

8 โครงการเทศบาลพบประชาชน 25,835.00 

9 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล 25,315.00 

10 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 10,560.00 
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ลำดับ

ที ่
โครงการ งบประมาณ 

11 โครงการลดใช้พลังงาน 9,960.00 

12 โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน 5,000.00 

13 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอปพร.และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

19,980.00 

14 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 19,980.00 

15 โครงการจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9,930.00 

16 
อุดหนุนส่วนราชการ  -โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

40,000.00 
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  5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ   
  - ส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
  พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
  เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9  ในการผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
  กระจายสินค้า โดยความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
  ของสินค้าของชุมชน  

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

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม  20,000.00 

2 โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน 27,360.00 

3 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าลำรองของผู้สูงอายุ 15,000.00 

4 โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ม.1 ป่าซาง 14,640.00 

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะงานถักโครเชต์ 20,000.00 

6 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 8,800.00 

7 โครงการส่งเสริมการทำเกษตร 4.0  480.00 

8 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย 480.00 
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 6.นโยบายด้านชุมชนและสังคม   
 - สนับสนุนให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลฯ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ในการป้องกัน
   ต่อต้านการพนัน ยาเสพติด ทุกรูปแบบ   
 - การให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้เกิดชุมชนสัมพันธ์
   เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลฯ  

 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

1 
โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กและ นักเรียน (ครู 
D.A.R.E) 

15,600.00 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 18,320.00 

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 1,000.00 

4 โครงการวันเทศบาล 30,000.00 

5 
โครงการฝึกอบรมมาตราฐานคุณธรรม จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง 

435,730.00 

6 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 

92,330.60 

7 
โครงการเชิดชูเกียรติลูกจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น  

1,400.00 

8 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน
เทศบาลตำบลป่าซาง 

13,500.00 

9 โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันการพนันและยาเสพติด 9,910.00 

10 
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติราชการ สำหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง 

9,910.00 
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7. นโยบายด้านการศึกษา    
 - ส่งเสริมจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาครูปฐมวัยให้เข้ารับการศึกษาอบรมทาง
   วิชาชีพ เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ  
 - จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม สำหรับเด็กทุกคน ในเขตเทศบาลฯ  
 - จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน  ศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือบริการเยาวชนที่กำลังศึกษา
   ในทกุระดับ  
 - สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กโดยจัดให้มีห้องเรียนที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 - สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง  
 - จัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  
 - ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ได้เข้ารับศึกษาอบรมเพ่ือ 
            พัฒนาทางด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม 13,380.00 

2 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) 674,000.00 

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 2,921.00 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 162,000.00 

5  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 49,305.50 

6 
โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

14,880.00 

7 
โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง 

6,635.00 

8 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบล     ป่าซาง)1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา 409,800.- 2.
อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 116,100.- 

453,410.00 

9 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 8,740.00 

10 ค่าอาหารเสริม(นม) 612,432.60 
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8. นโยบายด้านสาธารณสุข    
 - จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพชุมชน  การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคติดต่ออย่างรุนแรง           
             การป้องกันโรคติดต่อทั้งคน และสัตว์เลี้ยง  
 - การพัฒนาตลาดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ตลอดจนจัดให้มีห้องน้ำ ที่สะอาดในที่สาธารณะ เพ่ือให้
   บริการแก่ประชาชน   

- สนับสนุนกิจกรรมการให้บริการทางสาธารณสุข ของสถานีอนามัย /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
และกิจกรรมสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้านที่ให้บริการแก่ประชาชน ในเขต
เทศบาล   

 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ในชุมชน 12,000.00 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน 10,950.00 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 97,916.06 

4 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 450.00 

5 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ 450.00 

6 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 280,000.00 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 41,700.00 

8 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ 6,950.00 

9 
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000.-บาท จำนวน 
10 หมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

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

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 31,660.00 

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 203,200.00 

3 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 14,970.00 

4 โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง 100,000.00 

5 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง 20,000.00 

6 โครงการประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าต้นงิ้ว 20,000.00 

7  โครงการประเพณีสรงน้ำ พระธาตุและกู่ครูบา อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง 20,000.00 

8 โครงการประเพณีสรงน้ำธาตุและกู่ครูบาอดีต เจ้าอาวาสวัดหนองผำ 20,000.00 

9 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและรูปเหมือน ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรม
สังเวช 

20,000.00 

10 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา  (ครูบาคางเป็ด)  วัดฉางข้าว
น้อยใต ้ 

20,000.00 

11 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ 20,000.00 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

12 
โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง  สรงน้ำพระ
ธาตุและสรงน้ำรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล 

20,000.00 

13 
โครงการประเพณีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ำกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดพานิชสิทธิการาม 

20,000.00 

14 
โครงการประเพณีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุสรงน้ำกู่อัฐิครูบาอาจารย์เจ้าอาวาส
วัดป่าซางงาม 

20,000.00 

15 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ำและสรงน้ำพระธาตุกู่ ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอย  20,000.00 

16 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 390,050.00 

17 

อุดหนุนที่ทำการ ปกครอง อ.ป่าซาง                                                              
1.โครงการประเพณี สงกรานต์ อ.ป่าซาง   50,000.-                                           
2.โครงการสนับสนุน "งานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน"  
30,000.-                                                                                  
3.โครงการสนับสนุนงาน เทศกาลลำไย   12,000.-                                                     

92,000.00 

 
 

             ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีสว่นร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา
และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซางให้มีศักยภาพ นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

 
  

(นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ)์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
 

 
 
 
 



 
 


