
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2562 ถึงวันที่  30 กันยายน  2563 

เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลป่าซาง   
 

 
 
 
 
 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 
 ประจำปี พ.ศ. 2563   

วันที ่ 30 พฤศจิกายน  2563   
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.๒๕63  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 
๒๕63  ดังต่อไปนี้ 

1. ยึดม่ันเชิดชู ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ 3,545.00 
2 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก 89,701.00 

3 โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรติ 480 

4 โครงการตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ 17,726.00 
5 โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีราชาภิเษก 221,000.00 

 
รวม 332,452.00 
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2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
- เร่งซ่อมแซมถนนสะพานทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ที่ชำรุดเสียหายจากอุทุกภัยและที ่  
  เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา จะดำเนินการพัฒนาให้ตามความ  
  ต้องการของชุมชน  
- ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ ขยายไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการเกษตร   
- การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมีน้ำในการ 
  อุปโภคบริโภคท่ีสะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในเขตเทศบาลฯ  
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 13 (ซอยสายสุนีย์ สุรินคำ ไปถนน
ประชาอุทิศ) หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 887,000.00 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนอู่นครพิงค์ชุมชนบ้านล้อง หมูที่ 2 ตำบลป่า
ซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 577,800.00 

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านลุงวี หมู่
ที ่3 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 328,700.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมรางระบายน้ำ แยกซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลป่า
ซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 257,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางส่งน้ำเพ่ือการเกษตร ลำ
เหมืองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 916,000.00 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างถนนสายประชาอุทิศ หนองหอย หมู่ที่ 5 
ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาลและแบบทางหลวงชนบท) 435,400.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงสมคิด น้อยยา หมู่ที่ 1 
ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 229,000.00 

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) 146,500.00 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) 280,000.00 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบล
ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

483,500.00 

11 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สายหน้าวัดเชื่อมพ่อบ้าน หมู่ที่ 3 
ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

336,000.00 

12 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 614,700.00 

13 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 5 และ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

478,000.00 

14 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

295,400.00 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวุฒิ หมู่ที่ 4 ตำบลป่า
ซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

64,800.00 

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไฟฟ้าป่าซาง 427,677.00 

17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

82,700.00 

18 โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสันนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

166,400.00 

19 โครงการปรับปรุงระบบประปาสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง (ตามแบบ
ทรัพยากรน้ำ) 

1,166,000.00 

20 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยก้างปลาหลังโรงเรียนบ้านป่าซาง(พิศาล) หมู่ที่ 1     
ตำบลป่าซาง 

      
251,000.00  

21  วางท่อส่งน้ำเพ่ือ การเกษตร ม.3 ต.ป่าซาง 98,300.00 

22 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอยโรงสีข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง 478,000.00 

23 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 15 ม.4 ต.ป่าซาง 332,000.00 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

24 วางท่อ คสล.ข้างถนน สายท่าต้นงิ้ว ม.2   ต.ปากบ่อง ไป บ้านล้อง ม.2         
ต.ป่าซาง 

884,800.00 

25 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 10 ม.3 ต.ป่าซาง 442,300.00 

26 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ม.1 ต.ปากบ่อง 163,800.00 

27 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 ม.3 ต.ป่าซาง 416,000.00 

28 วางท่อประปาหมู่บ้าน หนองหอย หมู่ที่ 5  ต.ป่าซาง 465,700.00 

29  วางท่อประปาหมู่บ้าน ดอนนา หมู่ที่ 2     ต.ป่าซาง 90,500.00 

30 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง 189,000.00 

31 ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอย 9 หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง 320,000.00 

32  ก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬา เทศบาลตำบลป่าซาง 400,000.00 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอแก ซอย 2 ข้างอู่รถ หมู่ 5 
ตำบลป่าซาง 

      
697,000.00  

34 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10   
หมู่  3  ตำบลป่าซาง 

96,000.00 

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ชุมชนดอนนา หมู่ 2  ตำบลป่าซาง 203,500.00 

 
รวม 13,700,477.00 
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   3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   
- พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในการคัด    
  แยกขยะก่อนทิ้งตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการนำขยะจากแหล่งอ่ืนมาทิง้ในที่สาธารณะในเขต  
  เทศบาลตำบลป่าซาง 
- การลดมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองริมถนน   

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

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ 9,357.00 

2 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000.00 

3 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน 9,400.00 

4 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 8,085.00 

5 โครงการ 3Rs ประชารัฐ คัดแยกขยะ 10,000.00 

6 โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยมือเรา EM Ball ลดโลกร้อน 4,000.00 

7 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง 646,000.00 

8 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 450.00 

 
รวม 699,292.00 
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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 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 16,230.00 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 49,960.00 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 18,005.00 

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 

39,915.00 

5 โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าซาง 21,500.00 

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

29,845.00 

7 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลป่าซาง 4,200.00 

  
รวม 179,655.00 
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  5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ   
  - ส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
  พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
  เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9  ในการผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
  กระจายสินค้า โดยความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
  ของสินค้าของชุมชน  

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

ลำดับที่ ชือ่โครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม 11,068.00 

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 11,323.00 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำไส่อั่วและหมูแดดเดียว 14,504.00 

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากเดคูพาร์ต 25,000.00 

 
รวม 61,895.00 
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 6.นโยบายด้านชุมชนและสังคม   
 - สนับสนุนให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลฯ พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ในการป้องกัน
   ต่อต้านการพนัน ยาเสพติด ทุกรูปแบบ   
 - การให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้เกิดชุมชนสัมพันธ์
   เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลฯ  

 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 30,000.00 

2 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าซาง   15,600.00 

3 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการดีเด่น 

2,500.00 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน 
เทศบาลตำบลป่าซาง 

20,800.00 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด 100,000.00 

6 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ พนักงาน 
ลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง 

19,760.00 

7 โครงการเพิ่มรายได้จากแผนที่ภาษีและทรัพย์สินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 25,200.00 

 
รวม 213,860.00 

 
 
 
 
 
 
 



 
-9- 

 

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

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 15,082.00 

2 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการบริหารสถานศึกษา 3,700.00 

3 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 9,879.00 

4 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 15,530.00 

5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 78,980.00 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าซาง 

305,780.00 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลป่าซาง) 

549,941.00 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

139,500.00 

9 อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.) 933,460.00 

10 โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 5,410.00 

 
รวม 2,057,262.00 
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8. นโยบายด้านสาธารณสุข    
 - จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพชุมชน  การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคติดต่ออย่างรุนแรง           
             การป้องกันโรคติดต่อทั้งคน และสัตว์เลี้ยง  
 - การพัฒนาตลาดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ตลอดจนจัดให้มีห้องน้ำ ที่สะอาดในที่สาธารณะ เพ่ือให้
   บริการแก่ประชาชน   

- สนับสนุนกิจกรรมการให้บริการทางสาธารณสุข ของสถานีอนามัย /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
และกิจกรรมสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุขภายในหมู่บ้านที่ให้บริการแก่ประชาชน ในเขต
เทศบาล   

 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน 12,000.00 

2 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 648,000.00 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน 2,450.00 

4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 82,408.72 

5 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 8,204.00 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 43,650.00 

7 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ 9,622.00 

8 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ 9,166.00 

9 เงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 200,000.00 

10 โครงการลดใช้พลังงาน 19,600.00 

 
รวม 1,035,100.72 
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9. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา     
 - จะร่วมกับประชาชน ชุมชน ส่วนราชการ  องค์กรเอกชน ในการสนับสนุนอนุรักษ์สืบสานฟ้ืนฟู 
   วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  อาท ิงานประเพณีสงกรานต ์งานประเพณแีห่เทียน  
             พรรษา งานประเพณีลอยกระทง  งานแข่งเรอืยาวประเพณี  งานประเพณีทางศาสนา กิจกรรมการ  
             ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       
 - สนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เป็นความต้องการของเยาวชนและประชาชน 
 - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนนักกีฬาในเขตเทศบาลฯไปเข้าร่วมการแข่ งขันกีฬา ระดับต่างๆ 
   และการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง  
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ 

1 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 14,890.00 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 58,900.00 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปากบ่อง (ประเพณีแข่งเรือยาววัดบ้านก้อง) 150,000.00 

4 อุดหนุนทีท่ำการปกครองอำเภอป่าซาง                                              
(งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน) 

7,000.00 

 
รวม 230,790.00 
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10. นโยบายด้านการจราจร     
 - ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร ในช่วงเช้า และช่วงเย็น ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยขอความ
   ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจรในจุดที่ติดขัด   
 - จัดระเบียบการจอดรถในที่สาธารณะเขตเทศบาลตำบลป่าซาง อาทิ  ตลาดนัด ริมถนน   
 - ขยายระบบการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันเหตุร้ายต่างๆ 

     
 

ลำดับที่ ชือ่โครงการตามแผน งบประมาณ 

1 ติดต้ังไฟกระพริบ จำนวน 1 ชุด 15,990.00 

2 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร 19,860.00 

 
รวม 35,850.00 

 

             ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่มีสว่นร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา
และจะมุ่งม่ันพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซางให้มีศักยภาพ นำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

 
  

(นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ)์ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
 

 
 
 
 
 


