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ค าน า 
 

   แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลป่าซาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้กําหนด
ห้วงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา  โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์
และแผนงานทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแผนงาน  

แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิด  
ผลสําเร็จดังที่คาดหวังไว้ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลป่าซาง (พ.ศ.2561 - 2564) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป  

 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน  
                                                                                                                                                     เทศบาลต าบลป่าซาง 
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หน้า 1 
 

 
ส่วนที่  1   

บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
แผนการด าเนินงาน   ส าหรับการท าแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละ เอียดต่าง ๆ ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนการ
ด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ                  
มีประสิทธิภาพ 
  แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก     

1. งบประมาณประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด 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              
คาบเก่ียวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 
 
 



 

หน้า 2 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
2. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (หมวด  5  ข้อ 26 และข้อ 27)  ได้
ก 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  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันวันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
       3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

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.2562 ได้อย่างถูกต้อง 



1. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
 -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562
เทศบาลต าบลป่าซาง

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 10     



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. 554,000     ม.1 ต.ปา่ซาง กองช่าง

ซอย 13 ม.1 ต.ปา่ซาง ลึก 0.40-1.00 ม. ยาว 122 ม.
หนา 0.15 ม. 

2 วางทอ่ประปาหมู่บา้น หมู่ 1 วางทอ่พวีีซี ขนาด 3 น้ิว สายเลียบน้ าทา 355,000     ม.1 ต.ปา่ซาง กองช่าง
ต าบลปา่ซาง  ถึงหลังตลาดปา่ซาง ยาว 244 เมตร

และสายบา้นสันนา ยาวรวม 1,482 เมตร 
3 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต กว้าง 4-5 ม. 846,000     ม.2 ต.ปา่ซาง กองช่าง

ม.2 ต.ปา่ซาง (ซอยบา้น ยาว 676 ม. หนา 0.05 ม. คิดเปน็พื้นที่
นายจรัญ ซอยหน้าวัดบา้นล้อง ไมน้่อยกว่า 2,533 ตร.ม.
ไปปา่ช้าบา้นล้อง) 

4 อดุหนุนขยายเขตไฟฟา้ ซอยบา้น ขยายเขตไฟฟา้ ซอยบา้นนายธนากร 39,800       ม.4 ต.ปา่ซาง กองช่าง
นายธนากร เสาร์สิงห ์หมู่ 4 เสาร์สิงห ์หมู่ 4 ต.ปา่ซาง
ต.ปา่ซาง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลป่าซาง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 11     



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 กอ่สร้างถนน คสล. ม.4 ต.ปา่ซาง  -ถนนคสล.สายบา้น นายธนากร เสาร์สิงห ์ 166,000     ม.4 ต.ปา่ซาง กองช่าง

ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 52 ม. หนา 
0.15 ม.  หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน้่อยกว่า 
156 ตร.ม. 
 -ซอยปา้บาน กว้าง 2.60-3.00 ม.  
ยาว 27 ม. หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน้่อยกว่า 
79 ตร.ม.
 -ซอย 7 กว้าง 2.60-5.00 ม. ยาว 21 ม. 
หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน้่อยกว่า 60.3 ตร.ม.

6 เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ขนาดกว้าง 909,000     ม.4 ต.ปา่ซาง กองช่าง
ม.3 เชื่อม ม.4 ต.ปา่ซาง 4.15-5.50 ม. ยาวรวม 520 ม. 

หนา 0.05 ม. คิดเปน็พื้นที่ไมน้่อยกว่า 
2,777.042 ตร.ม.

7 กอ่สร้างถนนคสล. บา้นกอแก ถนนคสล.ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 373 ม. 697,000     ม.5 ต.ปา่ซาง กองช่าง
ซอย 2 ข้างอู่รถ ม.5 ต.ปา่ซาง หรือคิดเปน็พื้นที่ไมน้่อยกว่า 1,117.8 ตร.ม.

8 กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. 745,000      ม.1 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
ซอย 3/1 ม.1 ต.ปากบอ่ง ลึก 0.75-0.91 ม. ยาว 164 ม. 

หนา 0.15 ม.

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 12     



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 กอ่สร้างก าแพงกนัดินพงั ก าแพงกนัดินพงั ยาว 118 ม. สูง 1.20 ม. 618,000     ม.2 ต.ปากบอ่ง กองช่าง

ม.2 ต.ปากบอ่ง 
10 ปรับปรุงรางระบายน้ า ปรับปรุงรางระบายน้ า ซอย 4 เชื่อม ซอย 2 342,000     ม.3 ต.ปากบอ่ง กองช่าง

บา้นหนองสะลีก ม.3 ต.ปากบอ่ง ยาว 250 ม. โดยท าการปรับทอ้งราง 
กอ่สร้างฝารางใหม ่จ านวน 459 ฝา และ
เทคอนกรีตข้างราง พื้นที่ไมน้่อยกว่า 
233.05 ตร.ม.

11 เสริมผิวแอสฟลัส์ติกคอนกรีต เสริมผิวแอสฟลัส์ติกคอนกรีต กว้าง 199,000     ม.4 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
ซอย 5 ม.4 ต.ปากบอ่ง 3.50-4.50 ม. ยาวรวม138 ม. 

หนา 0.05 ม. คิดเปน็พื้นที่ไมน้่อยกว่า 
556.5 ตร.ม.

12 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต ขนาดกว้าง 663,000     ม.5 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
ถนนซอย 8 เชื่อม ซอย 6 3.4-4.5 ม. ยาวรวม 457 ม. คิดเปน็พื้นที่
ม.5 ต.ปากบอ่ง ไมน้่อยกว่า 1,897.70 ตร.ม.

13 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  -กอ่สร้างร้ัว พร้อมประตูยาว 184.5 ม. 754,000     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
เทศบาลต าบลปา่ซาง ต่อเติมอาคารหลังหอ้งเปน็หอ้งประกอบ เทศบาลต าบล

ปา่ซาง

พ.ศ.2562พ.ศ.2561

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 13     



2. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 14          



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปา่ซางเมอืงน่าอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 40,000 ในเขต กองวิชาการฯ

เปดิประตูสู่อาเซียน จัดการทอ้งถิ่น เทศบาล

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 15          



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการตัดเย็บเส้ือผ้าล าลอง อบรมกจิกรรมส่งเสริมอาชีพ 15,000       ศาลาเอนกประสงค์ กองสวัสดิการฯ

ของผู้สูงอายุ ม.5 ต.ปา่ซาง บ้านหนองหอย

2 โครงการประดิษฐ์ของใช้จาก อบรมกจิกรรมส่งเสริมอาชีพ 15,000 ศาลาเอนกประสงค์ กองสวัสดิการฯ
เศษผ้า ม.1 ต.ปา่ซาง บ้านป่าซาง

3 โครงการส่งเสริมพฒันา อบรมเชิงวิชาการ 20,000       เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพสตรี ปา่ซาง

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกจิกรรมส่งเสริมอาชีพ 10,000 เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ
การถนอมอาหาร ปา่ซาง

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกจิกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ
การท าขนม ปา่ซาง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 16          



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกจิกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ

ฝึกทกัษะงานถักโครเชต์ ปา่ซาง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 17          



3. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 -แผนงานงบกลาง

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 18     



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม และวัฒนธรรม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกนัและรณรงค์แกไ้ข ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด 10,000 ในเขต ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด ในพื้นที่เทศบาลต าบลปา่ซาง เทศบาล

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 19     



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อดุหนุนสถานีต ารวจภธูรปา่ซาง                           โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน 15,600  ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

การใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)  ต าบลปา่ซาง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 20     



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม และวัฒนธรรม
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและพฒันา ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ด้อยโอกาส 20,000         เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ

คุณภาพชีวิต ที่ประสบภยัพบิติั ปา่ซาง

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมเชิงวิชาการ และฝึกอาชีพ 50,000         เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ปา่ซาง และศูนย์

ดูแลผู้สูงอายุ

3 โครงการสร้างความสัมพนัธ์ อบรมเชิงวิชาการ และการท า 10,000         เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ
ในครอบครัว Work shop ปา่ซาง

4 โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและ อบรมกจิกรรมใหค้วามรู้คุณธรรม 15,000 เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ
เยาวชน เปน็คนดีมคุีณธรรม แกเ่ด็กและเยาวชน ปา่ซาง

5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อบรมทศันศึกษาดูงาน 20,000 เทศบาลต าบล กองสวัสดิการฯ
ชุมชนเข้มแข็ง ปา่ซาง 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 21     



ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานประเพณี จัดกจิกรรมสืบสาน อนุรักษป์ระเพณี 50,000         ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ลอยกระทง ลอยกระทงใหค้งอยู่สืบไป

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกจิกรรมสืบสาน อนุรักษป์ระเพณี 300,000       ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สงกรานต์ใหค้งอยู่สืบไป

3 โครงการถวายเทยีนเข้าพรรษา จัดกจิกรรมถวายเทยีนเข้าพรรษา 15,000         ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไมบ้ชูา อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.1 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
เสาอนิทขิลเสาหลักเมอืงปา่ซาง ม.1 ต.ปา่ซาง
งานสรงน้ าพระธาตุและสรงน้ า
รูปเหมอืนครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดอนิทขิล

5 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.1 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
สารีริกธาตุเจ้าและสรงน้ ากู่อฐิัครูบา ม.1 ต.ปา่ซาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดปา่ซางงาม

6 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.1 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
สารีริกธาตุสรงน้ ากู่อฐิัครูบา ม.1 ต.ปา่ซาง
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 22     



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.2  ต.ปา่ซาง กองการศึกษา

และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปา่ซาง
วัดบา้นล้อง

8 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.3 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
ศรีจอมยองวัดฉางข้าวน้อยเหนือ ม.3 ต.ปา่ซาง

9 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.4 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
อฐิัครูบาคันธา (ครูบาคางเปด็) ม.4 ต.ปา่ซาง
วัดฉางข้าวน้อยใต้ 

10 โครงการประเพณีแหไ่มก้้ า อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.5 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
และสรงน้ าพระธาตุกู่ครูบา ม.5 ต.ปา่ซาง
อดีตเจ้าอาวาสวัด หนองหอย

11 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.2 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
สารีริกธาตุและกู่อฐิัอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปากบอ่ง
วัดทา่ต้นง้ิว

12 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.3 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
และรูปเหมอืนครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.3 ต.ปากบอ่ง
วัดธรรมสังเวช (วัดหนองสลีก)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการประเพณีสรงน้ าธาตุและ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.4 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผ า ม.4 ต.ปากบอ่ง

14 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000         ม.5 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
และกู่ครูบาวัดบา้นกอ้ง ม.5 ต.ปากบอ่ง

15 โครงการประเพณีแข่งเรือยาว อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 100,000       ม.5 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
วัดบา้นกอ้ง ม.5 ต.ปากบอ่ง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม และวัฒนธรรม
แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแ้ก่ 17,267,800  เทศบาล กองสวัสดิการฯ 

ผู้สูงอายุ ที่มอีายุ 60 ปบีริบรูณ์ขึ้นไป
ที่มคุีณสมบติัครบถ้วนตามระเบยีบฯ

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพกิาร 5,097,600    เทศบาล กองสวัสดิการฯ 
ใหแ้กค่นพกิารที่มสิีทธิตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด าเนินการรองรับการสงเคราะห์ 210,000       เทศบาล กองสาธารณสุข
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใหแ้กผู้่ปว่ยเอดส์

4 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ  เพื่อสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วน 280,000       เทศบาล กองสาธารณสุข
ทอ้งถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทนุหลักประกนัสุขภาพในระดับ
ทอ้งถิ่นหรือพื้นที ่พ.ศ.2557
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4.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 -แผนงานสาธารณสุข
 -แผนงานเคหะและชุมชน
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
แผนงานสาธารณสขุ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ 3RS ประชารัฐ รณรงค์ใหค้วามรู้การคัดแยกประเภท 10,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ ขยะมลูฝอยกบัชุมชน หมู่บา้น สถาบนัการศึกษา
สถานศึกษา วัด ใหม้กีารคัดแยกและ โรงเรียน 5 แหง่
กระบวนการจัดการขยะอนิทรีย์ วัด 11 แหง่
ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย ขยะทั่วไป

2 โครงการความรู้คู่ชุมชน จัดกจิกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้เร่ือง 10,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
สะอาด สดใสไร้มลพษิ การปอ้งกนัและแกไ้ขมลพษิในอากาศ สถานประกอบการ

รวมทั้งมลพษิอื่นๆ ที่พบในพื้นที่ ในพื้นที่ ทต.ปา่ซาง
โดยการประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ

3 โครงการชุมชนลดขยะ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจในการบริหาร 12,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
เพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี จัดการส่ิงปฏกิลูและมลูฝอยชุมชน สถาบนัการศึกษา

กบัประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน 5 แหง่
ศาสนสถาน และสมาชิก อถล. วัด 11 แหง่

4 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจ ส่งเสริมใหค้วามรู้แกส่มาชิก อถล. 10,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อม และเครือข่ายในหมู่บา้น มคีวามเข้าใจ ต าบลปา่ซาง

ในการบริหารจัดการส่ิงปฏกิลู
และมลูฝอยชุมชน รวมถึงการปกปอ้ง
และรักษาส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการ
มส่ีวนร่วมของประชาชนในหมู่บา้น
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการเฝ้าระวังและปอ้งกนั จัดกจิกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ 5,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

โรคระบบทางเดินหายใจ ความเข้าใจด้านการเฝ้าระวัง/ปอ้งกนั ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
โรคระบบทางเดินหายใจ ด้านสุขอนามยั
พื้นฐานและตระหนักถึงปญัหาวิกฤต
มลพษิในปจัจุบนั

6 โครงการบ าบดัน้ าเสียด้วย ใหค้วามรู้กบัประชาชน นักเรียน 12,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
มอืเรา EM Ball ลดโลกร้อน ในการอนุรักษท์รัพยากรแหล่งน้ า ต าบลปา่ซาง

ส่งเสริมการท าน้ าหมกัในครัวเรือน
บ าบดัน้ าเสียในพื้นที่เทศบาล
ต าบลปา่ซาง

7 โครงการประชาชนร่วมใจ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ใหก้บั 8,000        ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ติดต้ังบอ่ดักไขมนั ประชาชน ในการจัดการน้ าเสีย โดย ต าบลปา่ซาง

การฝึกอบรม ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
ของชุมชน และประชาชนในการดูแล
ส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณความสกปรก
ของน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ที่ระบาย
ลงสู่แหล่งน้ า

8 การแปรรูปขยะอนิทรีย์ เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ 15,000      โรงปุ๋ยหมกัอนิทรีย์ กองสาธารณสุข
เพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี ผ่านส่ือบคุคลและสือประชาสัมพนัธ์ เทศบาลต าบลปา่ซาง

ทกุชุมชน/ร้านค้า/ตลาด/ร้านค้าใน
โรงเรือน เปน็ต้น ,กจิกรรมท าปุ๋ยหมกั/
ปุ๋ยชีวภาพ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการอนุรักษท์รัพยากรน้ า ส่งเสริมและใหค้วามรู้กบัประชาชน 10,000      ล าเหมอืง แมน้่ า กองสาธารณสุข

อนุรักษท์รัพยากรน้ า รณรงค์ท าความ ในเขตเทศบาล
สะอาดล าเหมอืง แมน้่ า สาธารณะ ต าบลปา่ซาง
ในพื้นที่เทศบาลต าบลปา่ซาง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดการขยะมลูฝอย  -จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมลูฝอย 500,000    ม.4 กองช่าง/

ในเขตเทศบาลต าบลปา่ซาง ต.ปา่ซาง สาธารณสุข
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5.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาดา้นการศึกษาและการกีฬา
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเข้าร่วมการจัดงาน บคุลากร เด็กเล็ก เข้าร่วมการจัดงาน 40,000 ในเขต กองการศึกษา

มหกรรมการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา ของ อปท. ระดับภาค เทศบาล
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถื่น และระดับประเทศ

2 โครงการประกนัคุณภาพ การประกนัคุณภาพภายในศูนย์พฒันา 10,000         ศพด./ กองการศึกษา
การศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล รร.อนุบาล
และโรงเรียนอนุบาล เทศบาล ต าบลปา่ซาง ใหม้คุีณภาพตาม ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง มาตรฐานการศึกษา

3 โครงการพฒันาการเรียนการสอน จัดกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการใหแ้ก่ 10,000 ศพด./ กองการศึกษา
โดยเน้นเด็กเปน็ส าคัญ เด็กเล็กโดยเน้นใหเ้ด็กเกดิความรู้ รร.อนุบาล

ได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ทต.ปา่ซาง

4 โครงการพฒันาครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดอบรมใหค้วามรู้แกค่รู/ผู้ดูแลเด็ก 10,000 ในเขต กองการศึกษา
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน เทศบาล
และโรงเรียนอนุบาล เทศบาล อนุบาล เทศบาลต าบลปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมคณะกรรมการบริหาร 20,000         ศพด./ กองการศึกษา

คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ รร.อนุบาล
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง ทต.ปา่ซาง
คณะกรรมการสถานศึกษา ด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา

6 โครงการวันวิชาการ อบรมเชิงปฏบิติัการทางวิชาการแก่ 15,000 ศพด./ กองการศึกษา
บคุลากรทางการศึกษา รร.อนุบาล

ทต.ปา่ซาง

7 โครงการวันส าคัญทางศาสนา ปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ 5,000           ศพด./ กองการศึกษา
และวันส าคัญของชาติ วัฒนธรรมอนัดีงามของวันส าคัญต่างๆ รร.อนุบาล

ใหแ้กเ่ด็กเล็ก ทต.ปา่ซาง

8 โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ จัดอบรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง 10000 ศพด./ กองการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน รร.อนุบาล

ใหเ้พิ่มมากยิ่งขึ้น ทต.ปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา การบริหารศึกษา
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล  -เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร 294,000       ศพด./ กองการศึกษา
ต าบลป่าซาง) กลางวันส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก รร.อนุบาล

เทศบาลต าบลปา่ซาง ทต.ปา่ซาง
จ านวน 60 คนๆ ละ 20 บาท
จ านวน 245 วัน

 -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) 102,000       ศพด./ กองการศึกษา
ของนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 396,000       รร.อนุบาล
เทศบาลต าบลปา่ซาง ทต.ปา่ซาง
จ านวน 60 คนๆ ละ 1,700 บาท

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา การบริหารศึกษา
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล  -ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน 240,000       ศพด./ กองการศึกษา
ต าบลปา่ซาง) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง รร.อนุบาล

จ านวน 60 คนๆ ละ 20 บาท ทต.ปา่ซาง
จ านวน 200 วัน

 -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) 102,000       ศพด./ กองการศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล รร.อนุบาล
ต าบลปา่ซาง ทต.ปา่ซาง
จ านวน 60 คนๆ ละ 1,700 บาท
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 18,000         ศพด./ กองการศึกษา
เทศบาลต าบลปา่ซาง รร.อนุบาล
จ านวน 60 คนๆ ละ 300 บาท ทต.ปา่ซาง
 -ค่าหนังสือของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 12,000         ศพด./ กองการศึกษา
เทศบาลต าบลปา่ซาง รร.อนุบาล
จ านวน 60 คนๆ ละ 200 บาท ทต.ปา่ซาง
 -ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียนโรงเรียน 25,800         ศพด./ กองการศึกษา
อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง รร.อนุบาล
จ านวน 60 คนๆ ละ 430 บาท ทต.ปา่ซาง
 -ค่าอปุกรณ์การเรียนโรงเรียน 12,000         ศพด./ กองการศึกษา
อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง รร.อนุบาล
จ านวน 60 คนๆ ละ 200 บาท ทต.ปา่ซาง
2. อดุหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น
 -ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000         ศพด./ กองการศึกษา
 -ค่าใช้จ่ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 50,000         รร.อนุบาล
ในโรงเรียน ทต.ปา่ซาง
 -ค่าใช้จ่ายในการพฒันาข้าราชการ 12,000         
ครูของโรงเรียนสังกดั อปท.
 -ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ปอ้งกนั 20,000         
ยาเสพติดในสถานศึกษา
 -ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน ADSL 9,600           
 -ค่าใช้จ่ายอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน WIFI 7,200           
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กอายุระหว่าง 10,000 ศพด./ กองการศึกษา
2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกจิกรรมและมี รร.อนุบาล
ประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง ทต.ปา่ซาง

12 ค่าอาหารเสริม (นม)  -ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันา 114,972       ศพด./ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง รร.อนุบาล
จ านวน 60 คน จ านวน 260 วัน ทต.ปา่ซาง
วันละ 7.37 บาท
 -ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน 114,972       ศพด./ กองการศึกษา
อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง รร.อนุบาล
จ านวน 60 คน จ านวน 260 วัน ทต.ปา่ซาง
วันละ 7.37 บาท
 -ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 638,094.60    ศพด./ กองการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล รร.อนุบาล
ต าบลปา่ซาง (สพฐ.) ทต.ปา่ซาง
จ านวน 333 คน จ านวน 260 วัน
วันละ 7.37 บาท

13 อดุหนุนโรงเรียนวัดบา้นกอ้ง   โครงการค่ายภาษาพฒันาสู่อาเซียน  5,000  ในเขต กองการศึกษา
เทศบาล

14 อดุหนุนโรงเรียนวัดบา้นกอ้ง   โครงการอนุรักษสื์บสานวัฒนธรรม 5,000           ในเขต กองการศึกษา
ทอ้งถิ่น  เทศบาล
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 อดุหนุนโรงเรียนบา้นฉางข้าวน้อย  โครงการอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 5,000           ในเขต กองการศึกษา
เทศบาล

16 อดุหนุนโรงเรียนบา้นปา่ซาง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 5,000           ในเขต กองการศึกษา
ใหก้บัเด็กนักเรียน เทศบาล
 

17 อดุหนุนโรงเรียน  (อาหารกลางวัน   -อดุหนุนโรงเรียน  (อาหารกลางวัน  1,332,000    ในเขต กองการศึกษา
สพฐ.) สพฐ.) เทศบาล

จ านวน  333  คน คนละ 20 บาท  
จ านวน 200 วัน 

18 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ จัดกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติแกเ่ด็กและ 50,000 ในเขต กอง
เยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาล การศึกษา
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกฬีาชุมชน การแข่งขันกฬีาเชื่อมความสัมพนัธ์ 400,000       ในเขต กอง

สัมพนัธ์ต้านยาเสพติด ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล การศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกฬีา การแข่งขันกฬีาเด็กและเยาวชนใน 50,000 ในเขต กอง
ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชนและประชาชน เขตเทศบาล เทศบาล การศึกษา
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6.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ดา้นระบบสาธารณสุข
 -แผนงานสาธารณสุข
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสขุ
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค กจิกรรมอบรมฟื้นฟใูหค้วามรู้ ด้านสุขา- 10,000 ผู้ประกอบการร้านอาหาร กองสาธารณสุขฯ

ด้านอาหารและน้ า ภบิาลอาหาร และการลดใช้โฟมบรรจุ แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
อาหาร และออกตรวจประเมนิด้าน เจา้ของร้านขายของช า 
สุขาภบิาลอาหารและส่ิงแวดล้อม มนิิมาร์ท ซูเปอร์มาเกต็

2 โครงการบริการการแพทย์ ใหบ้ริการประชาชนที่เจ็บปว่ยฉุกเฉิน 660,000 ในเขต กองสาธารณสุขฯ
ฉุกเฉิน และประสบอบุติัเหตุได้รับการช่วยเหลือ เทศบาล

อย่างถูกต้องและทนัทว่งท ีแบบเร่งด่วน
(Emergency case) ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลปา่ซาง

3 โครงการบริการสาธารณสุข ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประสานงาน 10,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ
เคล่ือนที่ และขอความร่วมมือจากบุคลกรทางการแพทย์ ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

ของหน่วยบริการปฐมภูมิ อาสาสมัคร

สาธารณสุขฯ ในการเผยแพร่ความรู้ 

เร่ืองการดูแลสุขภาพทุกลุ่มวัย ,กิจกรรม

การตรวจคัดกรองโรค และรักษาพยาบาล

โรคเบื้องต้น รวมท้ังส่งต่อผู้ป่วย กรณีท่ีพบ

ผู้ป่วยท่ีมีความจ าเป็นจะต้องเข้ารับการรักษา

ที่สถานบริการระดับปฐมภมู ิและทติุยภมูิ
ต่อไป โดยการบริการด้านสาธารณสุข 
ร่วมกบัภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการปอ้งกนัและควบคุม เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ 180,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออกในชุมชน ความตระหนักที่ถูกต้องเกี่ยวกบัเร่ือง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

โรคไข้เลือดออก รณรงค์ปอ้งกนัโรค
ไข้เลือดออกด้วยการพน่หมอกควัน
และส ารวจท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ยุงลาย

5 โครงการปอ้งกนัและควบคุม จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนัโรคไข้หวัดนก 20,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ
โรคติดต่อที่เกดิจากสัตว์สู่คน และใหค้วามรู้แกป่ระชาชนกลุ่มเส่ียง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

ในเร่ือง การปอ้งกนัโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน

6 โครงการตรวจสอบคุณภาพ ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าด่ืม 20,000      -แหล่งน้ าอุปโภค กองสาธารณสุข
น้ าด่ืม น้ าบริโภคในชุมชน ของชุมชน และตู้น้ าหยอดเหรียญ และบริโภค จ านวน

และเสริมสร้างใหผู้้เกี่ยวข้องมอีงค์ 10 หมู่บ้าน

ความรู้ ตiะหนักต่อปญัหาที่จะส่ง  -ตู้น้ าหยอดเหรียญ

ผลกระทบต่อสุขภาพ อัตโนมัติ ในเขตพื้นท่ี 

ทต.ป่าซาง

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค ส ารวจข้อมูลสัตว์เล้ียงประเภทสุนัข แมว 50,000     จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ สร้างเสริม ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน

ในเร่ืองของการป้องกันการเกิดโรค

พิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์เล้ียง ตลอดจน

ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการน าสัตว์

ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 41     



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 อดุหนุนตามโครงการ อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตาม 200,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
ส าหรับหมู่บา้น บา้นละ 20,000 บาท 
จ านวน 10 หมู่บา้น 
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7.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ดา้นการเมือง-การบริหาร
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป
 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานสาธารณสุข
 -แผนงานเคหะและชุมชน
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง-การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเชิดชูเกยีรติพนักงาน จัดกจิกรรมยกย่องเชิดชูเกยีรติ พนักงาน 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

ลูกจ้างผู้มคุีณธรรมจริยธรรม ลูกจ้าง ของเทศบาลผู้มคุีณธรรมจริยธรรม
ในการปฏบิติัราชการและให้ ในการปฏบิติัราชการและใหบ้ริการ
บริการดีเด่น ประชาชนดีเด่น 

2 โครงการตามนโยบายต่างๆ ด านินการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 30,000          ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ของรัฐ ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและรับทราบ 30,000          ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ปญัหาของประชาชน

4 โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิม ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม 5,000            ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พระเกยีรติ ในการแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สถาบนัพระมหากษตัริย์

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้ เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลต าบลปา่ซาง 10,000          ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
และพฒันาทกัษะการปฏบิติั ได้รับพฒันาสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งสัมฤทธิ์
ราชการ ส าหรับพนักงาน สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้
เทศบาลลูกจ้าง ของเทศบาล ประโยชน์ในการปฏบิติังานและปฏบิติั
ต าบลปา่ซาง ราชการได้ถูกต้องตามระเบยีบ
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 20,000 ภายใน/ งานการ

คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม ลูกจ้างประจ าตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับ นอกเขต เจ้าหน้าที่
ประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง มอบหมายใหป้ฏบิติัหน้าที่ ได้รับความรู้ เทศบาล ส านักปลัด
เทศบาลต าบลปา่ซาง ด้านสิทธิประโยชน์ฯ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต าบลปา่ซาง

ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏบิติั
ราชการด้านการบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดี

7 โครงการลดใช้พลังงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่มพีฤติกรรมการใช้ 10,000          ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พลังงานอย่างประหยัด

8 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย ส่งเสริมและจัดกจิกรรมเพื่อเผยแพร่ 10,000          ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ

9 โครงการวันเทศบาล จัดกจิกรรมวันเทศบาล และประกอบพธิีทาง 30,000          ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ศาสนา เพื่อสร้างจิตส านึกและธ ารงไว้
ซ่ึงประเพณีอนัดีงาม

10 โครงการส่งเสริมการท าเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ส่งเสริม 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ปลอดภยั การใช้สารชีวภณัฑ์ พฒันาความสามารถ

เกษตรกร
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการส่งเสริมท าการ ส่งเสริมและพฒันาความรู้ด้านการท า 10,000          ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
เกษตร 4.0 การเกษตร 4.0

12 เงินอดุหนุนส่วนราชการ อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปา่ซาง
1.งานรัฐพธิ ี   10,000          อ.ปา่ซาง ส านักปลัด

13 โครงการจัดท าแผนพฒันา จัดเตรียมโครงการด้านการพฒันา 30,000 ในเขตเทศบาล กองวิชาการ
ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ด้านต่างๆ ใหอ้ยู่ในลักษณะ และแผนงาน

ที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปแีละน าไปปฏบิติัได้ทนัที
เมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ  -จัดประชุมประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อรับทราบ 40,000 ในเขตเทศบาล กองวิชาการ
เพื่อประชาคมแผนพฒันา ประเด็นปญัหาและความต้องการในการ และแผนงาน
ทอ้งถิ่น/แผนชุมชน เทศบาล พฒันาทอ้งถิ่น
ต าบลปา่ซาง  -ประชาชนตามสัดส่วนประชาคมระดับต าบล

15 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมลู ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารทางราชการของ 10,000 ในเขตเทศบาล กองวิชาการ
ข่าวสารทางราชการของ เทศบาลต าบลปา่ซาง และแผนงาน
เทศบาลต าบลปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการเผยแพร่กฏหมาย จัดกจิกรรมเผยแพร่กฏหมายแกป่ระชาชน 20,000 ในเขต กองวิชาการ
แกป่ระชาชน ภายในเขตเทศบาล เทศบาล และแผนงาน

17 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพคณะกรรมการจัดท า 40,000 ในเขต กองวิชาการ
คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา แผนพฒันาคณะกรรมการติดตามและ เทศบาล และแผนงาน
คณะกรรมการติดตามและ ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลปา่ซาง
ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล ใหเ้ข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการก าหนด
ต าบลปา่ซาง แนวทางการพฒันาทอ้งถิ่น

18 โครงการส่งเสริมและพฒันา จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์/ส่งเสริมและ 50,000          ในเขต กองวิชาการ
การทอ่งเที่ยวเทศบาลต าบล พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เปน็แหล่งเรียนรู้ เทศบาล และแผนงาน
ปา่ซาง ทางวัฒนธรรม

19 อดุหนุนส่วนราชการ เพื่อเปน็สถานที่และส าหรับอ านวย 40,000          ในเขต กองวิชาการ
 -โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เทศบาล และแผนงาน
ในการช่วยเหลือประชาชน ระหว่างอปท.และการใช้บริการประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
อ าเภอปา่ซาง จังหวัดล าพนู
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการพฒันารายได้  -บริการรับช าระภาษนีอกสถานที,่ 10,000 ในเขต กองคลัง
บริการถึงที่ รับช าระภาษถีึงบา้น เทศบาล
 -ประชาสัมพนัธ์ในลักษณะต่างๆ เช่น 
การจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ แผ่นพบั 
เสียงตามสาย เว็บไซต์ ใหป้ระชาชนรับทราบ
ขั้นตอนในการช าระภาษแีละภาษทีี่จัดเกบ็
ดังกล่าว เทศบาลได้น าไปพฒันาทอ้งถิ่น
และจัดท าบริการสาธารณะ

21 จัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ
ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี 
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  -โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ส าหรับผู้บริหาร 30,000          ส านักงาน ส านักปลัด

 ชุดๆ ละ 30,000 บาท  จ านวน 1 ชุด ทต.ปา่ซาง
 -เกา้อี้ท างาน จ านวน 4 ตัวๆ ละ 6,400            ส านักงาน ส านักปลัด
1,600.-บาท ทต.ปา่ซาง
 -เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดตรง 20,000          ส านักงาน ส านักปลัด
ท าลายคร้ังละ 10 แผ่น จ านวน 1 เคร่ืองๆ ทต.ปา่ซาง
ละ 20,000 บาท
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -จัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ 500,000        ส านักงาน ส านักปลัด
CCTV ภายในบริเวณส านักงาน ทต.ปา่ซาง ทต.ปา่ซาง
จ านวน 11 จุด 
 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One ส าหรับ 34,000          ส านักงาน ส านักปลัด
งานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ ทต.ปา่ซาง
17,000 บาท
 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน 21,000          ส านักงาน ส านักปลัด
ประมวลผล* จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ ทต.ปา่ซาง
21,000 บาท
 -เคร่ืองพมิพแ์บบ Multifunction 7,900            ส านักงาน ส านักปลัด
แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
 -สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับ 18,000          ส านักงาน ส านักปลัด
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ืองๆ ทต.ปา่ซาง
ละ 18,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 30,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง
ครุภณัฑ์โฆษณาและ  -ชุดรับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอยคู่) 4,000            ส านักงาน กองวิชาการฯ
เผยแพร่ จ านวน 1 ชุด ทต.ปา่ซาง

 -แอมปข์ยายเสียง จ านวน 2 ตัว 30,000          ส านักงาน กองวิชาการฯ
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 32,000          ส านักงาน กองวิชาการฯ

(จอขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว) ทต.ปา่ซาง
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 20,000          ส านักงาน กองวิชาการฯ
ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 28,600          ส านักงาน กองคลัง
ชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ทต.ปา่ซาง
ขนาด 18,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 48,000          ส านักงาน กองคลัง
(จอขนาดไมน้่อยกว่า 19 น้ิว) ทต.ปา่ซาง
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท
 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล 30,000          ส านักงาน กองคลัง
แบบที่ 2 จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
 -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 7,500            ส านักงาน กองคลัง
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท ทต.ปา่ซาง
 -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 15,800          ส านักงาน กองคลัง
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 ทต.ปา่ซาง
(27 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
7,900 บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 20,000          ส านักงาน กองคลัง
ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง-การบริหาร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดต้ังหมู่บา้นเข้มแข็ง จัดต้ังหมู่บา้นเข้มแข็งปอ้งกนัการพนัน 20,000 ในเขต ส านักปลัด

ปอ้งกนัการพนันและยาเสพติด และยาเสพติด เทศบาล

2 โครงการจิตอาสาปอ้งกนั เพื่อสร้างจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะ 10,000 หอ้งประชุม ส านักปลัด
และบรรเทาสาธารณภยั หรือจิตอาสาใหแ้กป่ระชาชนและฝึกกจิกรรม สภาเทศบาล

จิตสาธารณะอย่างต่อเน่ือง ต าบลปา่ซาง

3 โครงการซักซ้อมแผนปอ้งกนั เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ 20,000 ม.5 ส านักปลัด
และบรรเทาสาธารณภยั ในการช่วยเหลือประชาชนจาก ต.ปากบอ่ง
ในชุมชน สาธารณภยั

4 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน 20,000 ในเขต ส านักปลัด
ศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าที่ ของ อปพร. เมื่อเกดิภยัพบิติัต่างๆ เทศบาล
งานปอ้งกนัและบรรเทา ในอนาคต
สาธารณภยั

5 โครงการหนูไมจ่มน้ าแน่ ฝึกทกัษะการเรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเอง 10,000 ในเขต ส านักปลัด
ถ้าช่วยกนัดูแลและปอ้งกนั ตลอดจนการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า เทศบาล
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 จัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  -ปา้ยสามเหล่ียมหยุดตรวจ จ านวน 2 ปา้ย 18,600          ส านักงาน ส านักปลัด

ราคาปา้ยละ 9,300.-บาท ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกนั)
ครุภณัฑ์โฆษณาและ  -กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอยีด 13,600          ส านักงาน ส านักปลัด
เผยแพร่ 16 ล้านพกิเซล จ านวน 1 กล้อง ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกนั)
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 100,000        ส านักงาน ส านักปลัด

ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกนั)
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 30,000          ส านักงาน ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกนั)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง-การบริหาร
แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 7,900            ส านักงาน กองการศึกษา

ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 ทต.ปา่ซาง
(27 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 10,000          ส านักงาน กองการศึกษา
ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 10,000 ส านักงาน กองการศึกษา
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 10,000          ศพด./ รร. กองการศึกษา
ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ อนุบาล

ทต.ปา่ซาง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง-การบริหาร
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี 
 -จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  -ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร จ านวน 1 ตู้ 5,500            ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ

แบบ 2 บาน มมีอืจับ ชนิดบดิ  มแีผ่นชั้น ทต.ปา่ซาง
ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบติัตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)

 -จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะ  -รถเข็น 2 ล้อ พว่งทา้ยมอเตอร์ไซค์ 30,000          ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
และขนส่ง จ านวน 10 คัน เสริมด้ามจับได้แข็งแรง ทต.ปา่ซาง

สองข้าง มเีพลารองรับกระบะ มขีาต้ัง
แบบสปริงล้อเข็นเปน็แบบล้อรถมอเตอร์ไซค์

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์  -เคร่ืองพน่หมอกควัน จ านวน 2 เคร่ือง 118,000        ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
หรือการแพทย์ ราคาเคร่ืองละ 59,000 บาท ทต.ปา่ซาง

 -จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,900            ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
 -เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500            ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 30,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 50,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง-การบริหาร
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้แกค่ณะกรรมการ 10,000 เทศบาล กองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลปา่ซาง

2 จัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ
ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี 
 -จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 32,400          ส านักงาน กองช่าง

ชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ทต.ปา่ซาง
ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เคร่ือง

 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 50,000 ส านักงาน กองช่าง
ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง

 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ที่ช ารุด 100,000 ส านักงาน กองช่าง
ครุภณัฑ์ เสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง
 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงกอ่สร้างต่างๆ  300,000 ในเขตเทศบาล กองช่าง
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ต าบลปา่ซาง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง-การบริหาร
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ

ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี 
 -จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 7,900            ส านักงาน กองสวัสดิการฯ 

ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 ทต.ปา่ซาง
(27 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง

 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล 10,000 ส านักงาน กองสวัสดิการฯ 
ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง-การบริหาร
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอดุหนุนส่วนราชการ อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปา่ซาง

 -งานเทศกาลล าไยจังหวัดล าพนู   12,000          จังหวัดล าพนู กองการศึกษา

 -งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว 30,000          จังหวัดล าพนู กองการศึกษา
จังหวัดล าพนู 
 -งานประเพณีสงกรานต์อ าเภอปา่ซาง               50,000          ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ต าบลปา่ซาง

2 จัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการ
ปฏบิติังานของเทศบาลและ
ปรับปรุง พฒันาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี 
 -จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น  -เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500            ส านักงาน กองการศึกษา
งานครัว จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

 -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กอ่สร้างถนนคสล.สายบา้นฉางข้าวน้อยใต้ ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 368 ม. 848,000     ม.4 ต.ปา่ซาง กองช่าง

ม. 4 ต.ปา่ซาง เชื่อมบา้นมว่งน้อย หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน้่อยกว่า 1,840 ตร.ม. เชื่อมบา้นมว่งน้อย อบจ.ล าพนู
อ.ปา่ซาง จ.ล าพนู ม.4 ต.มว่งน้อย

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร ถนนแบบพาราแอสฟสัทติ์กคอนกรีต 990,000     ม.5 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
แบบพาราแอสฟสัทติ์กคอนกรีต (Over Lay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. เชื่อมบา้นสันนา อบจ.ล าพนู
(Over Lay) สายทางบา้นกอ้ง ม.5 ยาว 431 ม. พื้นที่ม ีผิวจราจรไมน้่อยกว่า ม.1 ต.ปา่ซาง 
ต.ปากบอ่ง เชื่อมบา้นสันนา ม.1 ต.ปา่ซาง 2,155 ตร.ม.
อ.ปา่ซาง จ.ล าพนู

3 กอ่สร้างถนนคสล. สายเลียบคันคลอง ถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 408,000     ม.2 ต.ปา่ซาง กองช่าง
บา้นล้อง ม.2 ต.ปา่ซาง เชื่อมบา้นหนองผ า ยาว 168 ม. หรือมพีื้นที่ผิวจราจรไมน้่อยกว่า  เชื่อม ม.4 อบจ.ล าพนู
ม.4 ต.ปากบอ่ง อ.ปา่ซาง จ.ล าพนู 480 ตร.ม. ต.ปากบอ่ง 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

 -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบ ระบบประปาหมู่บา้น บา้นล้อง ม.2 ต.ปา่ซาง 927,000     ม.2 ต.ปา่ซาง กองช่าง

ประปาหมู่บา้น บา้นล้อง ม.2 ต.ปา่ซาง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 6,388,000  สายถนน กองช่าง
คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น มพีื้นที่ไมน้่อยกว่า 15,817 ตร.ม. ประชาอทุศิ 
ลพ.ถ.18033 สายถนนประชาอทุศิ 1032
1032 เชื่อมหนองดู่ ต.ปา่ซาง เชื่อมหนองดู่ 
มพีื้นที่ไมน้่อยกว่า 15,817 ตร.ม. ต.ปา่ซาง 
พร้อมรางระบายน้ า เทศบาลต าบลปา่ซาง 
อ าเภอปา่ซาง จังหวัดล าพนู

3 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง 2,493,000  หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง กองช่าง
หมู่ที่ 4 ต.ปากบอ่ง

โครงการที่ขอรบัเงนิงบประมาณสนับสนุน ตามแผนปฏบิัตริาชการจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ จัดซ้ือชุดอปุกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการ 30,700 ศพด./ กองการศึกษา

พฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี พฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี รร.อนุบาล
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทต.ปา่ซาง
เทศบาลต าบลปา่ซาง เทศบาลต าบลปา่ซาง 
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