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ค าน า 

 
   แผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลป่าซาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ที่ได้กําหนดห้วง
เวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา  โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์และ
แผนงานทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแผนงาน  

แผนการดําเนินงานฉบับนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิด  
ผลสําเร็จดังที่คาดหวังไว้ ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลป่าซาง (พ.ศ.2561 - 2565) และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป  

 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน  
                                                                                                                                                     เทศบาลต าบลป่าซาง 

 
 



 
สารบัญ 

 
 
ส่วนที่ 1 บทน า                         หน้า 

 บทนํา                1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน            2  
 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน            2 
 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน             2 
  
 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ            3 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ       10 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว         19 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต        22 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        29 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา         34 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข          43 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร          47 
8. โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.ลําพูน      63 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.ล าพูน 

 



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 8 80.00 2,926,200.00         84.03 กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน 2 20.00 556,200.00            15.97 กองช่าง

รวม 10 100.00 3,482,400.00        100.00

บัญชจี านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1 

เทศบาลต าบลป่าซาง

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิม่เติม ฉบับที ่1  หน้า  1              



1. ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
 -แผนงานเคหะและชมุชน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเตมิ ฉบับที ่1
เทศบาลต าบลป่าซาง

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิม่เติม ฉบับที ่1 หน้า 2     



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
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 โครงการวางทอ่ส่งน้ า วางทอ่พวีซีี ขนาด Ø 4 นิ้ว 98,300 หมู่ที่ 3 กองช่าง

เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 ต าบลปา่ซาง ยาว 232 เมตร ต าบลปา่ซาง 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

2 โครงการวางทอ่ ค.ส.ล. วางทอ่ ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร 884,800 หมู่ที่ 2 กองช่าง
ข้างถนนสายทา่ต้นง้ิว สูง 1.50 เมตร ยาว 45 เมตร ต าบลปากบอ่ง 
หมู่ที่ 2 ต าบลปากบอ่ง (ตามแบบแปลนของเทศบาล)
ไปบา้นล้อง หมู่ที่ 2 ต าบลปา่ซาง

3 โครงการเสริมผิวแอสฟลัทติ์ก ค่าเสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 442,300 หมู่ที่ 3 กองช่าง
คอนกรีต ซอย 10 หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 4-5 เมตร ยาว 286 เมตร ต าบลปา่ซาง 
ต าบลปา่ซาง หนา 0.05 เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

1,325.7 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1 

เทศบาลต าบลปา่ซาง

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิม่เติม ฉบับที ่1 หน้า 3     



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 โครงการเสริมผิวแอสฟลัท์ เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 163,800 หมู่ที่ 1 กองช่าง

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต าบลปากบอ่ง ผิวจราจรกวา้ง 3.30-3.90 เมตร ต าบลปากบอ่ง 
ยาว 138 เมตร หนา 0.05 เมตร 
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 438 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

5 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า ก่อสร้างหอ้งน้ า กวา้ง 3.50 เมตร  400,000 สนามกีฬา กองช่าง
สนามกีฬาเทศบาลต าบลปา่ซาง ยาว 11.10 เมตร เทศบาล

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ต าบลปา่ซาง 

6 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ปกัเสา คอร. 8 เมตร จ านวน 10 ต้น 189,000 สนามกีฬา กองช่าง
ภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลปา่ซาง พร้อมติดต้ังดวงโคม เทศบาล

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ต าบลปา่ซาง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 332,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกวา้ง  4 เมตร ยาว 158 เมตร ต าบลปา่ซาง 
ต าบลปา่ซาง หนา0.15 เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

647.94 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิม่เติม ฉบับที ่1 หน้า 4     



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 416,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 204 เมตร ต าบลปา่ซาง 
ต าบลปา่ซาง หนา 0.15 เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

816 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิม่เติม ฉบับที ่1 หน้า 5     



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการวางทอ่ประปาหมู่บา้น วางทอ่พวีซีี Ø 3 นิ้ว 465,700 หมู่ที่ 5 กองช่าง

หนองหอย หมู่ที่ 5 ต าบลปา่ซาง  ยาวรวม 2,800  เมตร ต าบลปา่ซาง  
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

 

2 โครงการวางทอ่ประปา วางทอ่พวีซีี Ø 2 นิ้ว 90,500 หมู่ที่ 2 กองช่าง
หมู่บา้นดอนนา หมู่ที่ 2 ต าบลปา่ซาง  ยาวรวม 1,100 เมตร ต าบลปา่ซาง  

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพิม่เติม ฉบับที ่1 หน้า 6     



2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 19          



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
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 โครงการปา่ซางเมืองน่าอยู่ กลุ่มผู้น าในทอ้งถิ่น /ก านัน / 40,000 ในเขต กองวชิาการฯ

เปดิประตูสู่อาเซียน ผู้ใหญ่บา้น/นักเรียนในเขตเทศบาล เทศบาล
และบคุลากรในองค์กร จัดกิจกรรม ต าบลปา่ซาง
และอบรม ตามโครงการปา่ซาง
เมืองน่าอยู่ เปดิประตูสู่อาเซียน

2 โครงการส่งเสริมและ จัดกิจกรรมประชาสัมพนัธ/์ 50,000 ในเขต กองวชิาการฯ
พฒันาการทอ่งเที่ยวเทศบาล ส่งเสริมและพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เทศบาล
ต าบลปา่ซาง เปน็แหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ต าบลปา่ซาง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 20          



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ

การถนอมอาหาร ปา่ซาง

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
การท าขนม ปา่ซาง

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 25,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
การท าผลิตภณัฑ์จากเดคูพาร์ต ปา่ซาง

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
การท าไม้กวาดทางมะพร้าว ปา่ซาง

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 15,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
การท าไส่อั่วและหมูแดดเดียว ปา่ซาง
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3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 -แผนงานงบกลาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 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 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน 15,600  ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

การใช้ยาเสพติดในนักเรียน การใช้ยาเสพติดในนักเรียน ต าบลปา่ซาง
(D.A.R.E) (D.A.R.E) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการครอบครัวเข้มแข็ง จัดกิจกรรมท าใหเ้กิดความรัก 30,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ

รวมกันเปน็หนึ่ง ความสามัคคีในครอบครัว ปา่ซาง

2 โครงการพฒันาศักยภาพเด็ก จัดกิจกรรมปลูกฝังและสร้าง 30,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
และเยาวชน ค่านิยมใหเ้ด็กและเยาวชน ปา่ซาง

เปน็คนดีมีคุณธรรมโดยมี
แบบอย่างที่ดี

3 โครงการพฒันาศักยภาพสตรี จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความ 20,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
ต้องการ เพื่อส่งเสริมและพฒันา ปา่ซาง
สตรีระดับหมู่บา้นและเปน็แกนน า
ในชุมชน ขับเคล่ือนกิจกรรมพฒันา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบทบาท

 หน้าที่สตรี  

4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีกิจกรรมที่สร้าง รายได้ สามารถ 30,000 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
ชุมชนเข้มแข็ง เปน็อาชีพหลักหรือ อาชีพเสริม ปา่ซาง

5 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมเชิงวชิาการ และฝึกอาชีพ 50,000          เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ปา่ซาง และศูนย์

ดูแลผู้สูงอายุ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 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 จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ 30,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา

ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงใหค้งอยู่สืบไป ต าบลปา่ซาง

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ 200,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ประเพณีสงกรานต์ใหค้งอยู่สืบไป ต าบลปา่ซาง

3 โครงการถวายเทยีนเข้าพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทยีนเข้าพรรษา 15,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ต าบลปา่ซาง

4 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.1 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
บชูาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองปา่ซาง ม.1 ต.ปา่ซาง
งานสรงน้ าพระบรมธาตุและ
รูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วดัอินทขิล

5 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.1 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
สารีริกธาตุ  สรงน้ ากู่อัฐิครูบา ม.1 ต.ปา่ซาง
อดีตเจ้าอาวาสวดัปา่ซางงาม

6 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.1 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
สารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ ากู่อัฐิครูบา ม.1 ต.ปา่ซาง
อดีตเจ้าอาวาสวดัพานิชสิทธกิาราม
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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.
7 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.2  ต.ปา่ซาง กองการศึกษา

และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปา่ซาง
วดับา้นล้อง

8 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.3 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
ศรีจอมยอง วดัฉางข้าวน้อยเหนือ ม.3 ต.ปา่ซาง

9 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.4 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
อัฐิครูบาคันธา (ครูบาคางเปด็) ม.4 ต.ปา่ซาง
วดัฉางข้าวน้อยใต้ 

10 โครงการประเพณีแหไ่ม้ก้ า อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.5 ต.ปา่ซาง กองการศึกษา
และสรงน้ าพระธาตุกู่ครูบา ม.5 ต.ปา่ซาง
อดีตเจ้าอาวาสวดัหนองหอย

11 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรม อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.2 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
สารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปากบอ่ง
วดัทา่ต้นง้ิว

12 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.3 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
และรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.3 ต.ปากบอ่ง
วดัธรรมสังเวช (วดัหนองสลีก)
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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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.4 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวดัหนองผ า ม.4 ต.ปากบอ่ง

14 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 20,000          ม.5 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
และกู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.5 ต.ปากบอ่ง
วดับา้นก้อง

15 โครงการประเพณีแข่งเรือยาว อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 150,000        ม.5 ต.ปากบอ่ง กองการศึกษา
วดับา้นก้อง ม.5 ต.ปากบอ่ง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 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 เพื่อรองรับการจัดสวสัดิการใหแ้ก่ 17,500,000   เทศบาล กองสวสัดิการฯ 

ผู้สูงอาย ุที่มีอาย ุ60 ปบีริบรูณ์
ขึ้นไปที่มีคุณสมบติัครบถ้วน
ตามระเบยีบฯ

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร รองรับการจัดสวสัดิการเบี้ย 5,779,200     เทศบาล กองสวสัดิการฯ 
ความพกิารใหแ้ก่คนพกิารที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด าเนินการรองรับการสงเคราะห์ 240,000        เทศบาล กองสาธารณสุข
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใหแ้ก่
ผู้ปว่ยเอดส์

4 เงินสมทบกองทนุ เพื่อสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครอง 300,000        เทศบาล กองสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ  ส่วนทอ้งถิ่นด าเนินงานและบริหาร

จัดการกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที ่
พ.ศ.2557
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4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 -แผนงานสาธารณสุข
 -แผนงานเคหะและชุมชน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
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 รณรงค์ใหค้วามรู้การคัดแยก 10,000   จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ ประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน สถาบนัการศึกษา
หมู่บา้น สถานศึกษา วดั โรงเรียน 5 แหง่
ใหม้ีการคัดแยกและกระบวนการ วดั 11 แหง่
จัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

2 โครงการความรู้คู่ชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้ 10,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
สะอาดสดใสไร้มลพษิ เร่ืองการปอูงกันและแก้ไข สถานประกอบการ

มลพษิในอากาศรวมทั้งมลพษิ ในพื้นที่ ทต.ปาุซาง
อื่นๆ ที่พบในพื้นที่โดยการ
ประชาสัมพนัธต์ามส่ือต่างๆ

3 โครงการจัดซ้ือถุงด า จัดซ้ือถุงด าเพื่อรงรับขยะ 500,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
เพื่อรองรับขยะมูลฝอย มูลฝอยในพื้นที่ฯ โดยมี ต าบลปาุซาง
ที่ประทบัตราสัญลักษณ์/ คุณลักษณะ ดังนี้
ข้อความ เทศบาลต าบล 1.ถุงด าพลาสติกสีด าพมิพ์
ปาุซาง ตราสัญลักษณ์ตามที่เทศบาล

ต าบลปาุซางก าหนด
2.ขนาด 28X36 นิ้ว
โดยบรรจุหอ่ ๆ ละ 10 ใบ
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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 โครงการชุมชนลดขยะ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจในการ 12,000   จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

เพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี บริหารจัดการส่ิงปฏกิูลและ สถาบนัการศึกษา
มูลฝอยชุมชนกับประชาชน โรงเรียน 5 แหง่
ร้านค้า ร้านอาหาร ศาสนสถาน วดั 11 แหง่
และสมาชิก อถล. 

5 โครงการชุมชนสวยใส ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่สมาชิก 10,000   ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม อถล. และเครือข่ายในหมู่บา้น ต าบลปาุซาง

มีความเข้าใจในการบริหาร
จัดการส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย
ชุมชนรวมถึงการปกปอูง
และรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

6 โครงการบ าบดัน้ าเสีย ใหค้วามรู้กับประชาชน นักเรียน 12,000   ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ด้วยมือเรา EM Ball ในการอนุรักษท์รัพยากร ต าบลปาุซาง
ลดโลกร้อน แหล่งน้ า ส่งเสริมการท าน้ าหมัก

ในครัวเรือนบ าบดัน้ าเสีย
ในพื้นที่เทศบาลต าบลปาุซาง

7 โครงการส่งเสริมและ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ 10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
พฒันาการจัดการคาร์บอน พฒันาต่อยอดการจัดท า ต าบลปาุซาง
ฟตุพร้ินเพื่อมุ่งสู่การเปน็ คาร์บอนฟตุพร้ินทข์อง
เมืองลดคาร์บอน เทศบาล เทศบาลต าบลปาุซาง
ต าบลปาุซาง
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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.
8 โครงการประชาชนร่วมใจ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ติดต้ังบอ่ดักไขมัน ใหก้ับประชาชน ในการจัดการ ต าบลปาุซาง
น้ าเสีย โดยการฝึกอบรม ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ประชาชนในการดูแลส่ิงแวดล้อม 
ลดปริมาณความสกปรกของ
น้ าเสียจากแหล่งก าเนิด ที่ระบาย
ลงสู่แหล่งน้ า

9 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ เผยแพร่ความรู้ และสร้างความ 20,000   โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ กองสาธารณสุข
ลดโลกร้อน เข้าใจผ่านส่ือบคุคลและส่ือ เทศบาลต าบลปาุซาง

ประชาสัมพนัธท์กุชุมชน/
ร้านค้า/ตลาด/ร้านค้า
ในโรงเรือน เปน็ต้น กิจกรรม
ท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ

10 โครงการฟื้นฟแูละพฒันา รณรงค์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ 10,000   ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
ล าน้ า คูคลอง เพื่อส่ิงแวดล้อม ดูแลรักษาแหล่งน้ าล าคลอง ต าบลปาุซาง
และคุณภาพชีวติของ ในพื้นที่ใหส้ะอาดฟื้นฟปูรับปรุง
ประชาชน คุณภาพน้ าในคลองส่งเสริม

พฤติกรรมลดการทิ้งขยะและ
ส่ิงปฏกิูลเสียต่างๆลงในแม่น้ า

 ล าคลอง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการจัดการขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ 700,000 ม.4 กองช่าง/

ในเขตเทศบาลต าบลปาุซาง มูลฝอย จ านวน 12 เดือน ต.ปาุซาง สาธารณสุข
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5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 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 โครงการแข่งขันทกัษะ บคุลากร เด็กเล็ก เข้าร่วมการจัดงาน 30,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

ทางวชิาการและมหกรรม การจัดการศึกษา ของ อปท. ระดับภาค ของ
การศึกษา และระดับประเทศ ทต.ปา่ซาง

2 โครงการพฒันาการเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการใหแ้ก่ 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
การสอนโดยเน้นเด็กเปน็ส าคัญ เด็กเล็กโดยเน้นใหเ้ด็กเกิดความรู้ ของ

ได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ทต.ปา่ซาง

3 โครงการพฒันาครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของสถานศึกษา ของสถานศึกษา ของ

ทต.ปา่ซาง

4 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมคณะกรรมการบริหาร 20,000     สถานศึกษา กองการศึกษา
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง ทต.ปา่ซาง
คณะกรรมการสถานศึกษา ด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา
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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 โครงการเพิ่มประสบการณ์ จัดใหเ้ด็กระดับปฐมวัยได้มปีระสบการณ์ 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

การเรียนรู้เด็กปฐมวยั โดยผ่านกจิกรรมต่างๆ ของ
ทต.ปา่ซาง

6 โครงการวนัวชิาการ อบรมเชิงปฏบิติัการทางวชิาการแก่ 15,000     สถานศึกษา กองการศึกษา
บคุลากรทางการศึกษา ของ

ทต.ปา่ซาง

7 โครงการวนัส าคัญทางศาสนา ปลูกฝังค่านิยม จารีตประเพณีและ 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
และวนัส าคัญของชาติ วฒันธรรมอันดีงามของวนัส าคัญต่างๆ ของ

ใหแ้ก่เด็กเล็ก ทต.ปา่ซาง

8 โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ จัดอบรมสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่ง 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ระหวา่งสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ของ

ใหเ้พิ่มมากยิ่งขึ้น ทต.ปา่ซาง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 36           



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  -เพื่อเปน็ค่าปรับปรุงหลักสูตร 218,800 สถานศึกษา กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา  สถานศึกษา จ านวน  20,000 บาท  ของ
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ  -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันา ทต.ปา่ซาง
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

จ านวน 50,000 บาท  
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จ านวน  12,000 บาท
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ปอ้งกันยาเสพติดใน สถานศึกษา  
จ านวน  20,000 บาท 
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ADSL  จ านวน  9,600 บาท
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน WIFI  จ านวน 7,200 บาท 
 -เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายปรับปรุงหอ้งสมุด
โรงเรียน จ านวน  100,000 บาท

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็เงินหนุนส าหรับพฒันา 10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบวชิาชีพสังกัด ศพด.  ของ
(เงินอุดหนุนส าหรับพฒันา ทต.ปา่ซาง
ผู้ประกอบวชิาชีพสังกัด ศพด.)  
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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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนัของ 683,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ของ
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ต าบลปา่ซาง จ านวน 100 คน   ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง) คนละ 20 บาทจ านวน 200  วนั  

รวมเปน็เงิน 400,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหวั)ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน 100 คน  
คนละ  1,700  บาท  รวมเปน็เงิน
170,000  บาท 
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง 
จ านวน 100  คน  คนละ 300  บาท  
รวมเปน็เงิน  30,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง 
จ านวน 100  คน  คนละ  200 บาท  
รวมเปน็เงิน20,000 บาท
 -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน 
100 คน คนละ  430  บาท 
รวมเปน็เงิน 43,000 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.

 -ค่าอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง 
จ านวน  100 คน คนละ 200  บาท  
รวมเปน็เงิน20,000 บาท

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับสนุน 463,800 สถานศึกษา กองการศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษาของ อาหารกลางวนัส าหรับศูนย์พฒันา ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน  ทต.ปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง 60 คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 245 วนั 

รวมเปน็เงิน 294,000  บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหวั)ของนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปา่ซาง  จ านวน 60 คน  
คนละ 1,700  บาท  
รวมเปน็เงิน  102,000  บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง  
จ านวน  60 คน  คนละ  300 บาท  
รวมเปน็เงิน  18,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือของนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง
จ านวน 60 คน คนละ 200 บาท  
รวมเปน็เงิน  12,000 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.

 -ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง    
จ านวน  60 คน  คนละ 430 บาท 
รวมเปน็เงิน25,800  บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลปา่ซาง
จ านวน  60 คน คนละ 200 บาท  
รวมเปน็เงิน 12,000 บาท

13 เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวนั)  1,320,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
 -อุดหนุนโรงเรียน  โรงเรียน สพฐ.จ านวน  333  คน   ของ
(อาหารกลางวนั สพฐ.) คนละ 20  บาทจ านวน  200  วนั ทต.ปา่ซาง

14 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติแก่เด็กและ 80,000 ในเขต กองการศึกษา
เยาวชนในเขตเทศบาล เทศบาล

ต าบลปา่ซาง

15 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนปา่ซาง                           50,000 ในเขต กองการศึกษา
 -อุดหนุนโรงเรียนปา่ซาง โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม   เทศบาล

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.

16 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกวา้ง ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กอายุระหวา่ง 20,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
2.5-4 ขวบ เข้าร่วมกิจกรรมและมี ของ
ประสบการณ์เรียนรู้จากสถานที่จริง ทต.ปา่ซาง

17 โครงการอบรมพฒันาการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ประกันคุณภาพภายใน ของต าบลปา่ซาง ใหม้ีคุณภาพตาม ของ
และการบริหารสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา ทต.ปา่ซาง

18 ค่าอาหารเสริม(นม) 1.เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม)  944,695 สถานศึกษา กองการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ของ
ต าบลปา่ซาง จ านวน 60 คน    ทต.ปา่ซาง
จ านวน 260 วนั  วนัละ  7.37 บาท
ต้ังไว ้ 114,980  บาท
2.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลปา่ซาง 
จ านวน  100  คน จ านวน  260 วนั  
วนัละ  7.37 บาท ต้ังไว ้191,620 บาท
3.เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลปา่ซาง(สพฐ) 
จ านวน 333  คน จ านวน  260 วนั  
วนัละ 7.37 บาท  
ต้ังไว ้ 638,095  บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 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 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ์ 350,000 ในเขต กองการศึกษา

สัมพนัธต้์านยาเสพติด ระหวา่งชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาล
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6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านระบบสาธารณสุข
 -แผนงานสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

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 กิจกรรมอบรมฟื้นฟใูหค้วามรู้ 10,000 ผู้ประกอบการ กองสาธารณสุขฯ

ด้านอาหารและน้ า ด้านสุขาภบิาลอาหาร และการลดใช้ ร้านอาหารแผงลอย
โฟมบรรจุอาหาร และออกตรวจประเมิน จ าหน่ายอาหาร 
ด้านสุขาภบิาลอาหารและส่ิงแวดล้อม เจ้าของร้านขายของช า 

มินิมาร์ท ซูเปอร์มาเก็ต

2 โครงการตรวจสอบ ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตน้ าด่ืม 20,000  -แหล่งน้ าอุปโภค กองสาธารณสุขฯ
คุณภาพน้ าด่ืม น้ าบริโภค ของชุมชน และตู้น้ าหยอดเหรียญ และบริโภค จ านวน
ในชุมชน และเสริมสร้างใหผู้้เกี่ยวข้องมีองค์ 10 หมู่บา้น

ความรู้ ตiะหนักต่อปญัหาที่จะส่ง  -ตู้น้ าหยอดเหรียญ
ผลกระทบต่อสุขภาพ อัตโนมัติ ในเขตพื้นที่ 

ทต.ปา่ซาง
3 โครงการบริการ ใหบ้ริการประชาชนที่เจ็บปว่ยฉุกเฉิน 648,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

การแพทย์ฉุกเฉิน และประสบอุบติัเหตุได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกต้องและทนัทว่งท ีแบบเร่งด่วน
(Emergency case) ในพื้นที่เทศบาล
ต าบลปา่ซาง

4 โครงการปอ้งกันและ จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้หวดันก 10,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิด และใหค้วามรู้แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
จากสัตวสู่์คน ในเร่ือง การปอ้งกันโรคติดต่อจากสัตว์

สู่คน
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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 โครงการบริการ ออกหน่วยใหบ้ริการตรวจสุขภาพ 10,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขเคล่ือนที่ ประสานงานและขอความร่วมมือจาก ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
บคุลกรทางการแพทย์ของหน่วยบริการ
ปฐมภมูิ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ 
ในการเผยแพร่ความรู้ เร่ืองการดูแล
สุขภาพทกุลุ่มวยั ,กิจกรรมการตรวจ
คัดกรองโรค และรักษาพยาบาล
โรคเบื้องต้น รวมทั้งส่งต่อผู้ปว่ย 
กรณีที่พบผู้ปว่ยที่มีความจ าเปน็
จะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานบริการ
ระดับปฐมภมูิ และทติุยภมูิต่อไป 
โดยการบริการด้านสาธารณสุข 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

6 โครงการปอ้งกันและ เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ 150,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ความตระหนักที่ถูกต้องเกี่ยวกับเร่ือง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
ในชุมชน โรคไข้เลือดออก รณรงค์ปอ้งกันโรค

ไข้เลือดออกด้วยการพน่หมอกควนั
และส ารวจท าลายแหล่งเพาะพนัธย์ุงลาย

7 โครงการเฝ้าระวงั จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้/ 10,000 ประชาชนทั่วไปในเขต กองสาธารณสุข
และปอ้งกันโรคระบบ การจัดการสุขาภบิาลน้ าและอาหาร พื้นที่เทศบาล และ
ทางเดินหายใจ โรงเรียน เปา้หมาย
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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.
8 โครงการสัตวป์ลอดโรค ส ารวจข้อมูลสัตวเ์ล้ียงประเภทสุนัข 80,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรคพษิ แมว หมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบล ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
สุนัขบา้ ปา่ซาง สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ

แก่ประชาชนในเร่ืองของการปอ้งกัน
การเกิดโรคพษิสุนัขบา้ในคนและ
สัตวเ์ล้ียง ตลอดจนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการน าสัตวไ์ปรับบริการ
ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้

9 เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น ตาม 200,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ
 -อุดหนุนตามโครงการ โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
พระราชด าริด้าน ส าหรับหมู่บา้น บา้นละ 20,000 บาท 
สาธารณสุข จ านวน 10 หมู่บา้น 

10 โครงการเฝ้าระวงั การอบรมใหค้วามรู้ในการเฝ้าระวงั 10,000    พื้นที่ 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ
ปอ้งกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ในเขตเทศบาลต าบล
ในพื้นที่ ปา่ซาง
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7.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง-การบริหาร
 -แผนงานบริหารงานทั่วไป
 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานสาธารณสุข
 -แผนงานเคหะและชุมชน
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-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 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

ลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล
ในการปฏบิติัราชการและให้ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิติั
บริการดีเด่น ราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น 

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

3 โครงการเทศบาลพบ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและรับทราบ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ประชาชน ปญัหาของประชาชน

4 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 5,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พระเกียรติ ในการแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สถาบนัพระมหากษตัริย์

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนู เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลต าบล 20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ความรู้และพฒันาทกัษะ ปา่ซาง ได้รับพฒันาสมรรถนะหลัก 
การปฏบิติัราชการ ส าหรับ ด้านมุ่งสัมฤทธิส์ามารถดึงศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของตนเองมาใช้ประโยชน์ในการ
ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ปฏบิติังานและปฏบิติัราชการ

ได้ถูกต้องตามระเบยีบ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 48            



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
ประสิทธภิาพ พนักงาน มอบหมายใหป้ฏบิติัหน้าที่ ได้รับความรู้ เทศบาล ส านักปลัด
ลูกจ้าง เทศบาลต าบลปา่ซาง ด้านสิทธปิระโยชน์ฯ และแลกเปล่ียน ต าบลปา่ซาง

เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวธิกีาร
ปฏบิติัราชการด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

7 โครงการลดใช้พลังงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม 20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
การใช้พลังงานอย่างประหยัด

8 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ

9 โครงการวนัเทศบาล จัดกิจกรรมวนัเทศบาล และประกอบ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พธิทีางศาสนา เพื่อสร้างจิตส านึก
และธ ารงไวซ่ึ้งประเพณีอันดีงาม

10 โครงการส่งเสริมท าการ ส่งเสริมและพฒันาความรู้ด้านการท า 20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
เกษตร 4.0 การเกษตร 4.0

11 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปา่ซาง 10,000     อ.ปา่ซาง ส านักปลัด
1.งานรัฐพธิ ี  
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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.

12 โครงการพฒันา จัดต้ังศูนย์บริการประชาชน 10,000 ในเขต กองวชิาการ
ศูนย์บริการประชาชน 1.ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ เทศบาล และแผนงาน

2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
4.ศูนย์ด ารงธรรมของ อปท
5.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

13 โครงการจัดท าแผนพฒันา จัดเตรียมโครงการด้านการพฒันา 20,000 ในเขตเทศบาล กองวชิาการ
ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ด้านต่างๆ ใหอ้ยู่ในลักษณะ และแผนงาน

ที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปแีละน าไปปฏบิติัได้ทนัที
เมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ  -จัดประชุมประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อ 40,000 ในเขตเทศบาล กองวชิาการ
เพื่อประชาคมแผนพฒันา รับทราบประเด็นปญัหาและความ และแผนงาน
ทอ้งถิ่น/แผนชุมชน เทศบาล ต้องการในการพฒันาทอ้งถิ่น
ต าบลปา่ซาง  -ประชาชนตามสัดส่วนประชาคม

ระดับต าบล
15 โครงการเผยแพร่กฏหมาย จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมาย 20,000 ในเขต กองวชิาการ

แก่ประชาชน แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล เทศบาล และแผนงาน
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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 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ 50,000 ในเขต กองวชิาการ
คณะกรรมการจัดท าแผน จัดท าแผนพฒันาคณะกรรมการติดตาม เทศบาล และแผนงาน
พฒันา คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล
และประเมินผลแผนพฒันา ต าบลปา่ซางใหเ้ข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
เทศบาลต าบลปา่ซาง ในการก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิ่น

17 อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อเปน็สถานที่และส าหรับอ านวย 40,000 ในเขต กองวชิาการ
 -โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เทศบาล และแผนงาน
ในการช่วยเหลือประชาชน ระหวา่งอปท.และการใช้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วน ประชาชน
ทอ้งถิ่นอ าเภอปา่ซาง 
จังหวดัล าพนู

18 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังหรือคัดสรรเปน็ไป 600,000 ในเขต ส านักปลัด
หรือการคัดสรร ตามระเบยีบกฎหมาย เทศบาล

19 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมอบรมพฒันาบคุลากร 20,000 ในเขต ส านักปลัด
ข้าราชการด้านเทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาล
สารสนเทศและการส่ือสาร และการส่ือสารใหม้ีความพร้อม

และมีทกัษะในการปฏบิติั

20 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวจิัย จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัยประเมินผล  30,000 ในเขต ส านักปลัด
ประเมินผล เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบนั เทศบาล

ที่เปน็กลางเพื่อเปน็ผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพงึพอใจของผู้รับบริการ ตามมติ
การประเมินที ่ก.ท.ก าหนด  
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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.

21 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  -เก้าอี้บนุวม  จ านวน 100 ตัว  50,000    ส านักงาน ส านักปลัด

ราคาตัวละ 500 บาท ทต.ปา่ซาง

 -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  72,800 ทต.ปา่ซาง ส านักปลัด
แบบติดผนัง (ระบบ  Inverter) ส านักงาน
ขนาด 24,000 บทียีู  จ านวน  
2  เคร่ือง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 8,000 ส านักงาน ส านักปลัด
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์ ทต.ปา่ซาง
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
 -อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 1,400 ส านักงาน ส านักปลัด
(Smart Card Reader) ทต.ปา่ซาง
จ านวน  2  เคร่ือง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 30,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง

ได้ตามปกติ
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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.

ครุภณัฑ์โฆษณาและ หม้อแปลงสัญญานเสียง  14,000 ส านักงาน กองวชิาการฯ
เผยแพร่ จ านวน  2  เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

แอมปข์ยายเสียง  จ านวน  2 ตัว 40,000 ส านักงาน กองวชิาการฯ
ทต.ปา่ซาง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000     ส านักงาน กองวชิาการฯ
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -เก้าอี้ท างาน  จ านวน  2  ตัว 3,600 ส านักงาน กองคลัง
ตัวละ 1,800 บาท  ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 17,000 ส านักงาน กองคลัง
ส านักงาน  *(จอแสดงภาพขนาด ทต.ปา่ซาง
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
 -เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก(Inkjet Printer)  6,300 ส านักงาน กองคลัง
ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน  ทต.ปา่ซาง
1 เคร่ือง
 -เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED  17,800 ส านักงาน กองคลัง
ขาวด า ชนิด Networkแบบที ่1  ทต.ปา่ซาง
(28 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 8,900 บาท 
 -เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 7,500 ส านักงาน กองคลัง
จ านวน  3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  ทต.ปา่ซาง
2,500 บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000     ส านักงาน กองคลัง
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-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 จัดต้ังหมู่บา้นเข้มแข็งปอ้งกันยาเสพติด 100,000 ในเขต ส านักปลัด

ปอ้งกันยาเสพติด เทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 30,000 ในเขต ส านักปลัด
ศักยภาพ อปพร.และ ของ อปพร. เมื่อเกิดภยัพบิติัต่างๆ เทศบาล
เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและ ในอนาคต
บรรเทาสาธารณภยั

3 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ ฝึกทกัษะการเรียนรู้ในการช่วยเหลือ 30,000 ในเขต ส านักปลัด
ถ้าช่วยกันดูแลและปอ้งกัน ตนเองตลอดจนการเอาชีวติรอดจาก เทศบาล

การจมน้ า

4 โครงการปอ้งกันและรณรงค์ ปอ้งกันแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 20,000 ในเขต ส านักปลัด
แก้ไขปญัหายาเสพติด เทศบาลต าบลปา่ซาง เทศบาล

5 โครงการฝึกอบรม จิตอาสาในเขตเทศบาล จ านวน 50 คน 20,000 ในเขต ส านักปลัด
จิตอาสาจราจร เทศบาล

6 โครงการศูนย์ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ 30,000 ในเขต ส านักปลัด
ความปลอดภยั เทศบาล ในการปอ้งกันอาญชากรรมใน เทศบาล
ต าบลปา่ซาง การปฏบิติังานร่วมมือกับต ารวจ
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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.
7 โครงการส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมใหผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้ใน 20,000 ในเขต ส านักปลัด

ปอ้งกันสาธารณภยัแก่ เร่ืองการ ปอ้งกันสาธารณภยัละปอ้งกันภยั เทศบาล
สถานศึกษา ในสถานศึกษาและชุมชนได้

8 โครงการด าเนินงาน จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 50,000 ในเขต กองวชิาการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และด าเนินงานแก้ไขปญัหาความ

เดือดร้อน
เทศบาล และแผนงาน

เทศบาลต าบลปา่ซาง ของประชาชน

9 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  -เทรลเลอร์ลากเรือ  จ านวน  1 เคร่ือง 45,000 ส านักงาน ส านักปลัด
และขนส่ง ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
ครุภณัฑ์การเกษตร  -เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง สูบน้ าได้  15,000 ส านักงาน ส านักปลัด

1,000 ลิตรต่อนาท ีขนาด 5 แรงม้า   ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
 จ านวน  1 เคร่ือง 

 -เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว  24,000 ส านักงาน ส านักปลัด
จ านวน  3  เคร่ือง ๆ ละ 8,000 บาท   ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง  -สายส่งน้ าดับเพลิง  จ านวน  3  เส้น  24,000 ส านักงาน ส านักปลัด
เส้นละ8,000 บาท ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
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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  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 17,000 ส านักงาน ส านักปลัด
ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000     ส านักงาน ส านักปลัด
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 30,000     ส านักงาน ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง (งานปอ้งกัน)

ได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-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 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  5  ตัว 7,000 ส านักงาน กองการศึกษา

ราคาตัวละ1,400 บาท ทต.ปา่ซาง
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  -รถจักรยานยนต์ ขนาด 110  ซีซี  40,800 ส านักงาน กองการศึกษา

แบบเกียร์ธรรมดาจ านวน 1 คัน   ทต.ปา่ซาง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,000       ส านักงาน กองการศึกษา
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 10,000 ส านักงาน กองการศึกษา
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง

ได้ตามปกติ
ครุภณัฑ์ส านักงาน  -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 24,200 สถานศึกษา กองการศึกษา

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ของ
ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
 -พดัลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว   12,400 สถานศึกษา กองการศึกษา
จ านวน 8 ตัว ราคา ตัวละ 1,550 บาท ของ

ทต.ปา่ซาง

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 57            



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.

ครุภณัฑ์การศึกษา  -โต๊ะ เก้าอี ้นักเรียน ตามมาตรฐาน มอก. 22,200 สถานศึกษา กองการศึกษา
ระดับ 2 อนุบาล จ านวน 15 ชุดๆ ละ  ของ
1,480 บาท  ทต.ปา่ซาง

 -โต๊ะญี่ปุ่น ขนาดกวา้ง 24 นิ้ว   11,500 สถานศึกษา กองการศึกษา
ยาว 24 นิ้ว จ านวน  23 ตัว   ของ
ตัวละ 500  บาท ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่  -ชุด รับ-ส่งไมโครโฟนไร้สาย 4,900 สถานศึกษา กองการศึกษา
(ไมล์ลอยคู่) จ านวน 1 ชุด ของ

 -ชุดเคร่ืองเสียงแบบจูง 15 นิ้ว  10,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
450 วตัต์ รองรับ Bluetooth  ของ
 -พร้อมไมล์ลอย VHF จ านวน 2 ตัว  ทต.ปา่ซาง
ราคาชุดละ 10,000  บาท 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 16,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ส านักงาน จ านวน  1  เคร่ือง   ของ

ทต.ปา่ซาง
 -เคร่ืองพมิพ์ Multifunction  8,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ของ
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

 -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 8,900 สถานศึกษา กองการศึกษา
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 ของ
(28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสาธารณสุข

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 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
 -จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  -ตู้เหล็กแบบ 4  ล้ินชัก จ านวน 3 ตู้ 23,700 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ

ราคา 7,900 บาท ทต.ปา่ซาง
 -จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้น  -เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง   28,500 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
งานครัว จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  ทต.ปา่ซาง

9,500 บาท  

ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์  -เคร่ืองวดัความดันแบบดิจิตอล   19,500 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
หรือการแพทย์ จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ  ทต.ปา่ซาง

6,500 บาท  

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 50,000 ส านักงาน กองสาธารณสุขฯ
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง

ได้ตามปกติ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน้า 59            



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน

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 เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการ 10,000 เทศบาล กองช่าง

คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่
งานจ้าง เทศบาลต าบลปา่ซาง

2 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
ครุภณัฑ์ส ารวจ  -เทปวดัระยะทาง  50  เมตร   5,000 ส านักงาน กองช่าง

จ านวน 1 อัน ทต.ปา่ซาง

 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000 ส านักงาน กองช่าง
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 100,000 ส านักงาน กองช่าง
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง

ได้ตามปกติ

 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 200,000 ในเขตเทศบาล กองช่าง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ต่างๆ ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ต าบลปา่ซาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
ครุภณัฑ์ส านักงาน  -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  1  ตู้ 8,500 ส านักงาน กองสวสัดิการฯ 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 17,000 ทต.ปา่ซาง กองสวสัดิการฯ 
จ านวน  1  เคร่ือง

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 16,000 ส านักงาน กองสวสัดิการฯ 
ส านักงาน จ านวน  1  เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

 -เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 800 VA  5,000 ส านักงาน กองสวสัดิการฯ 
จ านวน 2  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  ทต.ปา่ซาง
2,500 บาท 

 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,000 ส านักงาน กองสวสัดิการฯ 
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปา่ซาง 92,000     

 -งานเทศกาลล าไยจังหวดัล าพนู   จังหวดัล าพนู กองการศึกษา
12,000 บาท
 -งานพระนางจามเทวแีละงานฤดูหนาว จังหวดัล าพนู กองการศึกษา
จังหวดัล าพนู 30,000 บาท
 -งานพระนางจามเทวแีละงานฤดูหนาว ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
50,000 บาท ต าบลปา่ซาง

2 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
ครุภณัฑ์การเกษตร  -เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว  8,000 ส านักงาน กองการศึกษา

จ านวน  1  เคร่ือง  ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  -เคร่ืองตัดหญ้าแบบแบบข้อแข็ง   9,500 ส านักงาน กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
 -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 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา 1,200,000   หมู่ที่ 3 กองช่าง

ผิวจารจรแบบพาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์ก ผิวจารจร ขนาด ต าบลปา่ซาง อบจ.ล าพนู
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 575 เมตร เชื่อมต าบลม่วงน้อย
บา้นฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ 3 หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกวา่ อ าเภอปา่ซาง 
ต าบลปา่ซาง เชื่อมต าบลม่วงน้อย 2,875 ตารางเมตร จังหวดัล าพนู
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา 446,000      หมู่ที่ 1 กองช่าง
ผิวจารจรแบบพาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กผิวจารจร ขนาดกวา้ง ต าบลปากบอ่ง อบจ.ล าพนู
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง 4.00  เมตร ยาว 255 เมตร เชื่อมต าบลต้นธง 
บา้นสบทา หมู่ที่ 1 ต าบลปากบอ่ง หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกวา่  อ าเภอเมือง
เชื่อมต าบลต้นธง อ าเภอเมือง 1,020 ตารางเมตร จังหวดัล าพนู 
จังหวดัล 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.
3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา 2,562,000   บา้นปา่ซาง กองช่าง

ผิวจารจรแบบพาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กผิวจารจร ขนาดกวา้ง  หมู่ที่ 1 และ อบจ.ล าพนู
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง 4.00 เมตร ยาว 1,440  เมตร บา้นปากบอ่ง 
มณีนาคเสน บา้นปา่ซาง หมู่ที่ 1 หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกวา่ หมู่ที่ 5 
ต าบลปา่ซาง เชื่อสบทา หมู่ที่ 1 5,760  ตารางเมตร ต าบลปากบอ่ง
และบา้นปากบอ่ง หมู่ที่ 5 อ าเภอปา่ซาง 
ต าบลปากบอ่งอ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู 
จังหวดัล าพนู 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา 1,066,000   หมู่ที่ 4 กองช่าง
ผิวจารจรแบบพาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กผิวจารจร ขนาดกวา้ง ต าบลปา่ซาง อบจ.ล าพนู
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง 4.00-5.00  เมตร ยาว  518 เมตร เชื่อมบา้น
บา้นฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4 หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกวา่ ปา่ข่าหลวง 
ต าบลปา่ซางเชื่อมบา้นปา่ข่าหลวง 2,533  ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต าบล
หมู่ที่ 6 ต าบลแม่แรง แม่แรง 
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู อ าเภอปา่ซาง 

จังหวดัล 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.
5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพารา 500,000      บา้นหนองสะลีก กองช่าง

ผิวจารจรแบบพาราแอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กผิวจารจร ขนาดกวา้ง หมู่ที่ 3 อบจ.ล าพนู
คอนกรีต (Over Lay) สายทาง 4.00 เมตร ยาว 308 เมตร ต าบลปากบอ่ง
บา้นหนองสะลีก หมู่ที่ 3 หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกวา่ เชื่อมกอม่วง
ต าบลปากบอ่ง เชื่อมกอม่วง 1,232   ตารางเมตร หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3 ต าบลแม่แรง ต าบลแม่แรง 
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู อ าเภอปา่ซาง 

จังหวดัล าพนู 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
 -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 กองช่าง

2 กองช่าง

3 กองช่าง

โครงการที่ขอรับเงนิงบประมาณสนับสนุน ตามแผนปฏบิตัิราชการจังหวัดล าพูน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2562  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา
แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วย
ที่ กิจกรรม 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.
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