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คำนำ 
 

   แผนการดําเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เทศบาลได้ใช้เป็นกรอบสําหรับการดําเนินงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  ได้รวบรวมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ  ที่ได้กําหนด
ห้วงเวลาดําเนินงานตามความเหมาะสมในรอบปี เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริงตามกําหนดเวลา  โดยได้นํากิจกรรม/โครงการ มาจัดเรียงตามยุทธศาสตร์
และแผนงานทําให้ทราบถึงโครงสร้างการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตลอดจนความสอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับยุทธศาสตร์และแผนงาน  

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

 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 

หน้า 1 
 

 
ส่วนที่  1   

บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการ
ด าเนินงาน  ส าหรับการท าแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน  โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด 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/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที ่
 
 
 
 



 

หน้า 2 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
2. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปปฏิบัติใช้มี

ความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (หมวด  5  ข้อ 26 และข้อ 27)                   
ได้ก 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 ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันวันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
       3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ จาก
เงินสะสม หรือได้แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
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.2564 ได้อย่างถูกต้อง 



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 16 84.21 7,186,000.00        86.02 กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน 3 15.79 1,168,000.00        13.98

รวม 19 100.00 8,354,000.00       100.00

ส่วนที ่ 2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม

บัญชจี านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลป่าซาง

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  3              



ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

และการท่องเทีย่ว

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 100.00 80,000.00            100.00 กองการศึกษา

รวม 4 100.00 80,000.00           100.00

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  4              



ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 

วัฒนธรรมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศึกษา 1 4.76 15,600                0.06 กองการศึกษา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 19.05 140,000              0.58 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 57.14 677,000              2.80 กองการศึกษา

แผนงานงบกลาง 4 19.05 23,322,000          96.55 กองสวัสดิการสังคม/

กองสาธารณสุข

รวม 21 100.00 24,154,600         100.00

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  5              



ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข 8 88.89 94,000.00            11.41 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน 1 11.11 730,000.00          88.59 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม/

กองช่าง

รวม 9 100.00 824,000.00         100.00

 

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  6              



ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและการกีฬา

แผนงานการศึกษา 12 80.00              2,722,800.00        85.82                 กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 20.00              450,000.00          14.18                 กองการศึกษา

รวม 15 100.00           3,172,800.00       100.00              

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า  7              



ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข 23 100.00 1,122,000.00        100.00 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

รวม 23 100.00 1,122,000.00       100.00
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ยุทธศาสตร/์ แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง-การบริหาร

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 23 62.16 1,339,500            51.03                 ส านักปลัด/กองคลัง/

กองวิชาการการและแผนงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 18.92 260,000              9.91                   ส านักปลัด

แผนงานการศึกษา 2 5.41 305,400              11.63                 กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข 1 2.70 160,000              6.10                   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน 2 5.41 523,500              19.94                 กองช่าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.70 10,000                0.38                   กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 2.70 26,500                1.01                   กองการศึกษา

รวม 37 100.00 2,624,900           100.00              

รวมทัง้สิ้น 128 100.00 40,332,300         100.00
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1. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ
 -แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
 -แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2564
เทศบาลต าบลปา่ซาง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 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 ก่อสร้างก าแพงกันดินพงั  ค่าก่อสร้างก าแพงกันดินพงั   600,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

หมู่ 2 ต าบลปากบอ่ง คอนกรีตเสริมเหล็กยาว 118 เมตร   ต าบลปากบอ่ง
สูง 1.20 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 282,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
หมู่ 4 ต าบลปากบอ่ง กวา้ง 3.00  เมตร ยาว 53 เมตร ต าบลปากบอ่ง

และกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 68 เมตร 
สองสาย รวม 121 เมตร  หนา 0.15 เมตร
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 499 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  779,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
ถนนสายฉางข้าวน้อยเหนือ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร   ต าบลปา่ซาง
เชื่อมบา้นหนองหอย  หนา 0.15 เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่
หมู่ 5 ต าบลปา่ซาง 1,400 ตารางเมตร  

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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.
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 166,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

ถนนสายบา้นฉางข้าวน้อยใต้ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 100 เมตร ต าบลปา่ซาง
ซอย 16 หมู่ 4  ต าบลปา่ซาง หนา 0.15 เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

300 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

5 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์คคอนกรีต เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต ขนาด 382,400 หมู่ที่ 4 กองช่าง
ซอย 7-9 และ ซอย 9  กวา้ง 3.00-5.50 เมตร ยาว 264 เมตร ต าบลปา่ซาง
หมู่ 4  ต าบลปา่ซาง หนา 0.05 ม. คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่

1,137.25  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

6 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม ร้ือทอ่ลอดเหล่ียมเดิมและวางทอ่ 165,000  หมู่ที่ 5  กองช่าง
ซอย 1 หมู่ 5  ต าบลปากบอ่ง ลอดเหล่ียมคอนกรีตอัดแรง ต าบลปากบอ่ง

ขนาด 1.80X1.80 เมตร จ านวน 5 ทอ่น 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 450,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
ซอยบา้นนางจันทร์ดี  มงคลเทพ  ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึก 0.50 - 0.70 เมตร ต าบลปา่ซาง
ชุมชนปา่ซางงาม หมู่ 1 ยาว 122 เมตร
ต าบลปา่ซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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 ปรับปรุงถนน ซอย 6 เสริมผิวแอสฟลัทติ์คคอนกรีต 254,800 หมู่ที่ 4 กองช่าง

หมู่ 4 ต าบลปากบอ่ง ขนาด กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 167 เมตร ต าบลปากบอ่ง
 หนา 0.05 เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 

505 ตารางเมตร พร้อมวางทอ่ลอดเหล่ียม
1.50X1.50 เมตร จ านวน 4 ทอ่  
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

9 เสริมถนนแอสฟลัทติ์ก เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 669,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
ซอย 4/1,4/2-3/1, 3/2,3/3  -ซอย 4/1 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 149 เมตร  ต าบลปากบอ่ง
หมู่ 1 ต าบลปากบอ่ง กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร  

คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 544 ตารางเมตร
 -ซอย 4/2-3/1  กวา้ง 2.50 เมตร  
ยาว 218 เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่
545 ตารางเมตร
 -ซอย 3/2 กวา้ง 3.40 เมตร ยาว 136 เมตร 
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อย  กวา่ 457.33 เมตร
 -ซอย 3/3 กวา้ง 3.40 เมตร ยาว 105.50 
เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 358.70 
ตารางเมตร 
 -รวมยาว 625.50 เมตร  หนา 0.05 เมตร  
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,905.03 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
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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.
10 เสริมถนนแอสฟลัทติ์ก เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 462,900 หมู่ที่ 1 กองช่าง

ซอยเลียบน้ ากวง เชื่อมปา่ช้า  ขนาดกวา้ง 4.00-5.00 เมตร ยาว 300 เมตร ต าบลปากบอ่ง
หมู่ 1 ต าบลปากบอ่ง หนา 0.05 เมตร คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่

1,260 ตารางเมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล)

11 เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  319,500 หมู่ที่ 4 กองช่าง
ซอย 2  หมู่ 4 ต าบลปา่ซาง ขนาดกวา้ง 3.00-4.00 เมตร   ต าบลปา่ซาง

ยาว 261 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 939  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

12 เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต   603,900 หมู่ที่ 5 กองช่าง
ซอย 2,3 และเลียบน้ าปงิ  - ซอย 2  กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร  ต าบลปากบอ่ง
หมู่ 5 ต าบลปากบอ่ง คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 141 ตารางเมตร

 - ซอย 3 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร  
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 273 ตารางเมตร
 - ซอยเลียบน้ าปงิ  กวา้ง 3.00 เมตร   
ยาว 139 เมตร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 226 เมตร  คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่   
1,324 ตารางเมตร ยาวรวม 503 เมตร  
หนา 0.05 เมตร  คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,738 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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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.
13 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต ผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  549,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

ซอย 6  หมู่ 3 ต าบลปา่ซาง ผิวจราจร กวา้ง 3.00 ม. - 4.70 เมตร  ต าบลปา่ซาง
ยาว 366 เมตร หนา 0.05 เมตร  
คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,567.30 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

14 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 934,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
สายข้าง บา้นนายส าเร็จไป บา้น กวา้ง 4 เมตร ยาว 487 เมตร และ ต าบลปา่ซาง
นายเงา และจากบา้นนายบญุทอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร
หมู่ 2 ต าบลปา่ซาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,700 ตารางเมตร  

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

15 เสริมผิวแอสฟสัทติ์กคอนกรีต เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  268,500 หมู่ที่ 3 กองช่าง
ซอย 13 หมู่ 3  ต าบลปา่ซาง ผิวจราจร กวา้ง 5.00  เมตร ยาว 100 เมตร   ต าบลปา่ซาง

กวา้ง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร 
และกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
799 ตาราเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

16 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงส่ิงก่อสร้างต่างๆ 300,000 ในเขตเทศบาล กองช่าง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ต าบลปา่ซาง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 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 ก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก หอถังสูง คสล. ขนาด 30 ลบ.ม. 650,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

บา้นสันนนา หมู่ 1 ต าบลปา่ซาง ตามแบบทรัพยากรน้ าพร้อมเคร่ืองสูบน้ า ต าบลปา่ซาง

2 ปรับปรุงระบบประปา เปล่ียนเคร่ืองสูบน้ า ทอ่ดูดถังกรอง 201,000       หมู่ที่ 3 กองช่าง
หมู่บา้นหนองสะลีก ต าบลปากบอ่ง
หมู่ 3 ต าบลปากบอ่ง

3 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค  -ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมไฟฟา้สาธารณะ 317,000       หมู่ที่ 2 กองช่าง
อ าเภอปา่ซาง บา้นนายเดชชัย หมู่ 2 ต าบลปา่ซาง  ต าบลปา่ซาง

จ านวน 76,000 บาท
 -ขยายเขตไฟฟา้ พร้อมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 2
ถนนบา้นล้อง  ไปทา่ต้นง้ิว ต าบลปา่ซาง   ต าบลปา่ซาง
จ านวน 92,046 บาท
 -ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะสายมณีนาคเสน หมู่ที่ 1 
รีสอร์ท หมู่ 1 ต าบลปา่ซาง ต าบลปา่ซาง
จ านวน 55,000 บาท
 -ขยายเขตไฟฟา้พร้อมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 4
ซอย 4 ชุมชนหนองผ า หมู่ 4 ต าบลปากบอ่ง ต าบลปากบอ่ง
จ านวน 93,954 บาท
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2. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
 -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ 

การตัดเย็บเส้ือผ้าล าลอง การตัดเย็บเส้ือผ้าล าลอง ต าบลปา่ซาง สังคม
ของผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ 
การท าขนม การท าขนม ต าบลปา่ซาง สังคม

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ 
การท าผลิตภณัฑ์รองเทา้จากผ้า การท าผลิตภณัฑ์รองเทา้จากผ้า ต าบลปา่ซาง สังคม

4 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000 ในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ 
โคมล้านนา โคมล้านนา ต าบลปา่ซาง สังคม
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3. ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
 -แผนงานรกัษาความสงบภายใน
 -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 -แผนงานงบกลาง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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 อุดหนุนส่วนราชการ โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้าน 15,600  ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

อุดหนุนต ารวจภธูรปา่ซาง การใช้ยาเสพติดในนักเรียน ต าบลปา่ซาง
(D.A.R.E) 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 กองสวสัดิการสังคม

รวมกันเปน็หนึ่ง ความสามัคคีในครอบครัว ปา่ซาง

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

เปน็คนดีมีคุณธรรมโดยมี
แบบอย่างที่ดี

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

 หน้าที่สตรี  

4 โครงการส่งเสริมและพฒันา อบรมเชิงวชิาการ และฝึกอาชีพ 60,000         เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการสังคม
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ท าการปกครอง 92,000         จังหวดัล าพนู กองการศึกษา

อ าเภอปา่ซาง
 -งานเทศกาลล าไยจังหวดัล าพนู  
12,000 บาท
 -งานพระนางจามเทวแีละ
งานฤดูหนาวจังหวดัล าพนู
30,000 บาท

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน  า 20,000         บา้นฉางข้าวน้อยใต้ กองการศึกษา
บา้นฉางข้าวน้อยใต้ พระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา ม.4 ต.ปา่ซาง

(ครูบาคางเปด็) วดัฉางข้าวน้อยใต้

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน  า 20,000         บา้นฉางข้าวน้อยเหนือ กองการศึกษา
บา้นฉางข้าวน้อยเหนือ พระธาตุศรีจอมยอง ม.3 ต.ปา่ซาง

วดัฉางข้าวน้อยเหนือ

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน  าพระบรม 20,000         บา้นทา่ต้นงิ ว กองการศึกษา
บา้นทา่ต้นงิ ว สารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปากบอ่ง

วดัทา่ต้นงิ ว
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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.
5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  -โครงการแข่งขันเรือยาววดับา้นก้อง 170,000        บา้นปากบอ่ง กองการศึกษา

บา้นปากบอ่ง 150,000  บาท ม.5 ต.ปากบอ่ง
 -โครงการประเพณีสรงน  าพระธาตุ
และกู่ครูบาวดับา้นก้อง
20,000 บาท

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 1. โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บชูา 60,000         บา้นปา่ซาง กองการศึกษา
บา้นปา่ซาง เสาอินทขิลเสาหลักเมืองปา่ซาง ม.1 ต.ปา่ซาง

สรงน  าพระบรมสารีริกธาตุ
และสรงน  ารูปเหมือนครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวดัอินทขิล
20,000 บาท
2. โครงการประเพณีสรงน  า
พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน  า
กู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวดัพานิช
สิทธกิาราม 20,000 บาท
3. โครงการประเพณีสรงน  า
พระบรมสารีริกธาตุสรงน  ากู่อัฐิ
ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวดัปา่ซางงาม
20,000 บาท
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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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน  าพระธาตุ 20,000         บา้นล้อง กองการศึกษา

บา้นล้อง และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.2 ต.ปา่ซาง
วดับา้นล้อง

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน  าพระธาตุ 20,000         บา้นหนองผ า กองการศึกษา
บา้นหนองผ า และกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.4 ต.ปากบอ่ง

วดัหนองผ า

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีสรงน  าพระธาตุ 20,000         บา้นหนองสลีก กองการศึกษา
บา้นหนองสลีก และรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส ม.3 ต.ปากบอ่ง

วดัธรรมสังเวช

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น โครงการประเพณีแหไ่ม้ก  า 20,000         บา้นหนองหอย กองการศึกษา
บา้นหนองหอย และสรงน  าพระธาตุกู่อัฐิครูบา ม.5 ต.ปา่ซาง

อดีตเจ้าอาวาสวดัหนองหอย

11 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ 200,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ใหค้งอยู่สืบไป ต าบลปา่ซาง

12 โครงการถวายเทยีนเข้าพรรษา จัดกิจกรรมถวายเทยีนเข้าพรรษา 15,000 ในเขตเทศบาล กองการศึกษา
ต าบลปา่ซาง

 ทต.ปา่ซาง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 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 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวสัดิการใหแ้ก่ 18,000,000   เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการ 

ผู้สูงอาย ุที่มีอาย ุ60 ปบีริบรูณ์ สังคม
ขึ นไปที่มีคุณสมบติัครบถ้วน
ตามระเบยีบฯ

2 เบี ยยังชีพคนพกิาร รองรับการจัดสวสัดิการเบี ย 4,800,000     เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการ 
ความพกิารใหแ้ก่คนพกิารที่มีสิทธิ สังคม
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด าเนินการรองรับการสงเคราะห์ 222,000        เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการ 
เบี ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใหแ้ก่ สังคม
ผู้ปว่ยเอดส์

4 เงินสมทบกองทนุ เพื่อสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครอง 300,000        เทศบาลต าบลปา่ซาง กองสวสัดิการ 
หลักประกันสุขภาพ  ส่วนทอ้งถิ่นด าเนินงานและบริหาร สังคม

จัดการกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที ่
พ.ศ.2557
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4.  ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 -แผนงานสาธารณสุข
 -แผนงานเคหะและชุมชน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 และส่ิงแวดล้อม
หมู่บา้น สถานศึกษา วดั โรงเรียน 5 แหง่
ใหม้ีการคัดแยกและกระบวนการ วดั 11 แหง่
จัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล 
ขยะอันตราย ขยะทั่วไป

2 โครงการความรู้คู่ชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้ 12,000 จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
สะอาดสดใสไร้มลพษิ เร่ืองการปอ้งกันและแก้ไข สถานประกอบการ และส่ิงแวดล้อม

มลพษิในอากาศรวมทั้งมลพษิ ในพื้นที่ ทต.ปา่ซาง
อื่นๆ ที่พบในพื้นที่โดยการ
ประชาสัมพนัธต์ามส่ือต่างๆ

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

ในครัวเรือนบ าบดัน้ าเสีย
ในพื้นที่เทศบาลต 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.
4 โครงการประชาชนร่วมใจ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

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

5 โครงการแปรรูป เผยแพร่ความรู้ และสร้างความ 20,000      โรงปุ๋ยหมักอินทรีย์ กองสาธารณสุข
ขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน เข้าใจผ่านส่ือบคุคลและส่ือ เทศบาลต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม

ประชาสัมพนัธท์กุชุมชน/
ร้านค้า/ตลาด/ร้านค้า
ในโรงเรือน เปน็ต้น กิจกรรม
ท าปุ๋ยหมัก/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.
6 โครงการฟื้นฟแูละพฒันา รณรงค์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ 10,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ล าน้ า คูคลอง เพื่อส่ิงแวดล้อม ดูแลรักษาแหล่งน้ าล าคลอง ต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวติของ ในพื้นที่ใหส้ะอาดฟื้นฟปูรับปรุง
ประชาชน คุณภาพน้ าในคลองส่งเสริม

พฤติกรรมลดการทิ้งขยะและ
ส่ิงปฏกิูลเสียต่างๆลงในแม่น้ า

 ล าคลอง

7 โครงการส่งเสริมและ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ 10,000 ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
พฒันาการจัดการคาร์บอน พฒันาต่อยอดการจัดท า ต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม
ฟตุพร้ินเพื่อมุ่งสู่การเปน็ คาร์บอนฟตุพร้ินทข์อง
เมืองลดคาร์บอน เทศบาล เทศบาลต าบลปา่ซาง
ต าบลปา่ซาง

8 โครงการอนุรักษท์รัพยากรน้ า จัดกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู้ 10,000      ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
ประชาชน ในการอนุรักษน์้ า เทศบาลต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม
ดูแลแม่น้ าและล าคลอง จ านวน 60 คน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 730,000 ม.4 กองช่าง/

ในเขตเทศบาลต าบลปา่ซาง มูลฝอย จ านวน 12 เดือน ต.ปา่ซาง กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 6  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
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 กองสาธารณสุข

ด้านอาหารและน  า ด้านสุขาภบิาลอาหาร และการลดใช้ ร้านอาหารแผงลอย และส่ิงแวดล้อม
โฟมบรรจุอาหาร และออกตรวจประเมิน จ าหน่ายอาหาร 
ด้านสุขาภบิาลอาหารและส่ิงแวดล้อม เจ้าของร้านขายของช า 

มินิมาร์ท ซูเปอร์มาเก็ต

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค จัดอบรมและออกตรวจสารปนเปื้อน 10,000      ผู้ประกอบการ กองสาธารณสุข
ปลอดภยัใส่ใจสุขภาพ ในอาหารและผลิตภณัฑ์สุขภาพ ร้านอาหารแผงลอย และส่ิงแวดล้อม

จ าหน่ายอาหาร 
และกลุ่มแม่บา้น
อสม. ในเขตเทศบาล
จ านวน 80 ราย

3 โครงการชุมชนลดขยะ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจในการ 12,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
เพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี บริหารจัดการส่ิงปฏกิูลและ สถาบนัการศึกษา และส่ิงแวดล้อม

มูลฝอยชุมชนกับประชาชน โรงเรียน 5 แหง่
ร้านค้า ร้านอาหาร ศาสนสถาน วดั 11 แหง่
และสมาชิก อถล. 
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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 โครงการชุมชนสวยใส ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่สมาชิก 10,000      ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม อถล. และเครือข่ายในหมู่บา้น ต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม
มีความเข้าใจในการบริหาร
จัดการส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย
ชุมชนรวมถึงการปกปอ้ง
และรักษาส่ิงแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

5 โครงการตรวจสอบ ออกตรวจสอบสถานที่ผลิตน  าด่ืม 20,000       -แหล่งน  าอุปโภค กองสาธารณสุข
คุณภาพน  าด่ืม น  าบริโภค ของชุมชน และตู้น  าหยอดเหรียญ และบริโภค จ านวน และส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน และเสริมสร้างใหผู้้เกี่ยวข้องมีองค์ 10 หมู่บา้น

ความรู้ ตiะหนักต่อปญัหาที่จะส่ง  -ตู้น  าหยอดเหรียญ
ผลกระทบต่อสุขภาพ อัตโนมัติ ในเขตพื นที่ 

ทต.ปา่ซาง

6 โครงการบริการ ใหบ้ริการประชาชนที่เจ็บปว่ยฉุกเฉิน 660,000    ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
การแพทย์ฉุกเฉิน และประสบอุบติัเหตุได้รับการช่วยเหลือ ต าบลปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม

อย่างถูกต้องและทนัทว่งท ีแบบเร่งด่วน
(Emergency case) ในพื นที่เทศบาล
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.
7 โครงการบริการ ออกหน่วยใหบ้ริการตรวจสุขภาพ 10,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข

สาธารณสุขเคล่ือนที่ ประสานงานและขอความร่วมมือจาก ในเขตพื นที่เทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
บคุลกรทางการแพทย์ของหน่วยบริการ
ปฐมภมูิ อาสาสมัครสาธารณสุขฯ 
ในการเผยแพร่ความรู้ เร่ืองการดูแล
สุขภาพทกุลุ่มวยั ,กิจกรรมการตรวจ
คัดกรองโรค และรักษาพยาบาล
โรคเบื องต้น รวมทั งส่งต่อผู้ปว่ย 
กรณีที่พบผู้ปว่ยที่มีความจ าเปน็
จะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานบริการ
ระดับปฐมภมูิ และทติุยภมูิต่อไป 
โดยการบริการด้านสาธารณสุข 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

8 โครงการสัตวป์ลอดโรค ส ารวจข้อมูลสัตวเ์ลี ยงประเภทสุนัข 50,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
คนปลอดภยัจากโรคพษิ แมว หมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบล ในเขตพื นที่เทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
สุนัขบา้ ปา่ซาง สร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ

แก่ประชาชนในเร่ืองของการปอ้งกัน
การเกิดโรคพษิสุนัขบา้ในคนและ
สัตวเ์ลี ยง ตลอดจนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการน าสัตวไ์ปรับบริการ
ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้
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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 โครงการปอ้งกันและ เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และ 100,000    จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ความตระหนักที่ถูกต้องเกี่ยวกับเร่ือง ในเขตพื นที่เทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน โรคไข้เลือดออก รณรงค์ปอ้งกันโรค

ไข้เลือดออกด้วยการพน่หมอกควนั
และส ารวจท าลายแหล่งเพาะพนัธย์ุงลาย

10 โครงการปอ้งกันและ จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้หวดันก 10,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิด และใหค้วามรู้แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียง ในเขตพื นที่เทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
จากสัตวสู่์คน ในเร่ือง การปอ้งกันโรคติดต่อจากสัตว์

สู่คน

11 โครงการเฝ้าระวงั จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้/ 10,000      ประชาชนทั่วไปในเขต กองสาธารณสุข
และปอ้งกันโรคระบบ การจัดการสุขาภบิาลน  าและอาหาร พื นที่เทศบาล และ และส่ิงแวดล้อม
ทางเดินหายใจ โรงเรียน เปา้หมาย

12 โครงการเฝ้าระวงั จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้/ 10,000      ประชาชนทั่วไปในเขต กองสาธารณสุข
และปอ้งกันโรคระบบ การจัดการสุขาภบิาลน  าและอาหาร พื นที่เทศบาล และ และส่ิงแวดล้อม
ทางเดินอาหาร โรงเรียน เปา้หมาย

13 โครงการพฒันาเครือข่าย พฒันาเครือจ่ายด้านการเฝ้าระวงัปอ้งกัน 10,000      จ านวน 10 หมู่บา้น กองสาธารณสุข
ด้านการเฝ้าระวงัปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในเขตพื นที่เทศบาลฯ และส่ิงแวดล้อม
และควบคุมโรคติดต่อ
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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.
14 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการ 20,000      หมู่ที่ 1 ต าบลปา่ซาง กองสาธารณสุข

หมู่บา้น หมู่ 1 และสุขภาพเด็กของ สมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปา่ซาง พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
(โครงการพระราชด าริ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด้านสาธารณสุข) 2.การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จ
พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

15 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 2 ต าบลปา่ซาง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 2 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปา่ซาง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ด้านสาธารณสุข) ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

16 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ 20,000      หมู่ที่ 3 ต าบลปา่ซาง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 3 พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปา่ซาง พระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.โครงการช่วยลดการติดเอดส์
ด้านสาธารณสุข) จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
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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.
17 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ 20,000      หมู่ที่ 4 ต าบลปา่ซาง กองสาธารณสุข

หมู่บา้น หมู่ 4 พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปา่ซาง พระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.โครงการช่วยลดการติดเอดส์
ด้านสาธารณสุข) จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

18 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ 20,000      หมู่ที่ 5 ต าบลปา่ซาง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 5 พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปา่ซาง พระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.โครงการช่วยลดการติดเอดส์
ด้านสาธารณสุข) จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

19 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 1 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 1 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ด้านสาธารณสุข) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีฯ
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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 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 2 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข

หมู่บา้น หมู่ 2 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ด้านสาธารณสุข) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีฯ

21 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 3 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 3 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ด้านสาธารณสุข) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีฯ

22 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 4 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข
หมู่บา้น หมู่ 4 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ด้านสาธารณสุข) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีฯ
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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.
23 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 20,000      หมู่ที่ 5 ต าบลปากบอ่ง กองสาธารณสุข

หมู่บา้น หมู่ 5 ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า และส่ิงแวดล้อม
ต าบลปากบอ่ง กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(โครงการพระราชด าริ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ด้านสาธารณสุข) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีฯ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

          แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 46           



7.  ภายใต้ยุทธศาสตรด์้านการเมือง-การบรหิาร
 -แผนงานบรหิารงานทั่วไป
 -แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
 -แผนงานการศึกษา
 -แผนงานสาธารณสุข
 -แผนงานเคหะและชุมชน
 -แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

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 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดการเลือกต้ังหรือคัดสรรเปน็ไป 600,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

หรือการคัดสรร ตามระเบยีบกฎหมาย ต าบลปา่ซาง

2 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ลูกจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาล ต าบลปา่ซาง
ในการปฏบิติัราชการและให้ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิติั
บริการดีเด่น ราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น 

3 โครงการตามนโยบายต่างๆ ด านินการตามนโยบายต่างๆ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ของรัฐ ของรัฐบาลได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ต าบลปา่ซาง

4 โครงการเทศบาล เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและรับทราบ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พบประชาชน ปญัหาของประชาชน ต าบลปา่ซาง

5 โครงการปลูกต้นไม้ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 5,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ ในการแสดงความจงรักภกัดีต่อ ต าบลปา่ซาง

สถาบนัพระมหากษตัริย์
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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 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพนู เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลต าบล 20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

ความรู้และพฒันาทกัษะ ปา่ซาง ได้รับพฒันาสมรรถนะหลัก ต าบลปา่ซาง
การปฏบิติัราชการ ส าหรับ ด้านมุ่งสัมฤทธิส์ามารถดึงศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของตนเองมาใช้ประโยชน์ในการ
ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ปฏบิติังานและปฏบิติัราชการ

ได้ถูกต้องตามระเบยีบ

7 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 20,000 ภายใน/ ส านักปลัด
คุณธรรมจริยธรรมและเพิ่ม ลูกจ้างประจ าตลอดจนลูกจ้างที่ได้รับ นอกเขต
ประสิทธภิาพ พนักงาน มอบหมายใหป้ฏบิติัหน้าที่ ได้รับความรู้ เทศบาล
ลูกจ้าง เทศบาลต าบลปา่ซาง ด้านสิทธปิระโยชน์ฯ และแลกเปล่ียน ต าบลปา่ซาง

เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวธิกีาร
ปฏบิติัราชการด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

8 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมอบรมพฒันาบคุลากร 20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ข้าราชการด้านเทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าบลปา่ซาง
สารสนเทศและการส่ือสาร และการส่ือสารใหม้ีความพร้อม

และมีทกัษะในการปฏบิติั
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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 โครงการลดใช้พลังงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม 20,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

การใช้พลังงานอย่างประหยัด ต าบลปา่ซาง

10 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ 10,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ ต าบลปา่ซาง

11 โครงการวนัเทศบาล จัดกิจกรรมวนัเทศบาล และประกอบ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
พธิทีางศาสนา เพื่อสร้างจิตส านึก ต าบลปา่ซาง
และธ ารงไวซ่ึ้งประเพณีอันดีงาม

12 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อวจิัย จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัยประเมินผล  30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ประเมินผล เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบนั ต าบลปา่ซาง

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.
13 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  

ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง 56,000     ส านักงาน ส านักปลัด
ขนาด 24,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 5,000       ส านักงาน ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง  

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED 2,600 ส านักงาน ส านักปลัด
ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี ทต.ปา่ซาง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000    ส านักงาน ส านักปลัด
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

 
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/ 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.
14 โครงการจัดท าแผนพฒันา จัดเตรียมโครงการด้านการพฒันา 20,000 ในเขตเทศบาล กองวชิาการ

ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ด้านต่างๆ ใหอ้ยู่ในลักษณะ ต าบลปา่ซาง และแผนงาน
ที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปแีละน าไปปฏบิติัได้ทนัที
เมื่อได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15 โครงการด าเนินงาน จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 50,000 ส านักงาน กองวชิาการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และด าเนินงานแก้ไขปญัหา ทต.ปา่ซาง และแผนงาน
เทศบาลต าบลปา่ซาง ความเดือดร้อนของประชาชน

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

ระดับต าบล

17 โครงการเผยแพร่กฏหมาย จัดกิจกรรมเผยแพร่กฏหมาย 20,000 ส านักงาน กองวชิาการ
แก่ประชาชน แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล ทต.ปา่ซาง และแผนงาน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 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.
18 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ 50,000 ส านักงาน กองวชิาการ

คณะกรรมการจัดท าแผน จัดท าแผนพฒันาคณะกรรมการติดตาม ทต.ปา่ซาง และแผนงาน
พฒันา คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล
และประเมินผลแผนพฒันา ต าบลปา่ซางใหเ้ข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
เทศบาลต าบลปา่ซาง ในการก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิ่น

19 โครงการพฒันา จัดต้ังศูนย์บริการประชาชน 10,000 ส านักงาน กองวชิาการ
ศูนย์บริการประชาชน 1.ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ ทต.ปา่ซาง และแผนงาน

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

20 โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วม เพื่อเปน็สถานที่และส าหรับอ านวย 40,000 ส านักงาน กองวชิาการ
ในการช่วยเหลือประชาชน ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ทต.ปา่ซาง และแผนงาน
ขององค์กรปกครองส่วน ระหวา่งอปท.และการใช้บริการ
ทอ้งถิ่นอ าเภอปา่ซาง ประชาชน
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.
21 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED  8,900 ส านักงาน กองวชิาการ

ขาวด า ชนิด Networkแบบที ่1  ทต.ปา่ซาง และแผนงาน
(28 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เคร่ือง 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000     ส านักงาน กองวชิาการ
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย ทต.ปา่ซาง และแผนงาน

 ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

22 โครงการพฒันารายได้ 1.บริการรับช าระภาษนีอกสถานที่, 20000 ในเขตเทศบาล กองวชิาการ
บริการถึงที่รับช าระภาษถีึงบา้น ต าบลปา่ซาง และแผนงาน
2.ประชาสัมพนัธใ์นลักษณะ ต่างๆ 
เช่น การจัดท าปา้ยประชา-สัมพนัธ์
แผ่นพบั เสียงตามสาย เวบ็ไซต์ 
ใหป้ระชาชนรับทราบขั้นตอนในการ
ช าระภาษแีละภาษทีี่จัดเก็บดังกล่าว 
เทศบาลได้น าไปพฒันาทอ้งถิ่น
และจัดท าบริการสาธารณะ 
3.จัดการประชุมชี้แจงใหค้วามรู้
กับประชาชนตามโอกาสที่เหมาะสม
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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.
23 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง  
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน

ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  จ านวน 3 ตัว   9,000 ส านักงาน กองคลัง
ตัวละ 3,000 บาท  ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์  All In One  23,000 ส านักงาน กองคลัง
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง  ทต.ปา่ซาง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000     ส านักงาน กองคลัง
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

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 โครงการปอ้งกันและ ปอ้งกันแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

แก้ไขปญัหายาเสพติด เทศบาลต าบลปา่ซาง ต าบลปา่ซาง (งานปอ้งกัน)

2 โครงการฝึกอบรม จิตอาสาในเขตเทศบาล จ านวน 50 คน 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
จิตอาสาจราจร ต าบลปา่ซาง (งานปอ้งกัน)

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติั เพื่อเสริมสร้างศักยภาพใหม้ีบคุลากรที่      80,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
การจิตอาสาภยัพบิติัประจ า สามารถปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือ ต าบลปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เจ้าพนักงานในการปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

4 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ศักยภาพ อปพร.และ ของ อปพร. เมื่อเกิดภยัพบิติัต่างๆ ต าบลปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันและ ในอนาคต
บรรเทาสาธารณภยั

5 โครงการศูนย์ประสานงาน สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด
ความปลอดภยั เทศบาล ในการปอ้งกันอาญชากรรมใน ต าบลปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
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.
6 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ ฝึกทกัษะการเรียนรู้ในการช่วยเหลือ 30,000 ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

ถ้าช่วยกันดูแลและปอ้งกัน ตนเองตลอดจนการเอาชีวติรอดจาก ต าบลปา่ซาง (งานปอ้งกัน)
การจมน้ า

7 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง  
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

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

ได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
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 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 50,000     ในเขตเทศบาล ส านักปลัด

พระเกียรติเนื่องในโอกาส ใหเ้หมาะสมส าหรับการพกัผ่อน ต าบลปา่ซาง
มหามงคลพระราชพธิี หย่อนใจและออกก าลังกายแก่ประชาชน
บรมราชาภเิษก ส่งเสริมในประชาชนใหม้ีขุขภาพ

อนามัยที่ดี
2 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์ Multifunction  7,500 ส านักงาน กองการศึกษา
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์ ทต.ปา่ซาง
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 800 VA  5,000 ส านักงาน กองการศึกษา
จ านวน 2  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ  ทต.ปา่ซาง
2,500 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.

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 5 ตัว 12,500 สถานศึกษา กองการศึกษา
ตัวละ 2,500 บาท ของ

ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง 36,400 สถานศึกษา กองการศึกษา
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บทียีู ของ
จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ราคาตู้ละ 5,500 บาท ของ

ทต.ปา่ซาง
ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะญี่ปุ่น จ านวน 30 ตัวๆ ละ 500 บาท 15,000 สถานศึกษา กองการศึกษา

ของ
ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 11,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 5,500 บาท ของ

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 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 131,500 สถานศึกษา กองการศึกษา
1. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ของ
กวา้ง 420Xสูง 175 ซม. ทต.ปา่ซาง
จ านวน 24 ชุด
2. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
กวา้ง 140Xสูง 175 ซม. 
จ านวน 16 ชุด
3. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
กวา้ง 315Xสูง 175 ซม. จ านวน 1 ชุด
4. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
กวา้ง 240Xสูง 160 ซม. จ านวน 2 ชุด

ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลมติดผนัง 10,400 สถานศึกษา กองการศึกษา
 -พดัลมชนิด ติดผนัง 16 นิ้ว ของ
จ านวน 8 ตัว ราคาตัวละ 1,300 บาท ทต.ปา่ซาง

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,000 สถานศึกษา กองการศึกษา
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย ของ
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ ทต.ปา่ซาง

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

ได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
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 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 80,000 ส านักงาน กองสาธารณสุข
ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ค่าบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 80,000 ส านักงาน กองสาธารณสุข
ครุภณัฑ์ ที่ช ารุดเสียหาย ใหส้ามารถใช้งาน ทต.ปา่ซาง และส่ิงแวดล้อม

ได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
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

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ต าบลปา่ซาง
เทศบาลต าบลปา่ซาง

2 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 ส านักงาน กองช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 54,000 ส านักงาน กองช่าง
ชนิด Network ส าหรับขนาดกระดาษ A3 ทต.ปา่ซาง
จ านวน 1 เคร่ือง
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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 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 300,000 ในเขตเทศบาล กองช่าง
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ต่างๆ ของเทศบาลต าบลปา่ซาง ต าบลปา่ซาง
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

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 
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000 ส านักงาน กองสวสัดิการสังคม

ของเทศบาลที่ช ารุดเสียหาย  ทต.ปา่ซาง
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
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 จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการปฏบิติังานของ
เทศบาลและปรับปรุง 
พฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500       ส านักงาน กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000     ส านักงาน กองการศึกษา
จ านวน 1 เคร่ือง ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์โรงงาน สวา่นกระแทก จ านวน 1 ตัว 2,450       ส านักงาน กองการศึกษา
ทต.ปา่ซาง

ครุภณัฑ์โรงงาน สวา่นไฟฟา้ จ านวน 1 ตัว 1,650       ส านักงาน กองการศึกษา
ทต.ปา่ซาง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 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.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 1,787,000    บา้นทา่ต้นง้ิว กองช่าง

แบบแอสฟลัทติ์ดคอนกรีต แบบแอสฟลัทติ์ดคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ 2 ต าบล อบจ.ล าพนู
(Over Lay) สายทางบา้นทา่ต้นง้ิว ผิวจราจร กวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ปากบอ่ง เชื่อม
หมู่ที่ 2 ต าบลปากบอ่ง เชื่อม ยาว 1,282 เมตร หรือมีพื้นที่ บา้นล้อง หมู่ที่ 2
บา้นล้อง หมู่ที่ 2 ต าบลปา่ซาง จราจรไม่น้อยกวา่ 5,878 ตารางเมตร ต าบลปา่ซาง
อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู อ าเภอปา่ซาง

จังหวดัล าพนู

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2564  ของ อบจ.ล าพูน
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 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.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ค่าก่อสร้างร้ัว พร้อมประตูยาว 184.5 เมตร 754,000 ศพด. เทศบาล กองช่าง

เทศบาลต าบลปา่ซาง ต่อเติมอาหารหลังหอ้งเปน็ขนาดกวา้ง 4 เมตร ต าบลปา่ง
ยาว 8 เมตร กั้นผนังหอ้งประตูสองข้าง
ระหวา่งหอ้งอาหารและอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ต่อเติมด้านหน้าศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก กวา้ง 8 เมตร ยาว 19 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

2 ก่อสร้างหอถังสูง 30 ลบม. ก่อสร้างหอถังสูง 30 ลบม. 13,357,000   หมู่ที่ 1 กองช่าง
พร้อมเคร่ืองสูบน้ าและระบบ พร้อมเคร่ืองสูบน้ าและระบบ ต าบลปา่ซาง
กรองน้ าบาดาล ขนาด 10 ลบม. กรองน้ าบาดาล ขนาด 10 ลบม.
ม.1 ต.ปา่ซาง (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า)

3 ก่อสร้างบอ่ฝังกลบขยะ บอ่ฝังกลบขยะเทศบาลต าบลปา่ซาง 2,618,000     หมูที่ 4 กองช่าง
เทศบาลต าบลปา่ซาง (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลปา่ซาง) คร้ังที่ 2 ต าบลปา่ซาง
หมู่ท ี4 ต าบลปา่ซาง

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปา่ซาง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(ก่ันเงนิ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปงีบประมาณ พ.ศ.2563)
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