


แบบ ผ.02          

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างร้ัว เพ่ือป้องกันอันตราย ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ -        -        -        -        363,342 ร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีแนวเขตท่ีดินท่ีชัดเจน กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสร้างความปลอดภัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล และโรงเรียนอนุบาล ของส่วนราชการ กองการศึกษา
และโรงเรียนอนุบาล ให้แก่เด็กในสถานศึกษา ต าบลป่าซาง ความยาว 184.50 เทศบาลต าบลป่าซาง สามารถป้องกัน
เทศบาลต าบลป่าซาง สังกัดเทศบาลต าบล เมตร ตามแบบแปลนท่ีก าหนด จ านวน 1 แห่ง ทรัพย์สินทางราชการ  

ป่าซาง ไม่ให้สูญหายได้
และเกิดความ

 ปลอดภัยต่อเด็ก

2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีสัญจร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร           -   -        -        -        289,000 ถนน คสล. จ านวน 1 สาย ประชาชน หมู่ 1 ต.ป่าซาง กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาได้รับความสะดวก ยาว 104.00 เมตร จ านวน 1,258  ครัวเรือน 
สายทางถนนรอบสนาม ปลอดภัยในชีวิตและ หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี ได้รับประโยชน์ในการ
ฟุตบอล(ช่วงท่ีขาด) ทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 520.00  ตารางเมตร  คมนาคม มีความสะดวก
หมู่ท่ี 1 ต าบลป่าซาง  
อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลต าบลป่าซาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
(KPI)

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565  หน้า 1          



แบบ ผ.02          

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี เมืองแห่งความม่ันคง ม่ันค่ัง ย่ังยืน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง 1.เพ่ือปรับปรุงไมโครโฟน ปรับปรุงห้องประชุม -        -        -        -        50,000   ปรับปรุง 1.ห้องประชุมเทศบาล ส านักปลัด
ห้องประชุมสภา ในห้องประชุมเทศบาลต าบลโดยการจัดซ้ือไมโครโฟน ห้องประชุมสภา ต าบลป่าซาง มีไมโครโฟน
เทศบาลต าบลป่าซาง ป่าซาง ส าหรับการประชุม เทศบาลต าบลป่าซาง ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน

2.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการประชุม(แบบชนิดมีก้าน) จ านวน จ านวน 1 แห่ง 2.สามารถท าให้การประชุม
ในระดับต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึน 9 ตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองกับการปฏิบัติ ในทุกระดับ
ราชการเทศบาลต าบลป่าซาง 3.ประชาชนหรือผู้รับ
3.เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการ บริการมีความพึงพอใจ
ให้บริการประชาชน ต่อการให้บริการ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 1/2565

เทศบาลต าบลป่าซาง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

         แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลป่าซาง เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565  หน้า 2          



แบบ ผ.03     

หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองเล่นสปริงบอร์ดแทรมโพลีน  -  -  -  -     37,500 รร.อนุบาล

ขนาด 16 ฟุต จ านวน 1 ชุดๆ ละ 37,500บาท

2 แผนงานการศาสนา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 น้ิว  - - - -     10,000 กองการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 10,000 บาท

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เคร่ืองขยายเสียงพร้อมติดต้ัง ประกอบด้วย  - - - - 30,000 รร.อนุบาล
วิทยุ 1.แอมป์ขยายเสียง 3200 วัตต์ จ านวน 1 ตัว

2.ตู้พร้อมล าโพง จ านวน 2 คู่
3.ไมล์ลอย จ านวน 1 ชุด
4.สายล าโพง 1 ม้วน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2565

เทศบาลต าบลป่าซาง

ท่ี แผนงาน งบประมาณและท่ีผ่านมา

     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลป่าซาง  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2565 หน้า  3     


