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ประกาศ เทศบาลต าบลป่าซาง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
        ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลป่าซาง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลป่าซาง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลป่าซาง  
    "" มุ่งพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดล้อม "" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลป่าซาง  
    *พัฒนาระบบการศึกษา การบริการด้านสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
    *ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว และเป็น
ธรรมตลอดจนได้รับความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    *ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เพ่ือการพ่ึงตนเอง
ได้เป็นส าคัญ และพัฒนารายได้ของประชาชนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  
    *อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ภูมิปัญญาชาวบ้าน (ปราชญ์ชาวบ้าน) ให้คงสืบต่อไป  
    *ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต  
    *จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามจัดให้มีสถานที่ออกก าลัง
กายและพักผ่อนหย่อนใจ      
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลป่าซางได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้           
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 
    ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
    ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ง. การวางแผน 
      เทศบาลต าบลป่าซาง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 
จ าน
วน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 104 25,738,464 104 28,112,432 121 31,328,000 127 34,300,000 128 36,530,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการจดัระเบียบชุมชนและ
สังคม ด้านการรกัษาความสงบ เรียบร้อย 

15 792,000 15 992,000 15 1,040,000 14 990,000 15 1,020,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 28 2,350,000 28 2,255,000 34 2,695,000 34 3,035,000 34 2,985,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนสง่เสรมิการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

14 2,548,700 11 630,000 15 2,630,000 11 630,000 15 2,630,000 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วฒันธรรม จารีต 
ประเพณ ีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

5 305,000 9 365,000 11 675,000 17 985,000 17 985,000 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 0 0 19 8,462,000 192 80,338,300 354 139,291,800 270 120,667,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
อนรุักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

14 3,815,500. 12 3,580,000 14 4,100,000 15 4,330,000 14 4,130,000 

รวม 180 35,549,664 198 44,396,432 402 122,806,300 572 183,561,800 493 168,947,000 
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  จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 139 โครงการ งบประมาณ 38,191,160 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 72 29,530,091.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 7 292,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 18 1,269,500.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 280,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 6,379,569.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 420,000.00 

รวม 139 38,191,160 
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    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลป่าซาง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา 

2.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,711,950.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนใน ศพด.ในเขต
ต าบลป่าซางทุกคน 

3.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการท างานของนักเรียน 
นักศึกษาชว่งปิดภาคเรียน 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง
ช่วงปิดภาคเรียน ได้หารายได้และประสบการณ์ 

นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่
ต าบลป่าซาง 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ต าบลป่าซาง 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้รับการอบรม
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ 

เด็ก เยาวชน ต าบลป่าซาง 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) 1,872,341.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

เด้กนักเรียนใน ศพด. 
และร.ร.ในต.ป่าซาง 

6.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมค่ายวิชาการ 35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับเด็กวิชาการ
ให้กับเด็กนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม 
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7.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
ป่าซาง  

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการค่ายภาษาจีนสู่ประชาคม
อาเซียน 

35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
ใหม่สามัคคี 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง รูจ้ักคิด
และการรับผิดชอบในหนา้ที ่

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
แม่สลองใน 

10.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ต าบล 
ป่าซาง 

3,004,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ต าบลป่าซาง 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
เขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว  
ที่ไม่มีเจ้าของ 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อลดจ านวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ 
เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 

สุนัขและแมวในพื้นที่ต าบล
ป่าซางที่ไม่มีเจ้าของ 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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บ้านป่าซาง หมู่ที ่2  อบต. 

15.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 
 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

18.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยของแม่และเด็ก 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

19.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าหา้ หมู่ที่ 6  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยของแม่และเด็ก 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

20.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่ค ีหมู่ที่ 7 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านศรียางมูล หมู่ที ่8 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการการตรวจและป้องกัน
ภัยจากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่ค ีหมู่ที่ 9 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็ง 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

24.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสุขาภบิาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
ฯ สยามบรมราชกุมารี บา้นใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 10 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บา้นสันคือ  
หมู่ที่ 12  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

28.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านป่าดู ่หมู่ที่ 13 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

29.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านแม่สลอง หมู่ที ่14 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็ง 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 อบต. 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

33.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็ง 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที1่5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพืน้ที่ต าบล
ป่าซาง 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัข
บ้า ให้แก่สุนัขและแมวในช่วง
เดือนที่มีความเส่ียงต่อการ
เกิดโรค 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านร่องคี หมู่ที ่1 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีบ้านป่าซาง หมู่ที ่2  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีบ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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40.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จ านวน 50 คน 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จ านวน 50 คน 

43.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านป่าหา้ หมู่ที ่6 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีบ้านป่าห้า หมู่ที ่6 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

45.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

46.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีบ้านแม่ค ีหมู่ที่ 7  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

47.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 

 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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48.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีบ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

49.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

50.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีบ้านแม่ค ีหมู่ที่ 9 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

51.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตัน 
แก ่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

52.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมรากุมาร ีบ้านหนองออ้ หมู่ที่ 11 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

53.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

54.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมรากุมาร ีบ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอน พยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

55.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บา้นป่าดู่  
หมู่ที่ 13 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

56.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านแม่สลอง หมู่ที ่14 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จ านวน 50 คน 
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57.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดปัญหาความรุนแรง 
เด็กและสตรีในพื้นที่ต าบล 
ป่าซาง 

58.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ประชาชน ต าบลป่าซาง 

59.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น ประชาชน ต าบลป่าซาง 

60.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ 
ความอบอุ่นในครอบครัว  

ประชาชนในพื้นที่ต าบล    
ป่าซาง 

61.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรี ต.ป่าซาง และ 
ผู้ที่สนใจ ในต าบลป่าซาง 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้
เสริมลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล    
ป่าซาง/กพสต.ป่าซาง 

62.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่สนใจ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เพื่ม
ขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ ประชาชนต าบล
ป่าซาง 

63.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่
ผู้พิการและผู้สนใจ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้
เสริมลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ผู้พิการ ประชาชนในต าบล
ป่่าซาง 

64.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจในต าบลปา่ซาง 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้
เสริม ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ผู้สูงอายุในต าบลป่าซาง 

65.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี 
อ.แม่จัน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี
และเครือข่ายสตรีใน อ.แมจ่ัน  

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด 
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66.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ
สมรรถภาพทางด้านร่างกายศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีทักษะทางวชิาการ
และสมรรถภาพทางด้านร่างกาย 

เด็ก นักเรียน ศูนย์่พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลป่าซาง 

67.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดอง 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันทีมชาติในกีฬา/
ระดับต าบล/ระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด/
ระดับชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนต าบลปา่ซาง 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
บุคลากรของเทศบาลและ   
ผู้ที่สนใจ 

68.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ (เบี้ยยังชีพ)ใหแ้ก่ผู้สูงอาย ุ

16,396,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายก าหนด 

ผู้สูงอายุในต าบลป่าซาง 

69.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 
(เบี้ยยังชีพ)ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

4,320,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผูพ้ิการทีแ่พทยไ์ด้รับ
รองและมีบัตรประจ าตัวคนพกิารหรือทพุพล
ภาพตามกฏหมายก าหนด 

ผู้พิการ ประชาชนในต าบล
ป่าซาง 

70.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 

660,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วตามหลัก 

ผู้ป่วยเอดส์ ประชาชนต าบล
ป่าซาง 

71.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานทีก่ลาง
เพื่อเป็นศูนย์ปฎิบัตกิารร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ (อ าเภอแม่จัน) 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์ปฎิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ (อ าเภอแม่จัน) 

ค่าใช้จ่ายในการบริการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 

72.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE ระดับอ าเภอแมจ่ัน 

35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 
 

เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ในพื้นที่อ าเภอแม่จันที่
มีปัญหาหรือตอ้งการความชว่ยเหลอืได้รับ
ค าปรึกษาแนะน าที่ถกูต้องเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือเพือ่อาสาสมัครที่ผ่านการอบรม 

นักเรียนโรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม 

73.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนในต าบลป่าซาง 
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74.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อย
และจัดระเบียบจราจรในเทศบาลปีใหม ่

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่ ประชาชนต าบลปา่ซาง 

75.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติและรักษาความสงบเรียบร้อย และ
จัดระเบียบจราจรในเทศสงกรานต์ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประชาชนต าบลปา่ซาง 

76.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยหนาว 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัหนาวให้
ประชาชนในต าบลป่าซาง 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 

77.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อป.พร 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ อป พร มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบั
สาธารณภยัรูปแบบตา่ง ๆ และสามารถ
ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สมาชิก อป.พร ต าบลป่าซาง  

78.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟา้และ
หมอกควัน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนในการป้องกนัไฟป่า
และหมอกควัน 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 

79.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องทะเบียน
ราษฎรและสัญชาติ 

12,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นที ่
ประชาชนในพื้นที่ต าบล    
ป่าซาง 

80.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการปกป้องสถาบันและเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท ์

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปกป้องสถาบันและแสดงความจงรักภักดี ประชาชนในต าบลป่าซาง 

81.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดการเลือกตั้ง 500,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การเลือกตั้งระดับชาต ิ

ประชาชนในพื้นที่ต าบล    
ป่าซาง 

82.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง 

30,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ ความเขา้ใจใน
การปฎิบัติงาน 
 

ระบบแผนที่ภาษ ี
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83.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการช าระ
ภาษ ี

30,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อให้ผู้ประกอบการผู้น าหมู่บ้านประชาชน 
และเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การช าระภาษ ี

ประชาชน ต าบลป่าซาง 

84.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานการ
จัดการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  
(e-LAAS)) 

4,500.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อพัฒนาข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าบัญชี
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลมีประสิทธภิาพถุกต้อง 

ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ของ
เทศบาล 

85.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

10,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดเกบ็ภาษใีห้
ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล    
ป่าซาง 

86.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

120,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านัก
คลัง 

เพื่อให้มีแผนที่แม่บทที่มีรายละเอียดตามข้อมูล
จากส านกังานที่ดิน สามารถใช้กับโปรแกรม 
LTAX 3000 ได้ 

แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน LTAX 3000  

87.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการรับ-ส่ง เสด็จ 40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์และ      
เช้ือพระวงค์ 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 

88.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการของรัฐ
หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีคุณธรรม จรยิธรรมใน
การให้บริการประชาชน 

บุคลากรของ ทต.ป่าซาง 
ประชาชนในพื้นที่ต าบล    
ป่าซาง 

89.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของวันสถาปนา
เทศบาล 

คณะผู้บริหาร สท พนักงาน 
ทต. พนักงานจ้างและ
ประชาชน 

90.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญ 
ต่าง ๆ  

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัติย ์เพื่อสร้างความรัก สามัคคีของ
ประชาชน 

คณะผู้บริหาร สท พนักงาน 
ทต. พนักงานจ้างและ
ประชาชน 

91.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนศูนย์ปฎบิัติการปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่จัน 

55,000.00 

ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด 
ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอแม่จัน 
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92.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.แมจ่ัน 15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรมสาธารณประโยชน์
กิ่งกาชาด อ.แม่จัน 

กิ่งกาชาดอ าเภอแม่จัน 

93.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.แมจ่ัน 55,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่า้น
ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่้าน (กม) 
 

อ.แม่จัน 

94.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง 
รวมเมือง/ชมชนและการวางผังชุมชน 

10,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อวางแผนและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชนการวาง
ผังเมืองชุมชน 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 

95.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแนวเขตการปกครอง 200,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการ
ปกครอง 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 

96.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมการบริหารจัดการและ
บ ารุงรักษาระบบประปา 

40,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อพัฒนาระบบบรหิารกิจการและการ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่บ้าน เพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการ
บริหารจัดการระบบประปา 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล    
ป่าซาง 

97.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน คู 
คลอง การดูแลสิ่งแวดล้อมตามภารกจิ
ถ่ายโอน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน คู คลอง การ
ดูแลสิ่งแวดล้อมตามภารกิจถา่ยโอน 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 

98.  
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการร่วมงานของดีอ าเภอแม่จัน 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว/ผลิตภัณฑ์ โอทอป/
ผลผลิตทางการเกษตร 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 

99.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและวันส าคัญของชาต ิ

50,000.00 

 
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 
 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี และวันส าคัญ พื้นที่ต าบลป่าซาง 
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100.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสบืสานประเพณีมนัสการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยตุงให้
คงอยู่สืบไป 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

101.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีแห่พระต าบล
ป่าซาง 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีและวันส าคัญทาง
ศาสนา 

สภาวัฒนธรรมต าบลป่าซาง 

102.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา
ต าบลป่าซาง 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีและวันส าคัญทาง
ศาสนา 

สภาวัฒนธรรมต าบลป่าซาง 

103.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีล 
จาริณีภาคฤดูร้อน 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และศิลธรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน  

วัดในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 

104.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าซาง 

1,469.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีสถานที่พร้อมในการให้บริการ
ประชาชนและพรอ้มส าหรับการปฎบิัติงาน 

อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

105.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 8/1 
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

173,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง เพื่อป้องกนัอุบติ
เหตุในการสัญจร 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

106.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4/3 
บ้านรอ่งคี หมู่ที ่1 

177,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง เพื่อป้องกนั
อุบัติเหตุในการสัญจร 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

107.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น บา้นป่าซาง หมู่ที่ 2 

154,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอสามารถรองรับ
ประชาชนที่เข้า รว่มกิจกรรม 

ศาลาอเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน บา้นป่าซาง หมู่ที่ 2 
กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร  
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108.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอยจันทร์ฉาย  
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2  

53,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัยของราษฎร 
เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย0.40-0.80เมตร 

109.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด ซอยร่มไทร  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่2 

202,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันน้ าท่่วมขังที่อยูอ่าศัยของราษฎร 
เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย0.40-0.80เมตร 

110.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ถนนหน้าวัดปา่ซาง บ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

119,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขัง เพื่อป้องกนั
อุบัติเหตุในการสัญจร 

รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 51 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 
-0.80 เมตร  

111.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด จากบา้นนายใจ ติ๊บซาง
แสน ถึงบ้านนายอนันต์ วงค์ษารัตน์  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

55,100.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขัง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100 เมตร  

112.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแม่สลอง
ใน หมู่ที่ 4 ซอย 7 เช่ือมต าบลศรีค้ า  
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

60,900.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพื่อป้องกัน
ปัญหาฝุ่นละออง 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 100เมตร หนา 
0.15 เมตร  

113.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลอง
ชลประทาน ซอย 12  
บ้านแม่สลองใน หมู่ที ่4  

195,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพื่อป้องกัน
ปัญหาฝุ่นละออง 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 
เมตร ยาว 200เมตร หนา 
0.15 เมตร  

114.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอย 6 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

43,100.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขัง 
รางระบายน้ า คสล.ซอย 7 
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
200 เมตร  

115.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอย 8 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

92,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันปัญหานาทว่มขัง 
รางระบายน้ า คสล. ซอย 8 
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 
100 เมตร  

116.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
(บ้านโค้งงาม) บ้านปางปูเลย หมู่ 5 

333,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ  

ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 
เมตร ตามแบบ ทต.ป่าซาง
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ส านักช่าง, ส านักการชา่ง ก าหนด 

117.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนซอยบา้นพัก
อานนท์ บา้นป่าห้า หมู่ที ่6 

104,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร 
กว้าง3เมตร ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

118.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้นแม่ค ีหมู่ที่ 7 

151,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรม   
ต่าง ๆ  

กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 
ตามแบบ ทต.ปา่ซาง ก าหนด 

119.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยพ่อบา้น  บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 

57,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้สัญจรได้สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

120.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ค ี
หมู่ที่ 7 

215,900.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน
หมู่บ้าน 

121.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 

342,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 80 
เมตร  

122.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 เช่ือมบ้านป่าหา้ 
หมู่ที่ 6 และบ้านปา่ซาง หมู่ที่ 2 

124,700.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 65 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

123.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายผิวจราจร คสล.ซอย6 
บ้านแม่ค ีหมู่ที่ 9 

340,600.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร ตามแบบ ทต.ปา่ซาง ก าหนด 

124.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดิน
บริเวณฌาปนสถานบา้นใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 10  

326,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 20 
เมตร สูง 5.50 เมตร  

125.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบายน้ า คสล. ซอย
ข้างวัดหนองอ้อ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

124,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัย เพื่อป้องกัน  
อุบัติเหตุในการสัญจร 

รางระบายน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
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ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

126.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนอง
น้ า สาธารณะ บ้านหนองออ้ หมู่ที่ 11  

304,700.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุใน
การสัญจร 

ถนน คลส รอบหนองน้ า
สาธารณะ กวา้ง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 190 
เมตร  

127.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านสันคือ  
หมู่ที่ 12  

799,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อเป็นสถานที่ในการท าฌาปนกิจศพ 
เมรุ ตามแบบ ทต.ปา่ซาง 
ก าหนด 

128.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
บริเวณฌาปนบ้านสันคือ - ป่าหา้  
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

384,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีสถานที่พกัส าหรับผู้ร่วมงานฌาปน
สถาน ตามแบบ ทต.ปา่ซาง ก าหนด 

ศาลาอเนกประสงค์
บริเวณฌาปนสถานตามแบบ 
ทต.ป่าซาง ก าหนด 

129.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ซอย 8 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12  

309,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัยของ
ประชาชน 

ซอย 8 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
135 เมตร  

130.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านป่าดู ่หมู่ที ่13  

342,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่งทั่วถึง  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

131.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริเวณศาลา
อเนกประสงค์ บ้านป่าดู ่

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ร่วมงาน 
ห้องน้ าบริเวณ ศาลา
อเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 

132.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ซอย 2 บ้านแม่สลอง หมู่ที ่14  

281,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัยประชาชน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหต ุ

รางระบายน้ า คสล.ซอย 2 
ตามแบบ ทต.ปา่ซาง ก าหนด 

133.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เร่ิมจากบ้าน 
นางธรรมา ถึงบ้านนางศิริลักษณ์  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 
 

117,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพื่อป้องกัน
ฝุ่นละออง 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 20 เมตร 
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134.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบาดาล บา้นป่าเมี้ยง 
หมู่ที่ 15 

222,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดใช้เพียงพอ 
บ่อบาดาล ความลกึ เฉลี่ย 
80 เมตร  

135.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์ บริเวณศาลพ่อบ้าน  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที ่15 

168,900.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน 
ลาน คสล.อเนกประสงค์  
ตามแบบทต.ป่าซาง 

136.  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันมลภาวะเป็นพิษ 50,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, 
ส านักช่าง, ส านักการชา่ง 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการร่วมกัน
ป้องกันปัญหามลภาวะเป็นพิษ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล 
ป่าซาง 

137.  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ/การ
น ากลับไปใช้ การแปรสภาพ 

ประชาชนในต าบลป่าซาง 

138.  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปล่อยปลาลงในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างสมดุลให้ธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร
ทางธรรมชาติ 

แหล่งน้ าสาธารณะในพื้นที่  
ต.ป่าซาง 

139.  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญ
แห่งชาติ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพิ่มต้นไม้มากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลให้
ธรรมชาติ รักษา สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในต าบลป่าซาง 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 106 
โครงการ จ านวนเงิน 36,628,191 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 93 โครงการ จ านวนเงิน 28,139,334 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 62 25,137,179.78 62 25,022,661.46 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 1 6,576.00 1 6,576.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 8 381,270.00 7 182,270.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 11,440.00 2 11,440.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 6,145,875.20 18 2,815,075.20 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 2 81,311.00 2 81,311.00 

รวม 106 31,783,651.98 93 28,139,333.66 

    
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลป่าซาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/         

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,711,950.00 1,206,760.00 1,206,760.00 505,190.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
2.โครงการส่งเสริมการท างาน
ของนักเรียน นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 

30,000.00 27,800.00 27,800.00 2,200.00 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
3.โครงการอบรมพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนต าบล
ป่าซาง 

50,000.00 40,055.00 40,055.00 9,945.00 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,872,341.00 1,389,591.78 1,275,073.46 482,749.22 
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คี-
หนองอ้อ 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง  
(ซางดรุณานุสาสน์) 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
ใหม่สามัคคี 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
ใหม่สามัคคี 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

1.อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
ต าบลป่าซาง 

3,004,000.00 2,312,180.00 2,312,180.00 691,820.00 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
01.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ร่องคี หมู่ที ่1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

11.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
01.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ร่องคี หมู่ที ่1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

12.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
02.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่2 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

13.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
03.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
04.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

15.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
04.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
05.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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17.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
06.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่หา้ หมู่ที ่6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

18.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
07.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
08.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
09.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 9 

20,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 

21.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
10.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

22.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
10.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
10.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

24.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
11.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

25.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
12.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

26.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
13.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ดู่ หมู่ที ่13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

27.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
13.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ดู่ หมู่ที ่13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

28.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
14.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลอง หมู่ที่ 14 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

29.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
14.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลอง หมู่ที่ 14 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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30.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
15.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่เมี้ยง หมู่ที ่15 

20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

31.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
15.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่เมี้ยง หมู่ที ่15 

20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

32.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
15.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่เมี้ยง หมู่ที ่15 

20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

33.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.โครงการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

100,000.00 57,903.00 57,903.00 42,097.00 

34.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
01.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ร่องคี หมู่ที ่1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
02.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่2 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

36.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
03.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

37.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
03.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
04.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

39.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
05.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

40.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
05.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

41.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
06.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่หา้ หมู่ที ่6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
06.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่หา้ หมู่ที ่6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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43.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
07.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
07.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

45.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
08.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

46.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
08.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

47.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
09.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 9 

20,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 

48.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
09.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 9 

20,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 

49.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
11.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

50.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
11.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

51.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
12.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

52.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
12.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

53.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
13.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ดู่ หมู่ที ่13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

54.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
14.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลอง หมู่ที่ 14 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

55.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
5.โครงการเวทีประชาคม
ท้องถิ่น 

30,000.00 12,190.00 12,190.00 17,810.00 
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56.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

1.โครงการอบรมอาชีพเสริม
ระยะสั้นให้แก่สมาชิกกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลป่าซาง และ 
ผู้ที่สนใจ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

57.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอ าเภอแม่จัน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

58.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,396,800.00 15,363,900.00 15,363,900.00 1,032,900.00 

59.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,320,000.00 3,532,800.00 3,532,800.00 787,200.00 

60.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 660,000.00 116,000.00 116,000.00 544,000.00 

61.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.อุดหนุนเทศบาลต าบล 
จันจว้า 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

62.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ระดับอ าเภอ 
แม่จัน 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

63.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 

1.โครงการณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2563 

30,000.00 6,576.00 6,576.00 23,424.00 

64.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 7.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ 40,000.00 5,080.00 5,080.00 34,920.00 

65.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

6.โครงการอบรมจริยธรรมของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจา้หน้าที่ของ
รัฐ 

20,000.00 10,900.00 10,900.00 9,100.00 

66.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
8.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิี
และวันส าคัญต่าง ๆ 
 

100,000.00 23,290.00 23,290.00 76,710.00 
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67.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
1.อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแมจ่ัน 

55,000.00 45,000.00 45,000.00 10,000.00 

68.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
2.อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ 
แม่จัน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

69.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
1.อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแมจ่ัน 

55,000.00 45,000.00 45,000.00 10,000.00 

70.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท า
แนวเขตการปกครองเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

200,000.00 199,000.00 0.00 1,000.00 

71.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
5.โครงการอบรมบริหาร
จัดการและการบ ารุงรักษา
ระบบประปา 

40,000.00 38,000.00 38,000.00 2,000.00 

72.  
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเท่ียว 

4.โครงการร่วมจัดงานของดี
อ าเภอแมจ่ัน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

73.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและวันส าคัญของชาต ิ

50,000.00 1,440.00 1,440.00 48,560.00 

74.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1.อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

75.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
25.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 8/1 บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 

173,800.00 173,000.00 173,000.00 800.00 

76.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
24.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 4/3 บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 
 

177,400.00 177,000.00 177,000.00 400.00 
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77.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
01.โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่2 

154,500.00 122,000.00 0.00 32,500.00 

78.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

02.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอยจันทร์ฉาย บ้านป่าซาง  
หมู่ที่ 2 

53,800.00 52,500.00 52,500.00 1,300.00 

79.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

03.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอยร่มไทร บ้านปาซาง  
หมู่ที่ 2 

202,000.00 198,500.00 198,500.00 3,500.00 

80.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

04.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ถนนสายหนา้วัด บ้านปา่ซาง 
หมู่ที่ 3 

119,400.00 116,000.00 116,000.00 3,400.00 

81.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
05.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

55,100.00 53,000.00 53,000.00 2,100.00 

82.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
07.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอย 7 บ้านแม่สลองใน หมู่ 4 

60,900.00 59,500.00 59,500.00 1,400.00 

83.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
26.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยคลองชลประทาน 
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

195,500.00 194,000.00 194,000.00 1,500.00 

84.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

06.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอย 6 บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

43,100.00 42,000.00 42,000.00 1,100.00 
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85.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

08.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอย 8 บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

92,000.00 90,000.00 90,000.00 2,000.00 

86.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
09.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (บ้านโค้งงาม) 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

333,000.00 333,000.00 0.00 0.00 

87.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
27.โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.ซอยบ้านพักอานนท์  
บ้านป่าหา้ หมู่ที่ 6 

104,400.00 103,500.00 103,500.00 900.00 

88.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
12.โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น  
บ้านแม่คี หมู่ที ่7 

151,800.00 151,000.00 0.00 800.00 

89.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
28.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยพ่อบ้าน บ้านแม่คี  
หมู่ที่ 7 

57,000.00 56,500.00 56,500.00 500.00 

90.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
11.โครงการเจาะบอ่บาดาล 
บ้านแม่คี หมู่ที ่7 

215,900.00 215,900.00 0.00 0.00 

91.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อ าเภอแมจ่ัน 

342,500.00 342,037.60 342,037.60 462.40 

92.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

29.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 
เช่ือมบ้านป่าหา้ หมู่ที่ 6 และ
บ้านป่าซาง หมู่ที ่2 

124,700.00 123,000.00 0.00 1,700.00 

93.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
30.โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. ซอย 6 บ้านแม่คี  
หมู่ที่ 9 

340,600.00 339,000.00 0.00 1,600.00 
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94.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
13.โครงการก่อสร้างศาลาคลุม
ทางเดิน บริเวณฌาปนสถาน 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 

326,800.00 319,500.00 0.00 7,300.00 

95.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

14.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอยข้างวัด บ้านหนองอ้อ  
หมู่ที่ 11 

124,400.00 122,000.00 122,000.00 2,400.00 

96.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
31.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.รอบหนองน้ าสาธารณะ 
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

304,700.00 303,000.00 303,000.00 1,700.00 

97.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
17.โครงการก่อสร้างเมรุ  
บ้านสันคือ หมู่ที ่12 

799,500.00 710,000.00 0.00 89,500.00 

98.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
15.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณฌาปน
สถาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

384,000.00 318,000.00 0.00 66,000.00 

99.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
16.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ซอย 8 บ้าน
สันคือ หมู่ที่ 12 

309,500.00 308,500.00 0.00 1,000.00 

100.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อ าเภอแมจ่ัน 

342,500.00 342,037.60 342,037.60 462.40 

101.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

19.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอย 2 บ้านแม่สลอง  
หมู่ที่ 14 

281,400.00 274,500.00 274,500.00 6,900.00 

102.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
33.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 1/7  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

117,000.00 116,000.00 116,000.00 1,000.00 
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103.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
21.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 

222,000.00 222,000.00 0.00 0.00 

104.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
20.โครงการก่อสร้างลาน คสล.
อเนกประสงค์ บริเวณศาลา
พ่อบ้าน บ้านปา่เมี้ยง หมู่ที ่15 

168,900.00 168,900.00 0.00 0.00 

105.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะ 

300,000.00 72,735.00 72,735.00 227,265.00 

106.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องใน
วันส าคัญแห่งชาต ิ

20,000.00 8,576.00 8,576.00 11,424.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลป่าซาง แม่จัน จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 121 31,328,000.00 72 29,530,091.00 62 25,137,179.78 62 25,022,661.46 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 15 1,040,000.00 7 292,000.00 1 6,576.00 1 6,576.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 34 2,695,000.00 18 1,269,500.00 8 381,270.00 7 182,270.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 15 2,630,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 675,000.00 5 280,000.00 2 11,440.00 2 11,440.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 192 80,338,300.00 32 6,379,569.00 30 6,145,875.20 18 2,815,075.20 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 4,100,000.00 4 420,000.00 2 81,311.00 2 81,311.00 

รวม 402 122,806,300.00 139 38,191,160.00 106 31,783,651.98 93 28,139,333.66 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
     เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายฉลอง ปวงขันค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง - - - 

นายประทาน รินนายรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง - - - 

นายวิทยา ธะนาค า ผู้แทนประชาคม - - - 

นายปวน ผาลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นางอัมพร หมื่นเกี๋ยง ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายสมชาย สมบัติใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง - - - 

นายสุนทร ขันค ากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายณรงค์ ขัตวิิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นางสมจิตร จาอินต๊ะ ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายกสิณพจน์ ฟูเจริญกัลยา ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายสุทัศ ยาวิละ ผู้แทนประชาคม - - - 

นางสาวจินตนา วงศ์เข่ือน หัวหน้าส านักปลัด 053602660 - - 

นายพงษ์พันธ์ ขันค ากาศ นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 053602660 - - 
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นางสาวเกศวรินทร์ ดอนอินผล รองนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 053602660 - - 

นายอินทอง ตาค า ผู้แทนประชาคม - - - 

นายด าเนิน ยิ่งนอก ปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 053602660 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวอรทัย งูเขียว ผู้แทนหน่วยงาน - - - 

นางสายพิณ มูลรัตน์ รองประธานสภาเทศบาต าบล 
ป่าซาง 

- - - 

นายถนอมศักดิ์ ค าหล้าทราย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง - - - 

นายอนัน ศรีวิใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายอินจวน มูลกาศ ผู้แทนประชาคม - - - 

นางโสภา ธะนาค า ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นางอ าไพ รักษ์คมนา ผู้แทนหน่วยงาน - - - 

นายนิรุธ พรมแจ้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าซาง - - - 

นายพรชัย ชัยมูลมั่ง ผู้แทนประชาคม - - - 

นางสาวจินตนา วงศ์เข่ือน หัวหน้าส านักปลัด 053602660 - - 
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   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายศุภกฤต แสนอินเมือง ผู้อ านวยการกองช่าง 053602660 - - 

นายศตวรรษ ลือเลิศ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 053602660 - - 

นายสิริวัฒน ์ชุ่มเมืองเย็น ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 10 - - - 

นางสาวจินตนา วงศ์เข่ือน หัวหน้าส านักปลัด 053602660 - - 

นางณัฐวรา หมื่นจ าปา ผู้อ านวยการกองคลัง 053602660 - - 

นางสาวสุทาศิณีย์ มูลศรี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 053602660 - - 

นายด าเนิน ยิ่งนอก ปลัดเทศบาลต าบลป่าซาง 053602660 - - 

นายชาติชาย รินนายรักษ์ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1 - - - 

นายสนั่น ค าอ้าย ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 3 - - - 
 

        ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลป่าซางทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                   

                     ประกาศ ณ วันที่  4  ธันวาคม  2563 

 (นายพงษ์พันธ์  ขันค ากาศ) 
นายกเทศบาลต าบลป่าซาง 
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