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องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง 

รอบ 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม -31 
มีนาคม 2565 

พ.ศ.2565 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
1. นายสมควร   นัยติ๊บ  ไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซางในการเลือกตั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  และไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง       
วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 

2. บทบัญญัติในมาตรา 58/539 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 กําหนดไววากอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาที่ให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง นายสมควร   นัยติ๊บ นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1/2565 ประจําป 2565 วันที่ 6
มกราคม 2565 
  3. ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/539 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกปและวรรคหก 
กําหนดใหคําแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลดวย 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาทองถิ่นและประชาชนทราบ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
2. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 

จัดการที่ดี พ.ศ.2546 ดานความโปรงใสตรวจสอบได 
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สวนที่ 2 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ปาซาง ทุกทาน 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน กระผม    
นายสมควร  นัยติ๊บ นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดบริหารงานองคการบริหาร สวนตําบลปาซาง      
ตามนโยบายที่แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ที่ผานมา นั้น          
เพื่อใหการบริหารงานของผูบริหารและการดําเนินกิจกรรมภายในขององคการบริหารสวนตําบลปาซางเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

  กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (หวงเวลา 1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ที่ผานมาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

สวนที่ 3 
 

เร่ือง รายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2563 ขอ 39  กําหนดวา เมื่อสิ้นปงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศรายงานการรับ-จายเงิน
ประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น  ทั้งงบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณไวโดยเปดเผย ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนทราบภายในกําหนดสามสิบวัน  นั้น  
  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง จึงไดจัดทําประกาศรายงานการรับ-จายเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)  เพื่อใหประชาชนทราบ  ดังนี้ 

ประเภทรายรับ ประมาณการรายรับ 
(บาท) 

รายรับจริง (บาท) 

รายไดจัดเก็บเอง   
    หมวดภาษีอากร 60,000.00 98,881.85 
    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 114,100.00 54,565.00 
    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 250,000.00 79,255.62 
    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,100.00 1,000.00 
    หมวดรายไดจากทุน 1,000.00 560.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
    หมวดภาษีจัดสรร 22,872,00.00 11,967,893.16 
รายไดที่รัฐอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,800,000.00 18,287,048.16 

รวมรายรับ 60,101,200.00 30,489,204.13 
 

ประเภทรายจาย ประมาณการรายจาย 
(บาท) 

รายจายจริง (บาท) 

    งบกลาง 22,765,223.00 10,920,254.00 
    งบบุคลากร 18,047,600.00 7,359,592.00 
    งบดําเนินงาน 10,178,696.00 3,428,353.76 
    งบลงทุน 6,292,200.00 0.00 
    งบรายจายอื่น 2,817,481.00 0.00 
    งบเงินอุดหนุน 0.00 1,017,930.00 

รวมรายจาย 60,101,200.00 22,726,129.76 
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สวนที่ 4 

 
 
 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 
************************ 

ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)   
พ.ศ.2552 มาตรา 58/538 วรรค 5 บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 กําหนดไวดังนี้ 

ขอ ๑2 ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น  พ.ศ .  2548 ซึ่ งแก ไขเพิ่ม เติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

ขอ ๑3 ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทนหนา  

“(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

”กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ใหดําเนินการอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปนั้น กรอบระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58/538 วรรค 5 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ดังนี้ 

การประเมินจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วิสัยทัศน (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

1. วิสัยทัศน ของ อบต.ปาซาง 
"พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและองคความรูแกประชาชนใหพรอมรองรับเออีซี เปนเวทีเรียนรูดูแลผู

สูงวัย เยาวชนรุนใหมใสใจสืบสานภูมิปญญาประเพณีทองถิ่นใหยั่งยืน" 

2. พันธกิจ ของ อบต.ปาซาง 
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
2) การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
4) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืนๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
13) การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14) การสงเสริมกีฬา 
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
17) การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
22) การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว 
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23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณะสถานอื่นๆ 

24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม. 

25) การผังเมือง 
26) การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28) การควบคุมอาคาร 
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนปองกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
31) กิจอ่ืนใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ีคระกรรมการประกาศกําหนด 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการ
พัฒนา ไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) สงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
3) สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา ศูนยการเรียนรูชุมชน 
4) สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 
5) สงเสริมสนับสนุนดานสาธารณสุข และการบริการสาธารณสุข 
6) สงเสริมและพัฒนาความเทาเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท 
7) สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตรที่ 2  ดานเศรษฐกิจ การเกษตร และ  การทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมการสรางอาชีพ เสริมรายได สรางความเขมแข็งของชุมชนและกลุมอาชีพ 
2) สงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุน สรางความเขมแข็งภาคการเกษตรและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคม 
2) สงเสริม พัฒนา และจัดสรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) การปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน การขยาย

การใหบริการประชาชน 
4) สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น 
5) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
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 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ ดูแลรักษาฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการแหลงน้ําอยางเปนระบบ 
3) สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. การวางแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการที่

บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนาพ้ืนที่ บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป 

ตารางแสดงจํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เทียบกับ
จํานวน โครงการที่ดําเนินงานไดจริง ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ในรอบ 6 เดือน 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ 

จํานวนโครงการที่ปรากฏใน
แผนดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565      
( ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต 1 
ตุ ล า ค ม  2 5 6 4  - 3 1 
มีนาคม 2565) 

จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่
ดําเนินงานตามแผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2565   
( ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต 1 
ตุ ล าคม  2564  - 3 1 
มีนาคม 2565) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 62 9 14.51 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร และ
การทองเที่ยว 

0 0 0 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

39 2 5.12 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 7 1 14.28 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5 0 0 

รวม 113 13 33.91 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการจัดทําแนวกันไฟ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการจัดทําแนวกันไฟ เพื่อ

ปองกันไฟปาและเปนเสนทางตรวจ

ไฟปาหรือเปนแนวตั้งรับในการดับ

ไฟปา 

150,000 0.00 150,000 /   /  

2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติหลักสูตรทบทวน      
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการตามโครงการฝกอบรม 

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

หลักสูตรทบทวน เชน คาปาย

โครงการ, คาอาหาร,คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม,คาใชจายที่เกี่ยวของ

และจําเปน ฯลฯ 

50,000 0.00 50,000 /   /  

3 โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องการ

ปองกันอุบัติเหตุทางถนน    

 

 

 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการฝกอบรมใหความรู เรื่อง

การปองกันอุบัติเหตุทางถนน เชน 

คาปายโครงการ ,คาวัสดุ, คา

อาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

และคาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

10,000 0.00 10,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
4 โครงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ       

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน           

ในชวงเทศกาลสําคัญ เทศกาลป

ใหม เทศกาลสงกรานต เชน คา

ปายโครงการ ฯลฯ 

5,000 0.00 5,000 /   /  

5 โครงการอบรมเด็กนักเรียนเยาวชนตาน

ยาเสพติด     

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการตามโครงอบรมเด็ก 

นักเรียนเยาวชนตานยาเสพติด 

เชน คาปายโครงการ, คาอาหาร,

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,

คาใชจายที่เกี่ยวของและจําเปน 

ฯลฯ 

15,000 0.00 15,000 /   /  

6 โครงการอบรมเพื่อซักซอมดานสา

ธารณภัย 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการอบรม  เพื่อซักซอมดาน

สาธารณภัย  เชน คาปายโครงการ 

,คาวัสดุ, คาอาหาร,คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม และคาใชจายที่

เกี่ยวของ ฯลฯ 

15,000 0.00 15,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
7 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ

เวียงเชียงรุงโครงการจัดกิจกรรมวนั
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
อปพร. 
(อุดหนุนอําเภอ)  
 

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.  

5,000 0.00 5,000 /   /  

8 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
เวียงเชียงรุงโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ศตส. อําเภอ
เวียงเชียงรุง 
(อุดหนุนอําเภอ) 
 

เพื่อเปนคาใชจายในการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดระดับ
อําเภอ      

30,000 0.00 30,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.3  แผนงานการศึกษา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการจดัการศึกษาตั้งแตอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

 
 

เพื่อเปนคาใชจายในการ

สนับสนุนการจัดการศึกษา

สําหรับโรงเรียนอนุบาลองคการ

บริหารสวนตําบลปาซาง   

432,990 175,915 257,075 /   /  

2 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีน

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ปาซาง (รายหัว)  

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก องคการบริหารสวน
ตําบล    ปาซาง 

136,000 119,000 17,000 /   /  

3 โครงการอินเตอรเนต็โรงเรียน 
 

เพื่อเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต
โรงเรียนอนุบาล อบต.ปาซาง 

16,800 16,800 0.00  /  /  

4 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดั
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบรหิารสวนตําบล
ปาซาง 

33,900 0.00 33,900 /   /  

5 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กใน ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
 

เพื่อเปนคาใชจายอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กกอนวัยเรียน 
ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

411,600 257,250 154,350 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.3  แผนงานการศึกษา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
6 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรยีนอนุบาลองคการ
บริหารสวนตําบลปาซาง 

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล
องคการบริหารสวนตําบลปา
ซาง 

642,600 475,650 166,950 /   /  

7 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อเปนคาใชจายในการจดัซื้อ
อาหารเสริมนม (นม)ใหแก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 
อบต.ปาซาง และโรงเรียนในเขต
พื้นท่ีตําบลปาซาง โรงเรียนหวย
ขี้เหล็ก โรงเรียนบานปาซาง
เหนือ โรงเรยีนบานปาซาง 
โรงเรียนบานหวยหมากเอียก 
โรงเรียนบานหวยหางปาสา 

1,326,011 382,266.50 564,042.42 /   /  

8 อุดหนุนโรงเรียนบานปาซาง ตาม
โครงการคายพัฒนาจิตตามแนวทาง
วิถีพุทธ 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคายพัฒนาจิตตาม
แนวทางวิถีพุทธ โดยมีคาใชจาย 
เชน คาวิทยากร คาปาย 
คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 
คาวัสดุ ฯลฯ 

10,000  10,000 /   /  



14 
 

 

 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.3  แผนงานการศึกษา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
9 อุดหนุนโรงเรียนบานปาซาง ตาม

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
เพื่อคาใชจายในการจัดหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน 

331,800 148,680 183,120 /   /  

10 อุดหนุนโรงเรียนบานปาซางเหนือ 
ตามโครงการคายคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน โดยมีคาใชจาย เชน คา
วิทยากร คาปาย คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง คาวัสดุ 
ฯลฯ 

10,000 0.00 10,000 /   /  

11 อุดหนุนโรงเรียนบานปาซางเหนือ 
ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัหา
อาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
นักเรียน 

583,800 291,900 291900 /   /  

12 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยขีเ้หล็ก 
ตามโครงการคายคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน โดยมีคาใชจาย เชน คา
วิทยากร คาปาย คาอาหาร
กลางวัน อาหารวาง คาวัสดุ 
ฯลฯ 

10,000 0.00 10,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.3  แผนงานการศึกษา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
13 

 
อุดหนุนโรงเรียนบานหวยขีเ้หล็ก 
ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน 

319,200 159,600 159,600 /   /  

14 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยหมาก
เอียก ตามโครงการคายคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม 

10,000 0.00 10,000 /   /  

15 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยหางปาสา 
ตามโครงการเด็กดีมคีุณธรรม 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการเด็กดมีีคุณธรรม โดยมี
คาใชจาย เชนคาวิทยากร คา
ปาย คาอาหารกลางวัน อาหาร
วาง     คาวัสดุ ฯลฯ 

10,000 0.00 10,000 /   /  

16 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยหมาก
เอียก ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน 

420,000 213,150 206,850 /   /  

17 อุดหนุนโรงเรียนบานหวยหางปาสา 
ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เพื่อเปนคาใชจายในการจดัหา
อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน 

273,000 138,600 134,400 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 อุดหนุนสํานักงานปศสุัตวจังหวัด

เชียงราย   
 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ผาตัดทําหมันเพื่อลดจํานวนสุนัขและ
แมวเพื่อลดจาํนวนสุนัขและแมว เชน คา
วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ 

3,000 0.00 3,000 /   /  

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข หมูที่ 1-16 หมูที่บานละ 
2,000 บาท 

320,000 0.00 320,000 /   /  

3 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินสํารวจ
ขอมูลและขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัข
บา ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจา
ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ ฯ 

14,100 0.00 14,100 /   /  

4 โครงการควบคมุปองกันโรคระบาด เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
พนหมอกควันเพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออก เชน คาน้ํายาพนหมอก
ควัน/คาน้ํามัน คาทราย  อะเบส ฯลฯ 

150,000 0.00 150,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
5 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

ตรวจสอบรับรองคุณภาพนํ้าท่ีผานระบบ
ผลิตเพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

20,000 0.00 20,000 /   /  

6 โครงการสงเสริมลดการใชสารเคมี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพื่อลด
ปริมาณการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ประกอบดาย
คาปาย,คาจัดสถานที่,คาวิทยากร,คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม,คาวัสดุ,คาใชจายที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 

20,000 0.00 20,000 /   /  

7 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการ

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ ในการฉดี

วัคซีนตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ

เจา นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวาง

ควัฒน-รขัตติยราชนารี เชน คาวัคซีน/

คาวัสดุ อุปกรณที่จําเปน ฯลฯ  

72,280 0.00 72,280 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

บริหารจัดการขยะใหเปนศูนย 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการ ขยะให

เปนศูนย เชน คาวิทยากร ,คาอาหาร ,

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาวัสดุ,

คาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ  

20,000 0.00 20,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการจางเหมารถรับสงเด็ก

นักเรียนยากจนและดอยโอกาส        
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการสงเคราะห รถรับ -ส ง  เด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวน
ตําบลปาซางที่มีความเดือดรอน ยากจน 
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

50,000 8,700 41,300 /   /  

2 โครงการชวยเหลือประชาชนที่
ประสบเหตภุัยพิบัตติาง ๆ          
     

เพื่อเปนคาชวยเหลือฟนฟูและเยียวยา
ประชาชนผูประสบภัย 

100,000 84,500 65,500 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.6  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการฝกอบรมอาชีพการทํา

ดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ฝกอบรมอาชีพการทําดอกไม ประดิษฐ

จากผาใยบัว ใหกับกลุมพัฒนาสตรีและผู

ที่สนใจในตําบลปาซาง เชน คาปาย,คา

วิทยากร,คาอาหาร,คาอาหารวางและ

เครื่องดื่มและคาใชจายที่เกีย่วของ 

จําเปนฯลฯ 

20,000 0.00 20,000 /   /  

2 โครงการฝกอบรมอาชีพการแปรรปู

ไมไผ (ชะลอม ตะกรา)          

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตาม

โครงการฝกอบรมอาชีพ การแปรรูปไม

ไผ (ชะลอม ตะกรา) ใหกับกลุมผูสงูอายุ

และผูทีส่นใจ ในตําบลปาซาง เชน คา

ปาย,คาวิทยากร,คาอาหาร,คาอาหาร

วาง และเครื่องดืม่,คาใชจายท่ีเกี่ยวของ

และจําเปน ฯลฯ 

10,000 0.00 10,000 /   /  

 
 



21 
 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.6  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
3 โครงการฝกอบรมอาชีพการเพาะ

ถั่วงอกคอนโด 
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ

ตามโครงการฝกอบรมอาชีพ การ

เพาะถั่วงอกคอนโด ใหกับกลุมคน

พิการผูดูแลคนพิการและ ผูที่สนใจ 

เชน คาปาย,คาวิทยากร,คาอาหาร,

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, 

คาใชจายที่เกี่ยวของและจําเปน 

ฯลฯ 

10,000 0.00 5,000 /   /  

4 โครงการฝกอบรมอาชีพทําขาวควบ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ฝกอบรมอาชีพการทําขาวควบ ใหกับ

กลุมพัฒนาสตรีและผูที่สนใจในตําบลปา

ซาง เชน คาปาย,คาวิทยากร,คาอาหาร,

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,            

คาใชจายที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ 

5,000 5,000 0.00  /  /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.6  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
5 โครงการฝกอบรมอาชีพทําน้ํายา

เอนกประสงค  

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ฝกอบรมอาชีพ ทําน้ํายาเอนกประสงค 

(น้ํายาปรับผานุมและแชมพูสระผม) 

ใหกับกลุมพัฒนาสตรีและผูที่สนใจใน

ตําบลปาซาง เชน คาปาย,คาวิทยากร,

คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

 คาใชจายที่เกี่ยวของและจําเปน ฯลฯ 

20,000 0.00 20,000 /   /  

6 โครงการฝกอบรมอาชีพทําพวงหรดี

และจัดชอพวงหรีด         

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ

ฝกอบรมอาชีพทําพวงหรีด และจดัชอ

พวงหรีด ใหกับกลุมพัฒนาสตรีและผูที่

สนใจในตําบลปาซาง เชน คาปาย,คา

วิทยากร,คาอาหาร,คาอาหารวาง 

และเครื่องดื่ม,คาใชจายทีเ่กี่ยวของและ

จําเปน ฯลฯ 

15,000 0.00 15,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

           1.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลําดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิงาน
ตามโครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 

10,000 9,572 0.00  /  /  

2 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
เวียงเชียงรุง โครงการงานพอขุนเม็ง
รายมหาราชและงานกาชาดจังหวดั
เชียงราย   

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

50,000 50,000 0.00  /  /  

3 โครงการพิธีสรงน้ําอนุสาวรียพญามัง
รายมหาราช  

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 0.00 5,000 /   /  

4 โครงการวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ ิ    
เบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมาหาราช  
บรมนาถบพิตร   

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 0.00 5,000 /   /  

5 โครงการวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนน ี   

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 0.00 5,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

           1.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลําดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
6 โครงการวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว      

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการหรือ
กิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 3,000 2,000  /  /  

7 โครงการวันคลายวันพระบรมราช
สมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ
แหงชาติ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการหรือ
กิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 5,000 0.00  /  /  

8 โครงการวันคลายวันสวรรคตสมเดจ็
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี             

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 0.00 5,000 /   /  

9 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีร ีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

10,000 0.00 10,000 /   /  

10 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสริิกิตติ์              
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 0.00 5,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

           1.7  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลําดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
11 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธา พิมล
ลักษณ พระบรมราชินี   

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการหรือ
กิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 5,000 0.00 /   /  

12 โครงการวันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและ   

วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
หรือกิจกรรมของอําเภอเวียงเชียงรุง 

5,000 0.00 5,000 /   /  

13 โครงการงานสืบสานประเพณี
นมัสการ และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง
ประจําป 2565 “2004 ป สืบมา
หกเปงลองฟา ไหวสาพระธาตดุอย
ตุง”  
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินตาม
โครงการงานสืบสานประเพณีนมัสการ              
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป 2565 
“2004 ป สืบมาหกเปงลองฟา ไหวสาพระ
ธาตุดอยตุง” โดยมีรายละเอียดคาใชจาย เชน 
คาจัดเตรียมสถานที ่คาตกแตงขบวนแห  คา
พิธีทางศาสนา คาเครื่องด่ืม คาปาย คาเครื่อง
เสียง ฯลฯ 

   8,000    8,000 0.00  /  /  

14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลปาซาง                                               เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินตาม
โครงการสรงน้ํา พระธาตุดอยกู โดยมี
รายละเอียดคาใชจาย เชน คาจัดเตรียม
สถานที่คาอาหารกลางวัน คาเครื่องดื่ม คา
เครื่องเสียง ฯลฯ    

20,000 0.00 20,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

              1.8  แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหผูมี

สิทธิรับเงินเบ้ีย ยังชีพผูสูงอายุ ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงิน เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552  และแกไขเพิ่มเติม รวมท้ังหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ ท่ีขึ้นทะเบียน ขอรับเบี้ย
ยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันใด 

17,550,000 8,305,200 9,244,800 /   /  

2 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนคาสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหผูมี
สิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพความพิการ ใหแกคน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได
แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคการ
บริหารสวนตําบลปาซาง   

4,032,000 1,866,200 2,137,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

              1.8  แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
3 เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    แกผูปวยเอดสที่
แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉยัแลว 
และมี ความเปนอยูยากจนหรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถ 
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวย
เอดสที่มสีิทธิจะไดรับเบี้ย  ยังชีพคนละ 
500 ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน   
 

36,000 10,000 26,000 /   /  

4 เงินสํารองจาย เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่
มีเหตสุาธารณภยัเกิดขึ้น  
หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนการ
เกิดสาธารณภัย หรือคาดวา 
จะเกิดสาธารณภยั หรือกรณีฉุกเฉนิเพื่อ
บรรเทาปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนเปนสวนรวม ฯลฯ 

300,000 2,877.50 297,122.50 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

              1.8  แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ที่อนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
5 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
 เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.)  
 

466,023 466,023 0.00  /  /  

6 เงินสมทบกองทุนระบุหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่น    

 

     

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิน่ 

250,000 221,242.50 28,757.50  /  /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอ

เวียงเชียงรุง ตามโครงการตดิตั้ง
ไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน หมูที่ 
5 

เพื่อเปนคาใชจายในการขยายเขตระบบ
ไฟฟาสาธารณะ บานหวยหมากเอยีก 
ตําบลปาซาง 

348,681 0.00 348,681 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 

14 หมูที่ 8 
เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 14 ขนาดกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ปริมาณงานไมนอยกวา 280.ตร.ม.
พรอมติดตั้งปายโครงการ 

159,600 0.00 159,600 /   /  

2 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 3  
หมูที่ 10 

เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ขนาดกวาง 
3.00 เมตร ยา 57 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปรมิาณไมนอยกวา 171 ตร.
ม. พรอมคิดตั้งปายโครงการ 

130,000 0.00 130,000 /   /  

3 โครงการกอสรางถนน ซอย 5        
ถึงสํานักสงฆ หมูที่ 4 

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5 ถึง สํานักสงฆ ขนาดกวาง 
5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 
0.15 เมตร ปรมิาณงานไมนอยกวา 
600 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ  

348,000 0.00 348,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
4 โครงกอสรางถนน คสล.ซอย 5 หนา

โรงเรียนบานปาซางเหนือ หมูที่ 16 
เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 5 ขางโรงเรยีนบานปาซาง
เหนือ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณงานไมนอยกวา 588 ตร.ม. 
พรอมติดตั้งปายโครงการ 

341,000 0.00 341,000 /   /  

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 7 
หมูที่ 8 

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 7 ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาณงานไมนอยกวา 380 ตร.ม. 
พรอมติดตั้งปายโครงการ 

216,600 0.00 216,600 /   /  

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบาน หมูที่ 15  

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 
147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณงานไมนอยกวา 588 ตร.ม. 
พรอมติดตั้งปายโครงการ 

341,000 0.00 341,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
7 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 4 

หมูที่ 2  
เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 4 ขาด กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาณงานไมนอยกวา 588 ตร.ม. 
พรอมติดตั้งปายโครงการ 

341,000 0.00 341,000 /   /  

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 
12  

เพื่อเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณงานไม
นอยกวา 3,000 เมตร พรอมตดิตั้งปาย
โครงการ 

315,000 308,100 6,900  /  /  

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย
ดอกเอื้องแลว หมูที่ 10  

เพื่อเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปรมิาณงานไมนอย
กวา 1,500 เมตร พรอมตดิตั้งปาย
โครงการ 

160,000 154,000 6,000  /  /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
10 โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา

ภายในหมูบาน หมูที่ 12 
เพื่อเปนคากอสรางฝาปดรางระบายน้ํา 
ขนาดกวาง 0.40-0.50 เมตร ยาว 
275.00 เมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ 

385,000 0.00 385,000 /   /  

11 โครงการกอสรางรางสงน้ําเพื่อ
การเกษตรทุงปาแงะ หมูท่ี 9 และ 
หมูที่ 16 

เพื่อเปนคากอสรางรางสงนํ้าเพื่อ
การเกษตร ขนาดปากรางกวาง 1.00 
เมตร ลึก 0.50-0.60 เมตร ยาว 200
เมตร ผนังขางหนา 0.07 เมตร พรอม
ติดตั้งปายโครงการ 

350,000 0.00 350,000 /   /  

12 โครงการขยายไหลทางถนนสายบาน
ปาซาง หมูที่ 3 – บานหวยหมาก
เอียก หมูที่ 14 

เพื่อเปนคาขยายไหลทางถนน คสล. 
ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 275.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปรมิาณงาน
ไมนอยกวา 275 ตร.ม.พรอมติดตั้งปาย
โครงการ 

160,000 0.00 160,000 /   /  

13 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน  
หมูที่ 13  

เพื่อเปนคาใชจายในการขยายเขต
ประปาหมูบาน โดยการวางทอ พีวีซี 
ขนาดกวาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 
3,200 เมตร 

310,000 0.00 310,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
14 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 11 เพื่อเปนคาเจาะบอบาดาล ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว (ทอกรุ พีวีซี) 
คาเฉลี่ยนความลึกตั้งแต 43-100 เมตร 
ปริมาณน้ํา ไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ซม. 
พรอมติดตั้งปายโครงการ 

270,000 0.00 270,000 /   /  

15 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 16 เพื่อเปนคาเจาะบอบาดาล ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว (ทอกรุ พีวีซี) 
คาเฉลี่ยนความลึกตั้งแต 43-100 เมตร 
ปริมาณน้ํา ไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ซม. 
พรอมติดตั้งปายโครงการ 

270,000 0.00 270,000 /   /  

16 โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 7 เพื่อเปนคาเจาะบอบาดาล ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว (ทอกรุ พีวีซี) 
คาเฉลี่ยนความลึกตั้งแต 43-100 เมตร 
ปริมาณน้ํา ไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ซม. 
พรอมติดตั้งปายโครงการ 

270,000 0.00 270,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
17 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน หมูที่ 14 
เพื่อเปนคาติดตั้งระบบหอถังสูง ขนาด 
20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร พรอม
ติดตั้งปายโครงการ 
 

500,000 0.00 500,000 /   /  

18 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 
1 

เพื่อเปนคาปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ถังเก็บน้ําใส เครื่องสูบน้ําและ
ระบบไฟฟา พรอมติดตั้งปายโครงการ 
 

380,000 0.00 380,000 /   /  

19 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูที่ 
3 

เพื่อเปนคาติดตั้งระบบหอถังสูง ขนาด 
20.00 ลบ.ม. สูง 20.00 เมตร พรอม
ติดตั้งปายโครงการ 
 

500,000 0.00 500,000 /   /  

20 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

เพื่อเปนคาใชจายในการปรบัปรุงที่ดิน
รวมถึงการดดัแปลงตอเติม ปรับปรุง
สิ่งกอสรางเพื่อใหมีมลูคาเพิ่มขึ้น ฯลฯ 
 

300,000 0.00 300,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการ

โครงการออกหนวยบริการนอกสถานท่ี 
ประชาสัมพันธ ชี้แจงขอมูลขาวสารและรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน เชน คาปาย
,คาเอกสาร วัสดุเครื่องเขียน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม,คาอุปกรณตาง ๆ 

15,000 0.00 15,000 /   /  

2 โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิก อบต. 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการบริหาร
จัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิก
สภาทองถิ่น อบต.ปาซาง กรณีครบวาระ/
กรณีแทนตําแหนงวาง/กรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณี
อื่นๆ   

250,000+ 
100,000 

185,988 164,012  /  /  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพและอบรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผูบริหารฯสมาชิกสภา 
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูฯ พนักงาน
จางและผูไดรับมอบหมายของ อบต.ปาซาง 
เชน คาอาหาร/เครื่องดื่ม/คาวิทยากร/คา
วัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ 

20,000 0.00 20,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
4 โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซือ้

จัดจาง 
เพื่อเปนคาใชจายในการจดัอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เชน คา
ปาย/คาอาหาร/คาเครื่องดื่ม/คา
วิทยากร และ คาวสัดุอุปกรณอื่น ๆ ที่
จําเปนในการจดัการอบรม 

5,000 0.00 5,000 /   /  

5 โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมาย อปท.และการปองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น              
 

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมใหความรูดานกฎหมายตาง ๆ 
สําหรับบคุลากรใน อบต.ปาซางโดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาอาหาร/
เครื่องดื่ม คาพาหนะ, คาจัดสถานที่ 
และ คาวิทยากร ฯลฯ  ฯ  

20,000 0.00 20,000 /   /  

6 โครงการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
จัดประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วของใน
การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ินตําบลปาซาง 

10,000 0.00 10,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
7 คาใชจายในการปรับปรุงระบบงานแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน               
 

เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงระบบงาน
เกี่ยวกับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินและการจัดทําฐานขอมูลในการ
จัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน การจางสํารวจภาคสนาม คา
วัสดุสํารวจฯ คาวัสดุอุปกรณจําเปน 
คาธรรมเนียมการจัดทําฐานขอมูลที่ดินและ
สิ่งปลกูสรางเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรางตามกฎหมายกําหนด  

50,000 0.00 50,000 /   /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 แผนงานการเกษตร 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นทีส่ี

เขียว                            
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ปลูกตนไมในพื้นท่ีเชน คาพันธุไม, 
คาอาหารและน้ําดืม่ , คาใชจายทีจ่ําเปน
อื่น ๆ ฯลฯ 
 

10,000 0.00 10,000 /   /  

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ           
 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ี(โครงการอนุรักษและ
พัฒนาปาชุมชน)  
 

เพื่อเปนคาใชจายในการสนบัสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการตามหนังสือท่ี 
มท.0891.4/ว164 ลว.26 มกราคม 
58 
 

20,000 0.00 20,000 /   /  

3 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ําสาย
คลองดอกเอื้องแลง หมูที่ 10  

เพื่อเปนคากอสรางฝายกักเก็บน้าํ ขนาด
กวาง 3.00 เมตร สูง 1.00 เมตร 
พรอมติดตังปายโครงการ 
 

100,000 0.00 100,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1.ประเภทครภุัณฑสํานักงาน 

                แผนงานบริหารทั่วไป  
 

ลําดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเกาทํางาน จาํนวน 

4 ตัว ๆ ละ 3,000 โดยมีพนักพิง,ที่วาง
แขน,สามารถหมุนเกาอีไ้ดรอบตัว 

12,000 0.00 12,000 /   /  

2 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 
5 ฟุต                     

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 หลังๆละ 
6,000 บาท  

12,000 0.00 12,000 /   /  

3 คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลังๆละ 
6,000 บาท 

12,000 0.00 12,000 /   /  

4 คาจัดซื้อกลองวงจรปด เพื่อจายเปนคาจดัซื้อกลองวงจรปด 
จํานวน 2 ตัว ๆละ 25,000บาท 

50,000 0.00 50,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2565 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
1.ประเภทครภุัณฑสํานักงาน 

                แผนงานบริหารทั่วไป  
 

ลําดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่

อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเกาทํางาน จาํนวน 

4 ตัว ๆ ละ 3,000 โดยมีพนักพิง,ที่วาง
แขน,สามารถหมุนเกาอีไ้ดรอบตัว 

12,000 0.00 12,000 /   /  

2 คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 
5 ฟุต                     

เพื่อเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 หลังๆละ 
6,000 บาท  

12,000 0.00 12,000 /   /  

3 คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 
แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลังๆละ 
6,000 บาท 

12,000 0.00 12,000 /   /  

4 คาจัดซื้อกลองวงจรปด เพื่อจายเปนคาจดัซื้อกลองวงจรปด 
จํานวน 2 ตัว ๆละ 25,000บาท 

50,000 0.00 50,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 

รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน

หมูบาน หมูท่ี 1 
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 654.00เมตร หนา
โดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 1,962 ตารางเมตร  จํานวน 2 
จุด  
 

200,000 0.00 200,000 /   /  

2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน
หมูบาน หมูท่ี 2   

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 654.00 เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 1,962.00 ตารางเมตร 
จํานวน 2 จุด 
 
 

200,000 0.00 200,000 /   /  

3 โครงการกอสรางถนนหินคลุกภายใน
หมูบาน หมูท่ี 3  

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,400.00 
ตารางเมตร จํานวน 2 จุด 

244,000 0.00 244,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 

รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
4 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน

หมูบาน หมูท่ี 4 
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก        
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 654.00
เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิด
เปนพื้นท่ีไมนอยกวา 1,962.00 ตาราง
เมตร   
 

200,000 0.00 200,000 /   /  

5 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน
หมูบาน หมูท่ี 5   

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก       
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 654.00 
เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิด
เปนพื้นท่ีไมนอยกวา 1,962.00 ตาราง
เมตร  
 

200,000 0.00 200,000 /   /  

6 โครงการกอสรางซอมแซมอางเก็บนํ้า
และฝายน้ําลนภายในตําบลปาซาง 

เพื่อจายเปนคาซอมแซมฝายน้ําลนที่ชํารุด 
เสียหาย บานหวยหมากเอียก หมูท่ี 5 
จํานวน 4 จุด 

300,000 0.00 300,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 

รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
7 โครงการถนนหินคลุกภายในหมูบาน     

หมูท่ี 6 
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนหิน
คลุก  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
900.00เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,700.00 
ตารางเมตร  จํานวน 2 จุด  
 

275,000 0.00 275,000 /   /  

8 โครงการถนนหินคลุกภายในหมูบาน 
หมูท่ี 7   

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนหิน
คลุก  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,400.00 
ตารางเมตร จํานวน 2 จุด 
 

244,000 0.00 244,000 /   /  

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุกภายใน
หมูบาน หมูท่ี 8 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 600.00 
ตารางเมตร  

61,000 0.00 61,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 

รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
10 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

หมูท่ี 8  
 
 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 8  

220,000 0.00 220,000 /   /  

11 โครงการถนนหินคลุกภายในหมูบาน   
หมูท่ี 9 
 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 3.00  เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,400.00 
ตารางเมตร จํานวน  2 จุด  

244,000  0.00 244,000  /   /  

12 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 
10  
 

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน โดยการวางทอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 
รวมอุปกรณเพื่อขยายเขตประปา ความยาว 
3,700 เมตร 

338,000 0.00 338,000 /   /  

13 โครงการถนนหินคลุกภายในหมูบาน    
หมูท่ี 11 

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 816.00 เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 2,448.00 เมตร  

250,000 0.00 250,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 

รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
14 โครงการถนนหินคลุกภายในหมูบาน   

หมูท่ี 12 
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร 
หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเปน
พื้นที่ไมนอยกวา 1,440.00 ตารางเมตร  

146,000 0.00 146,000 /   /  

15 โครงการถนนหินคลุกภายในหมูบาน   
หมูท่ี 13  

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 980.00เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,940.00 เมตร  

300,000  0.00 300,000  /   /  

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุกภายใน
หมูบาน หมูท่ี 14  

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนหิน
คลุก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 
800.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,400.00 
ตารางเมตร  

244,000 0.00 244,000 /   /  

17 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกภายใน
หมูบาน 15  

เพื่อจายเปนคาดําเนินการถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 654.00 
เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิด
เปนพื้นท่ีไมนอยกวา 1,962.00 เมตร  

200,000 0.00 200,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1) 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบรกิารสาธารณะ 
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
18 โครงการถนนหินคลุกภายในหมูบาน   

หมูท่ี 16 
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 980.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,940.00 ตารางเมตร 

300,000 0.00 300,000 /   /  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2) 
รอบ 6 เดือน (ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.2 แผนงานการเกษตร 

 
ลําดับ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณที่
อนุมัต ิ
(บาท) 

งบประมาณ
ที่เบิกจาย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

สถานะการณดาํเนินงาน รอบการรายงาน 
อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ไมสามารถ
ดําเนินการ

ได 

 
6 เดือน 

รอบ
ปงบประมาณ 

2565 
1 โครงการกําจัดวัชพืชแหลงน้ําในตําบล

ปาซาง  
เพื่อเปนคาดําเนินการกําจัดวัชพืชอางเก็บ
น้ําหวยหมอปลา บานนาเจริญ หมูที่ 9   
 
 

52,000 0.00 52,000 /   /  

2 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา
สาธารณะตําบลปาซาง  

เพื่อเปนคาดําเนินการปรับปรุงฟนฟ ู  
หนองบัว หมูที่ 13  
 
 

132,000 0.00 132,000 /   /  

จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕65 

 

 
                 (นายสมควร   นัยติ๊บ) 

                      นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 


