รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วถิ ชี ีวิตแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
456 เมตร

2561
(บาท)
400,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 13 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

2

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

73 เมตร

140,000

3

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

277 เมตร

200,000

4

โครงการถนนหินคลุก
ถนนสายทางห้วยดีหมี
ใต้ หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

150,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิด
ชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

5

โครงการถนนหินคลุก
ถนนสายทุ่งบ้านห่าง
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

150,000

6

โครงการถนนหินคลุก
ถนนสายหลัง ร.ร.บ้าน
ห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

150,000

7

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 2
เริ่มต้นบ้านเลขที่ 13181 ยาว 185 เมตร

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

300,000

8

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 2
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน
เริ่มต้นบ้านนายกิติพันธ์นายคารณ

จานวน 1 สาย

300,000

9

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 2
เริ่มต้นบ้านนายพงษ์
พันธ์ สิ้นสุดบ้านนาย
ขจร
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 2
เริ่มต้นบ้านนายประสงค์
สิ้นสุดบ้านนางออน

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

300,000

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

300,000

10

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

11

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 2
เริ่มต้นบ้านเลขที่ 103163

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

250,000

12

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 2
หน้าบ้านนางคา สิ้นสุด
บ้านนายเพ็ญ เทพเที่ยง

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

120,000

13

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 2
หน้าบ้านนางเครือวัลย์
สิ้นสุดบ้านนางสรวย

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

150,000

14

โครงการลงหินคลุกทาง
การเกษตร หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 3 สาย
1.สายลาห้วยขี้เหล็ก
2.สายร่องควาย
3.สายป่าชุมชน

150,000

15

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 4 กลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

เริ่มจากบ้านเลขที่ 25
สิ้นสุดบ้านนางบังอร

กว้าง 4 เมตร ยาว 100
เมตร

16

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ทางเข้าวัดป่าซาง
โพธิท์ อง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 100
เมตร

220,000

2๐0,000

220,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

กองช่าง

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

17

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหน้าวัดป่าซางโพธิ์
ทอง หมู่ที่ 3

18

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร ยาว 150
เมตร

5๐0,000

โครงการถนนหินคลุกทุ่ง เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
ป่าส้าน-ทุ่งป่าหก หมู่ที่ การคมนาคมที่มีมาตรฐาน
3

จานวน 1 สาย

150,000

19

โครงการติดตั้งไฟกิ่งทาง เพื่อความปลอดภัยในการ
แยกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สัญจรไปมาเวลากลางคืน
จานวน 5 จุด

จานวน 5 จุด

20

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 5 ถึงสานัก
สงฆ์ หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

500,000

21

โครงการขยายไหล่ทาง
ซอย 5 หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและความปลอดภัย
ทางถนน

จานวน 1 สาย

200,000

22

โครงการถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
พร้อมบดอัดเขตพื้นที่ทา การคมนาคมที่มีมาตรฐาน
การเกษตร 5 สาย
หมู่ที่ 4

จานวน 5 สาย

500,000

100,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนที่ เพื่อความ
ติดตั้ง ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลา
กลางคืน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ของไหล่ ความสะดวกใน
ทาง
การสัญจรไปมา
และความ
ปลอดภัยทาง
ถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

23

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

24

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางมะตอย
ซอย 5 ไปสานักสงฆ์
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

25

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เข้าสู่พื้นที่ทาการเกษตร
หมู่ที่ 4 จานวน 1 จุด
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง เพือ่ ความปลอดภัยในการ
สว่างถนนสายหลัก หมู่ที่ สัญจรไปมาเวลากลางคืน
4 จานวน 5 จุด

จานวน 1 จุด

27

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

200,000

28

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
บดอัดสายห้วยปูแกง
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

100,000

29

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
โซล่าเซลภายในหมู่บา้ น
หมู่ 5 จานวน 5 จุด

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลากลางคืน

จานวน 5 จุด

100,000

26

200,000

600,000

100,000

จานวน 5 จุด

100,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนที่ ประชาชนมี
ขยาย ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

จานวนที่
ติดตั้ง

กองช่าง

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลา
กลางคืน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนที่ เพื่อความ
ติดตั้ง ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลา
กลางคืน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

30

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
คสล. จานวน 7 ซอย
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน
ซอย 1 ,11,กลาง
หมู่บ้าน 5,6,9 ซอย
บ้านนายบุญยืน หมู่ที่ 6

จานวน 7 สาย

700,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

กองช่าง

31

โครงการถนนหินคลุก
เข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

100,000

กองช่าง

32

โครงการถมดินลานตาก
พืชผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 6 จานวน 1 จุด
โครงการติดตั้งไฟกิ่งโซ
ล่าเซล หมู่ที่ 6 จานวน
5 จุด

เพื่อใช้ในการตากพืชผล
ทางการเกษตร

จานวน 1 จุด

50,000

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลากลางคืน

จานวน 5 จุด

100,000

โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าเพื่อขยายสาย
น้าตกตาดสายรุ้ง หมู่ที่
6 จานวน 1 จุด
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จานวน 9 ซอย
หมู่ที่ 7

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลากลางคืน

จานวน 1 จุด

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนที่ เพื่อใช้ในการตา
ถม
พืชผลทาง
การเกษตร
จานวนที่ เพื่อความ
ติดตั้ง ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลา
กลางคืน
จานวนที่ ความปลอดภัย
ขยาย ในการสัญจรไป
มาเวลากลางคืน

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 9 สาย

900,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

100,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

33

34

35

36

100,000

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

37

โครงการซ่อมแซมถนน
คสล. ซอย 10 ถึงซอย
7 หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

38

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ซอย6/1 หมู่ที่ 7
จานวน 1 จุด
โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ให้ประชาชนมีถนนใน
คสล. ซอย 13 หมู่ที่ 8 การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 จุด

39

จานวน 1 สาย

400,000

50,000
400,000

40

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
คสล.ซอย
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน
22,24,11,12,14,15
หมู่ที่ 8

จานวน 6 สาย

800,000

41

โครงการลงหินคลุกสู่
พื้นที่ทางการเกษตร
ซอย17,13,1 หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 3 สาย

800,000

42

โครงการติดตั้งไฟกิ่งด้วย เพื่อความปลอดภัยในการ
พลังงานแสงอาทิตย์
สัญจรไปมาเวลากลางคืน
จานวน 5 จุด หมู่ที่ 8

จานวน 5 จุด

43

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ไปทางสันม่วงชุม หมู่ที่
8 จานวน 1 จุด

จานวน 1 จุด

200,000

50,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนที่ เพื่อให้
ขยาย ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนที่ เพื่อความ
ติดตั้ง ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลา
กลางคืน
จานวนที่ เพื่อให้
ขยาย ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

44

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ทางขึ้นวัดนาเจริญ
2 สาย หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 2 สาย

45

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายร่องโป่งไป
เขต หมู่ที่3 หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

46

โครงการติดตั้งไฟกิ่งตาม
สี่แยกในหมู่บ้านด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่
ที่ 9 จานวน 5 จุด
โครงการก่อสร้างถนน
หมู่ที่ 10

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลากลางคืน

จานวน 5 จุด

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 2 สาย

300,000

48

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร จานวน 2
สาย หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 2 สาย
1.สายเหมืองกลาง
2.สายแม่ฮ้าง

300,000

49

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. จานวน 3 ซอย
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 3 สาย
ซอย 3,4,7/2

500,000

47

200,000

300,000

100,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนที่ เพื่อความ
ติดตั้ง ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาเวลา
กลางคืน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

50

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ซอย 1/4 หมู่ที่
11

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

51

โครงการปรับปรุงถนน
คสล. หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

200,000

52

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายจอมะปิน,
สายเหมืองดง หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 2 สาย

100,000

53

โครงการปรับปรุงถนน
ทางการเกษตรรอบห้วย
สวนเมี้ยง หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

54

โครงการเสริมคันดิน
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
ห้วยสวนเมีย่ งตอนกลาง การคมนาคมที่มีมาตรฐาน
หมู่ที 12

จานวน 1 สาย

55

โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ
ล่าเซล หมู่ที่ 12 จาวน
5 จุด

จานวน 5 จุด

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

200,000

100,000

200,000

100,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ของคันดิน ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนจุด เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

56

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

200,000

57

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกพื้นที่ทาง
การเกษตรสายกอดผัก
กูด หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

100,000

58

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกพื้นที่ทาง
การเกษตรสายห้วยไม้
ก้อง หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

100,000

59

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอย 6 ข้าง
โรงเรียน,ซอย 8 บ้าน
หนานพล ,ซอยหน้าบ้าน
นางผัด หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเข้าป่าชุมชน
พร้อมบดอัด หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 3 สาย

250,000

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

100,000

โครงการติดตั้งไฟกิ่ง
พร้อมติดกล้องวงจรปิด
(หัวสะพาน) หมู่ที่ 14
จานวน 2 จุด

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต

จานวน 2 จุด

60

61

200,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนที่ เพื่อป้องกันการ
ติดตั้ง เกิดอันตรายต่อ
ชีวิต

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

62

โครงการก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางถนน หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

จานวน 1 สาย

200,000

63

โครงการลงหินคลุกเข้า เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ การคมนาคมที่มีมาตรฐาน
ที่ 15

จานวน 1 สาย

100,000

64

โครงการซ่อมแซมถนน
คสล.หมู่ที่ 15

จานวน 1 สาย

65

โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้จัดกิจกรรมใน
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 หมูบ่ ้าน

จานวน 1 หลัง

500,000

66

โครงการขยายไฟฟ้า
หมู่ที่ 15
โครงการติดตั้งไฟกิ่งโซ
ล่าเซล หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

จานวน 1 จุด

50,000

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต

จานวน 5 จุด

200,000
500,000

67

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

68

โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้จัดกิจกรรมใน
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 หมูบ่ ้าน

จานวน 1 หลัง

69

โครงการขยายไหล่ทาง
ถนน ซอย 5 หมู่ที่ 16

จานวน 1 สาย

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

200,000

200,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวน เพื่อใช้จัด
หลัง
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน
จานวนที่ ประชาชนมี
ขยาย ไฟฟ้าใช้
จานวน เพื่อป้องกันการ
สาย
เกิดอันตรายต่อ
ชีวิต
จานวน เพื่อใช้จัด
หลัง
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ไหล่ทาง ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

70

โครงการถนนหินคลุก
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
สายทุ่งป่าแงะ หมู่ที่ 16 การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

71

โครงการบารุงรักษา
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกในตาบลป่าซาง

73

74
75

จานวน 1 สาย

200,000

เพื่อซ่อมแซมถนน,สะพาน
,รางระบายน้า,ฝาย,ท่อ
เหลี่ยมให้สามารถกลับมา
ใช้งานได้ตามปกติ
เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
ให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาด้วยความ
สะดวก

จานวน 16 หมู่บ้าน

960,000

960,000

960,000

960,000

จานวน 16 หมู่บ้าน

480,000

480,000

480,000

480,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังตาบลป่าซาง

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรังให้
ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาด้วยความสะดวก

จานวน 16 หมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000

300,000

โครงการติดตั้งไฟกิ่ง
ภายในพื้นที่ตาบล
ป่าซาง
โครงการติดตั้งไฟกิ่งโซ
ล่าเซล ภายในพื้นที่
ตาบลป่าซาง

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต

จานวน 16 หมู่บ้าน

200,000

200,000

200,000

200,000

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต

จานวน 16 หมู่บ้าน

200,000

200,000

200,000

200,000

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวน ประชาชนได้รับ
โครงการที่ ประโยชน์กับ
ซ่อม
โครงการการ

กองช่าง

ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
ความยาว ประชาชนได้รับ
ถนน
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรบน
ท้องถนน
จานวนจุด เพื่อป้องกันการ
ที่ติดตั้ง เกิดอันตรายต่อ
ชีวิต
จานวนจุด เพื่อป้องกันการ
ที่ติดตั้ง เกิดอันตรายต่อ
ชีวิต

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
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ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง 1.เพื่อปรับปรุงถนนใน
และหล่อลื่นเพื่อ
ตาบล
ปรับปรุงถนน
2.เพือ่ ขุดลอกคูคลองและ
แหล่งน้าในตาบล

หมู่ 1-16
-แหล่งน้า หมู่ 1-16

500,000

500,000

500,000

480,000

จานวน
ลิตร

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้อง
ถนน
2.ป้องกันปัญหา
น้าท่วมขังใน
พื้นที่

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรน้า
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
เป้
า
หมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ผลที
ค
่
าดว่
า
จะได้
ร
บ
ั
2561
2562
2563
2564
วัตถุประสงค์
(kpi)
(ผลผลิตของโครงการ)
รั
บ
ผิ
ด
ชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีน้าสะอาด
จานวน 16 จุด
220,000
๒๒๐,๐๐๐
จานวน ประชาชนมีน้าเพื่อ
กองช่าง
โซล่าเซลสูบน้าประปาภายใน เพื่ออุปโภคบริโภค
ที่ติดตั้ง อุปโภคบริโภคอย่าง
ตาบลป่าซาง
เพียงพอ
โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
จานวน 16 จุด
๑00,000
จานวน ประชาชนมีน้าเพื่อ
กองช่าง
การเกษตร ภายในตาบล
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
บ่อที่ อุปโภคบริโภคอย่าง
ป่าซาง
เจาะ เพียงพอ
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้า เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
จานวน 1 สาย
150,000
ความ ประชาชนมีน้าเพื่อ
กองช่าง
ห้วยดีหมีใต้ หมู่ที่ 1
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
ยาวของ อุปโภคบริโภคอย่าง
คลอง เพียงพอ
โครงการขุดลอกห้วยดีหมี
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
จานวน 1 จุด
250,000
จานวน ประชาชนมีน้าเพื่อ
กองช่าง
ด้านล่าง หมู่ที่ 1
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
ลาห้วยที่ อุปโภคบริโภคอย่าง
ขุด
เพียงพอ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้สูบ
จานวน 1 จุด
100,000
จานวน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
แสงอาทิตย์ที่ระบบประปาผิว น้า
จุดที่ สูบน้า
ดิน หมู่ที่ 1
ติดตั้ง
โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ ม
เพื่อให้เป็นทางระบายน้าและ
จานวน 1 จุด
400,000
จานวน ให้เป็นทางระบายน้า กองช่าง
ปากซอย 9 หมู่ที่ 1
ใช้เป็นเส้นทาง
ท่อ และใช้เป็นเส้นทาง
เหลี่ยม
โครงการก่อสร้างรางส่งน้าเข้า เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคยาว 400 เมตร
100,000
ความ ประชาชนมีน้า
กองช่าง
สู่พื้นที่การเกษตรข้างโรงบ่มใบ บริโภค
ยาวของ อุปโภค-บริโภค
ยา หมู่ที่ 1
ราง

8

โครงการขุดลอกร่องควาย
พร้อมวางท่อระหมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

100 เมตร
จานวน 2 สาย

โครงการเปลี่ยนระบบท่อ
ประปาพร้อมถังเก็บน้า หมู่ที่
2
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นลา
ห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 2

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 จุด

100,000

11

โครงการก่อสร้างรางตัวยูลา
เหมืองในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
พื้นที่

1,000เมตร

150,000

12

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้า
เพื่อการเกษตร ห้วยป่าต้าง
หมู่ที่ 3
โครงการขุดลอกลาห้วยป่าต้าง
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 จุด

150,000

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 จุด

150,000

โครงการก่อสร้างฝายปิดเปิด
ลาน้าเผื่อกลางหมู่บา้ น หมู่ที่
3
โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ลาน้าเผื่อ หมู่ที่ 3

เพื่อกักเก็บน้าใช้ในการเกษตร

จานวน 1 สาย

400,000

เพื่อให้มีสะพานข้ามห้วยที่
มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย

จานวน 2 จุด

16

โครงการก่อสร้างรางน้าลา
เหมืองห้วยป่าหก หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 สาย

17

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมบ้าน
ถนนซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ประชาชน
3

9
10

13
14
15

จานวน 1 สาย

80,000

500,000

150,000

500,000

จานวน
ลาห้วยที่
ขุด
จานวน
ประปา
กับท่อ
จานวน
ฝาย

ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ความ ประชาชนในพื้นที่ไม่
ยาวของ มีปัญหาน้าท่วม
ราง
จานวน ประชาชนมีแหล่งน้า
ฝายที่ เพื่อการเกษตรอย่าง
ก่อสร้าง เพียงพอ
จานวน ประชาชนมีแหล่งน้า
ลาห้วยที่ เพื่อการเกษตรอย่าง
ขุด
เพียงพอ
ความ กักเก็บน้าใช้ใน
ยาวของ การเกษตร
ราง
จานวน ให้มีสะพานข้ามห้วย
สะพาน ที่มั่นคงแข็งแรง
ที่
และปลอดภัย
ก่อสร้าง
ความ เพื่อให้ประชาชนมี
ยาวของ แหล่งน้าเพื่อ
ราง การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ความ เพื่อป้องกันน้าท่วม
ยาวของ ขัง
ราง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

18

19

โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซล
เพื่อสูบน้าประปาหมู่บ้าน
หมู่ 4
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ลาห้วยโป่งเงี้ยม จานวน 2
จุด หมู่ที่ 4

เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการ
สูบน้า

โซล่าเซล 1 จุด

150,000

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ปัญหาน้าท่วมขัง

กว้าง 4 เมตร
สูง 2 เมตร

400,000

จานวน ลดการใช้ไฟฟ้าใน
ที่ติดตั้ง การสูบน้า

กองช่าง

จานวน
ท่อ
เหลี่ยม
ความ
ยาวของ
ราง
จานวน
จุด

ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

เพื่อป้องกันน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

กักเก็บน้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

จานวน
บ่อที่
เจาะ
ความ
ยาวของ
ราง

ประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน

กองช่าง

20

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อป้องกันน้าท่วมบ้าน
ตัวยูในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ประชาชน

จานวน 1 สาย

400,000

21

โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดลาเหมืองดง-ร่องควาย หมู่
ที่ 5
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณประปาขนาดใหญ่
ซอย 7 หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างรางส่งน้าเข้า
สู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 5

เพื่อกักเก็บน้าใช้ในการเกษตร

จานวน 1 จุด

400,000

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 สาย

150,000

โครงการขุดลอกลาห้วยปูแกง
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 สาย

200,000

จานวน
ลาห้วยที่
ขุด

25 โครงการขุดลอกลาเหมืองทุ่ง
เด่น-ร่องปลาขาว หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 สาย

150,000

26 โครงการก่อสร้างป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5,8,14 หมู่ที่
5

เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน

จานวน 1 ป้าย

จานวน
ลา
เหมืองที่
ขุด
จานวน
ป้าย

22
23

24

50,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
น้าธรรมชาติ หมู่ที่ 5 ลาห้วย
น้าเผื่อ,ลาห้วยปูแกง
28 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่
6

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จานวน 2 จุด

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

29 โครงการขุดลอกลาห้วยตาด
น้าตก หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 จุด

200,000

30 โครงการขุดลอกลาเหมืองหน้า เพื่อประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
บ้านนายอินปั๋น หมู่ที่ 6
การเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 สาย

100,000

31 โครงการขุดลอกลาห้วยข้าง
โรงเรียน หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 สาย

100,000

32 โครงการติดตั้งโซล่าเซลระบบ
ประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จานวน 6 จุด
หมู่ที่ 6
33 โครงการขุดสระน้าขนาดใหญ่
หมู่ที่ 6
34 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
ห้วยขัวเรือง หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 6 จุด

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 จุด
จานวน 1 จุด

290,000

35 โครงการก่อสร้างแท้งเก็บ
น้าประปาภูเขา จานวน 3
จุด หมู่ที่ 7
36 โครงการขยายประปาพร้อม
วางท่อ PVC 2” หมู่ที่ 7
37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
รูปตัวยู หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 3 จุด

300,000

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค
เพื่อป้องกันน้าท่วมบ้าน
ประชาชน

จานวน 1 สาย

100,000

จานวน 1 สาย

100,000
100,000

300,000

200,000

400,000

จานวน ให้ประชาชนมีแหล่ง
แหล่งน้า น้าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
จานวน ประชาชนมีน้า
บ่อที่ อุปโภค-บริโภค
เจาะ
จานวน ประชาชนมีแหล่งน้า
ลาห้วยที่ เพื่อการเกษตรอย่าง
ขุด
เพียงพอ
จานวน ประชาชนมีแหล่งน้า
ห้วยที่ เพื่อการเกษตรอย่าง
ขุด
เพียงพอ
จานวน ประชาชนมีแหล่งน้า
ลาห้วยที่ เพื่อการเกษตรอย่าง
ขุด
เพียงพอ
จานวน เพื่อประชาชนมีน้า
ที่ติดตั้ง อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

จานวน
บ่อที่ขุด
จานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง
จานวน
ที่
ก่อสร้าง
จานวน
ท่อ
ความ
ยาวของ
ราง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค
ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค
เพื่อป้องกันน้าท่วม
ขัง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

38 โครงการสูบน้าด้วยพลังงาน
โซล่าเซล หมู่ที่ 7
39 โครงการขยายเขตระบบ
ประปาภูเขา หมู่ที่ 7
40 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นลา
ห้วยห้าง หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค
เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 จุด

100,000

จานวน 1 จุด

100,000

จานวน 1 จุด

290,000

41 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภค7
บริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

42 โครงการก่อสร้างรางส่งน้าตัววี เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 8
เพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 สาย

43 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า หมู่ที่ 8

เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
ต่อชีวิต

จานวน 1 สาย

44 โครงการเจาะบ่อบาดาลที่
หอประชุม หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

45 โครงการติดตั้งระบบประปา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าเซล) หมู่ที่ 9
46 โครงการขุดลอกห้วยต้นผึ้ง
หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

200,000

47 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
ห้วยหัวทุ่ง หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 จุด

200,000

48 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ห้วยหมอปลา หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 จุด

300,000

290,000

200,000

จานวน
ที่ติดตั้ง
จานวน
ที่ติดตั้ง
จานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง
จานวน
บ่อที่
เจาะ
จานวน
ความ
ยาวของ
ราง
ความ
ยาวของ
ราง
จานวน
บ่อที่
เจาะ
จานวน
ที่ติดตั้ง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค
เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค
ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

จานวน
ลาห้วยที่
ขุด
จานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง
จานวน
อ่างที่
ก่อสร้าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างรางส่งน้าฝาย เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
ทุ่งป่าแงะ หมู่ที่ 9
เพือ่ การเกษตรอย่างเพียงพอ

จานวน 1 สาย

200,000

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ซอย 5 หมู่ที่ 9
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 สาย

400,000

51 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภค9
บริโภค

จานวน 1 จุด

52 โครงการติดตั้งโซล่าเซล
บ่อบาดาล หมู่ที่ 10
53 โครงการขุดลอกลาห้วย หมู่ที่
10

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค
เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

จานวน 1 จุด

200,000

54 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
สายห้วยกว้าน,สายห้วยสวน
เมี่ยง หมู่ที่ 11
55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ
ส่งน้าประปาภูเขา และประปา
บาดาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 2 จุด

200,000

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 2 จุด

200,000

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บริโภค

จานวน 1 จุด

200,000

57 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้าถนนสายกลาง หมู่ที่
12
58 โครงการก่อสร้างท่อประปา
ภูเขา PVC ประปาภูเขาห้วย
สวนเมี่ยง หมู่ที่ 12

เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
ต่อชีวิต

จานวน 1 สาย

200,000

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 สาย

100,000

100,000

จานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง
ความ
ยาวของ
ราง
จานวน
บ่อที่
เจาะ
จานวน
ที่ติดตั้ง
จานวน
ลาห้วยที่
ก่อสร้าง
จานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง
จานวน
จุดที่
ซ่อม
แซม
ความ
ยาวของ
ราง
ความ
ยาวของ
ราง
จานวน
ท่อ

ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค
เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ถนนสายกลาง หมู่ที่ 12
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 สาย

400,000

60 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ห้วยม่วงขนัด หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

61 โครงการขุดลอกห้วยสวนเมี่ยง เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคหมู่ที่ 12
บริโภค

จานวน 1 จุด

62 โครงการก่อสร้างรางส่งน้าตัววี
ลาเหมืองห้วยแม่เผื่อ หมู่ที่
12
63 โครงการก่อสร้างประตูปิดเปิด
น้าห้วยสวนเมี้ยง หมู่ที่ 12
64 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 12

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 สาย

เพื่อกักเก็บน้าใช้ในการเกษตร

จานวน 1 จุด

400,000

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

100,000
100,000

65 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ ม 4 เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ช่องทางลาห้วยแม่เผื่อ หมู่ที่ ปัญหาน้าท่วมขัง
13

จานวน 1 จุด

400,000

66 โครงการขุดลอกหน้าอ่างห้วย
ไม้ก้อง หมู่ที่ 13
67 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้าห้วยแม่เผื่อตอนบน หมู่ที่
13
68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ตัวยูพร้อมฝาปิด หน้าบ้าน
น.ส.สมยง เมืองชื่น หมู่ที่ 14
69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
พร้อมฝาปิดสายหน้าโรงเรียน
หมู่ที่ 14

เพื่อกักเก็บน้าใช้ในการเกษตร

จานวน 1 จุด

100,000

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 สาย

400,000

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 สาย

400,000

200,000

ความ
ยาวของ
ราง
จานวน
อ่างที่
ก่อสร้าง
จานวน
ลาห้วยที่
ขุด
ความ
ยาวของ
ราง
จานวน
จุด
จานวน
บ่อที่
เจาะ
จานวน
ท่อ
เหลี่ยมที่
ก่อสร้าง
จานวน
อ่างที่ขุด
จานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง
ความ
ยาวของ
ราง
ความ
ยาวของ
ราง

ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

กักเก็บน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

กักเก็บน้าใช้ใน
การเกษตร
เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร
ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้า หมู่ที่ 14

เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
ต่อชีวิต

จานวน 1 สาย

200,000

71 โครงการขุดลอกลาห้วยเผื่อ
หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

72 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้า
ห้วยน้าฮาก หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

100,000

73 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
ห้วยโป่ง หมู่ที่ 14

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

250,000

74 โครงการเสริมคันดินอ่างเก็บ
น้าห้วยจะลอ หมู่ที่ 15
75 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าหน้าบ้านนายอุดมศักดิ์ถึง
บ้านนายอุเปา แซ่พ่าน หมู่ที่
15
76 โครงการขุดลอกและเสริมคัน
อ่างห้วยจะลอ หมู่ที่ 15

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง

จานวน 1 จุด

100,000

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 สาย

300,000

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

200,000

250,000

77 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
หมู่ที่ 15
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 สาย

300,000

78 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 สาย

300,000

79 โครงการขุดลอกห้วยหมอปลา เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภค,ห้วยหล่ม หมู่ที่ 16
บริโภค

จานวน 1 จุด

250,000

ความ
ยาวของ
ราง
จานวน
ลาห้วยที่
ขุด
จานวน
อ่างที่
ซ่อม
จานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง
จานวน
อ่าง
ความ
ยาวของ
ราง

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

จานวน
ลาห้วยที่
ขุด
ความ
ยาวของ
ราง
ความ
ยาวของ
ราง
จานวน
ลาห้วยที่
ขุด

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร
ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ป้องกันตลิ่งพัง

กองช่าง

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้า
ทุ่งป่าเติม หมู่ที่ 16

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

150,000

81 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล หมู่ที่ 16

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

250,000

82 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาภูเขา หมู่ที่ 16

เพื่อประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

250,000

83 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ มทุ่ง เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ป่าเติม หมู่ที่ 16
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 จุด

84 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ ม
ห้วยปางควาย หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีไ่ ม่มี
ปัญหาน้าท่วมขัง

จานวน 1 จุด

85 โครงการขุดลอกแหล่งน้าใน
ตาบลป่าซาง

1. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
2. เพื่อระบายน้าในหน้าน้า
หลาก
เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

จานวน 16 หมู่บ้าน

480,000

480,000

480,000

480,000

จานวน 16 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน 16 หมู่บ้าน

600,000

600,000

600,000

600,000

หมู่ 1-16

480,000

480,000

480,000

480,000

86 โครงการขยายเขตประปาใน
ตาบลป่าซาง

87 ก่อสร้างรางระบายน้าในตาบล เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
ป่าซาง
พื้นที่
88 ก่อสร้างท่อเหลีย่ มตาบล
ป่าซางภายในตาบลป่าซาง

เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการ
คมนาคมที่มมี าตรฐาน

300,000
300,000

จาวน
ฝายที่
ก่อสร้าง
จานวน
ประปา
บาดาลที่
ปรับปรุง
จานวน
ระบ
ประปา
ที่ซ่อม
จานวน
ท่อ
เหลี่ยม
จานวน
ท่อ
เหลี่ยม
จานวน
แหล่งน้า
ทีข่ ุด

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

เพื่อประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร
ป้องกันน้าขังและ
น้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

จานวน ประชาชนมีน้าเพื่อ
ที่ขยาย การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
ความ ประชาชนในพื้นที่ไม่
ยาวของ มีปัญหาน้าท่วม
ราง
จานวน ประชาชนมีน้าเพื่อ
ท่อ การเกษตรอย่าง
เหลี่ยม เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

89 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านภายในตาบล
ป่าซาง
90 ก่อสร้างฝายน้าล้นภายใน
ตาบลป่าซาง

เพื่อซ่อมแซมประปาหมูบ่ ้าน
ในตาบล

จานวน 16 หมู่บ้าน

200,000

200,000

200,000

200,000

ก่อสร้างฝายน้าล้นพร้อมประตู
ปิด-เปิด

จานวน 16 หมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000

300,000

91 ซ่อมแซมอ่างเก็บน้าและฝาย
น้าล้นภายในตาบลป่าซาง

เพื่อซ่อมแซมอ่างเก็บน้าและ
ฝายในตาบลป่าซาง

จานวน 16 หมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000

300,000

92 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซล
เพื่อสูบน้าประปาหมู่บ้าน
ภายในตาบลป่าซาง

เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการสูบ
น้า

จานวน 16 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

100,000

93 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่ออุปโภค-บริโภค
94 โครงการสร้างฝายชะลอน้า
ภายในตาบลป่าซาง
95 โครงการสนับสนุนพลังงาน
ทดแทนภายในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
ทางการเกษตร
เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้

บ่อบาดาล 16
หมู่บ้าน
ฝายชะลอน้า 16
หมู่บ้าน
พลังงานทดแทน 16
หมู่บ้าน

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวน
ประปา
ที่ซ่อม
จานวน
ฝายที่
สร้าง
จานวน
อ่างเก็บ
น้าที่
ซ่อม
จานวน
ที่จัดซื้อ

ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้ดี
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

สามารถประหยัด
ไฟฟ้าได้

กองช่าง

จานวน
บ่อ
ความลึก
ของฝาย
จานวน
ที่จัดซื้อ

ประชาชนมีนา้
อุปโภค-บริโภค
ประชาชนมีนา้
อุปโภค-บริโภค
มีพลังงานไฟฟ้าใช้

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.1 แนวทางการป้องกันและระงับโรคในชุมชน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดซื้อทรายอะเบส

วัตถุประสงค์

2 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคระบาด

สนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขในการ
ป้องกันโรค
เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง
ๆ ในพื้นที่ อบต.ป่าซาง

3 สนับสนุนสาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.)

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของ อสม.

4 โครงการพ่นหมอกควัน
5 โครงการรณรงค์ใช้เกลือ
ไอโอดีน

เพื่อป้องกันโรคระบาดใน
พื้นที่ อบต. และจัดซื้อ
วัสดุในการพ่นหมอกควัน
เพื่อให้ประชาชนบริโภค
เกลือไอโอดีน

6 โครงการสนับสนุนหน่วย
กู้ชีพกู้ภัย
7 โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพ

เพื่อจัดส่งผู้ป่วยได้ทนั
ถ่วงที
เพื่อให้ประชาชนดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทุกหมู่บ้านในเขต
ตาบล (16หมูบ่ ้าน)
ทุกหมู่บ้านในเขต
ตาบล (16หมูบ่ ้าน)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด (kpi)
จานวน
อุปกรณ์ที่ซื้อ

งานด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จานวน
หมู่บ้าน
ที่ระบาด
จานวน
หมู่บ้านที่
สนับสนุน
จานวนพื้นที่ที่
พ่นหมอกควัน

ประชาชนในตาบลปราศจาก สานักปลัด
โรคระบาดต่าง ๆ

ประชาชนในตาบลปลอด
จากโรคระบาด

สานักปลัด

จานวน
ครัวเรือน
จานวน
ผู้เสียชีวิต
จานวนผู้เข้า
รับการอบรม

ประชาชนได้บริโภคเกลือ
ไอโอดีนเพื่อป้องกันโรค

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

30,000

30,000

30,000

200,000

20,000

20,000

20,000

200,000

300,000

300,000

300,000 300,000

100,000

100,000

100,000 100,000

จานวน 16 ศูนย์
ทุกหมู่บ้านในเขต
ตาบล (16หมูบ่ ้าน)
จานวน 16 หมู่บ้าน

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
เกษตรกร 100
คน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2564
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สานักปลัด

อสม.สามารดาเนินงานอย่าง สานักปลัด
มีประสิทธิภาพ

ส่งผู้ปว่ ยได้ทันถ่วงที
ประชาชนดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย

8 โครงการส่งเสริมลดการ
ใช้สารเคมี
9 โครงการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้านตาบลป่าซาง

เพื่อให้ประชาชนดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

เกษตรกร 100
คน
ประชาชนตาบลป่า
ซาง

100,000

100,000

80,000

50,000

100,000 100,000
70,000

80,000

จานวนผู้เข้า
รับการอบรม
จานวนผู้เข้า
รับการอบรม

ประชาชนดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.2 แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 แข่งขันกีฬาหมู่บ้านและกีฬา
เยาวชนตาบลป่าซาง

เพื่อความสามัคคีระหว่างกัน

2 แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/โรงเรียนอนุบาล

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสี
ศพด.ต.ป่าซาง
2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง
1.เพื่อให้ประชาชนมีลานกีฬา
หมู่บ้านในการเล่นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
2.เพื่อปรับปรุงลานกีฬาให้
สามารถกลับมาใช้งานได้
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหันมาเล่น
กีฬา
เพื่อส่งเสริมวันผู้พิการแห่งชาติ

3 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านและ
ลานกีฬาตาบลป่าซาง
2.ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน
4 โครงการส่งเสริมการออกกาลัง
กายตาบลป่าซาง
5 จัดงานวันผู้พิการแห่งชาติ
6 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

2561
(บาท)
100,000

เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนที่มา
กับน้า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

1 ครั้ง
50,000
จานวน ๒ แห่ง

50,000

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวน
100,000 เยาวชนที่
เข้าร่วม
จานวนเด็กที่
เข้าร่วม
50,000

ประชาชนมีความสมัคร
สมานสามัคคีกันมากขึ้น

สานักปลัด/
กองการศึกษา

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา

จานวนลาน
กีฬา

ประชาชนมีลานกีฬา
หมู่บ้านในการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย

กองช่าง

2564
(บาท)

300,000
๒00,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

1 ครั้ง/ปี

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

จานวนคน ประชาชนในตาบลมี
ร่วม
ร่างกายสุขภาพแข็งแรง

สานักปลัด

1 ครั้ง/ปี

10,000

10,000

10,000

10,000

สานักปลัด

1 ครั้ง/ปี

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน ผู้พิการเข้าร่วมงานวันผู้
ผู้เข้าร่วม
พิการแห่งชาติ
กิจกรรม
จานวนครั้ง ประชาชนในตาบลมีน้า
สะอาดที่ปราศจากสาร
ปนเปื้อน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการเสริมสร้างระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ที่
1

2
3

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2561
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ, ผู้
1.เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ 1.ผูส้ ูงอายุ1,671 คน 2,057,000
พิการ, ผู้ตดิ เชื้อและ
ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
2.เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ 2.ผู้พิการ347คน
3,331,200
ผู้พิการ
3.เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ 3.ผูต้ ิดเชื้อ60 คน
360,000
ผู้ตดิ เชื้อ
4.เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ 4.ผูด้ ้อยโอกาสฯ20
100,000
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
คน
สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อให้ประชาชนในเขตตาบล
1 ครั้ง/ปี
สุขภาพระดับตาบล
ได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง
200,000
ทั่วถึง
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และ
จานวน 5 หลัง
๒00,000
บ้านผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในตาบลป่าซาง
(16 หมู่บา้ น)
ผู้ด้อยโอกาสตามเกณฑ์
จปฐ.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,057,000 2,057,000

2564
(บาท)
2,057,000

3,331,200

3,331,200

3,331,200

360,000

360,000

360,000

100,000

100,000

100,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน
ผู้สูงอายุผู้
พิการผู้ตดิ
เชื้อและผู้
ด้อย
โอกาส

สามารถช่วยบรรเทา
ภาระด้านค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวผู้สูงอายุ, ผู้
พิการ, ผู้ตดิ เชื้อและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้

จานวน ประชาชนในเขตตาบล
ครั้ง ได้รับการดูแลสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
จานวน บ้านผู้ยากไร้และ
หลังที่ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ซ่อมแซม ซ่อมแซม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด/
พัฒนาสังคม

4 โครงการคุม้ ครองเด็ก
เพื่อคุ้มครองเด็ก เยาวชนและ
เยาวชนและครอบครัวจาก ครอบครัวจานวน 4 ด้าน คือ
ปัจจัยเสี่ยง
1.ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
2.ด้านการป้องกัน 3.ด้านการ
เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงในเด็ก
เยาวชนและครอบครัว 4.ด้าน
การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เยียวยา
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ เพื่ออบรมให้ความรู้ในการใช้
ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
ยา การดูแลสุขภาพและการ
อยู่ร่วมกันในสังคม

จานวน ๑๐๐ คน

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวนคน เด็ก เยาวชนและ
ที่เข้าร่วม ครอบครัวได้รับการ
คุ้มครองจากภาครัฐมาก
ขึ้น

สานักปลัด

จานวน ๘๐ คน

10,000

10,000

10,000

10,000

ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
สามารถอยู่ร่วมกับคนใน
สังคมได้

สานักปลัด

6 โครงการอบรมการ
ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม

จานวน ๑๖๐ คน

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวนผู้
ติดเชื้อ
และผูป้ ่วย
เอดส์
จานวนคน
ที่เข้าร่วม

เยาวชนในตาบลได้รับ
ความรู้ในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

สานักปลัด

เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.2 แนวทางการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาศักยภาพ
(อปพร.)

2

3
4
5
6

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000

2564
(บาท)
100,000

2 ครั้ง

20,000

15,000

15,000

15,000

ช่วยเหลือผูไ้ ด้รับความ
เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ

จานวน 16 หมู่บ้าน

600,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เพื่อใช้ในการดูแลป้องกัน
เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

ปีละ 2 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

80 คน

30,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในการป้องกันฝ่ายพล
เรือน
โครงการลดอุบัตเิ หตุบนท้อง เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้องถนน
ถนนในช่วงเทศกาล
ในช่วงเทศกาล
โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบเหตุภัย
พิบัติต่าง ๆ
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
โครงการอบรมให้ความรู้ภัย
แผ่นดินไหว

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวและ
ปฏิบัติถูกต้องกรณีเกิดเหตุ
โครงการเสริมสร้างความรู้ใน เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ
การป้องกันอุบัติภัยทางถนน ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
30 คน

50 คน

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน อป อปพร.มีความรู้ใน
พร.ที่ร่วม การป้องกันฝ่าย
พลเรือน
จานวนอุบัติ ประชาชนได้รับ
เหตุที่ลดลง ความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วง
เทศกาล
จานวนคนที่ ประชาชนได้รับ
ได้รับการ การช่วยเหลือ
ช่วย
อย่างทันท่วงที
จานวนที่ซื้อ ประชาชนในพื้นที่
มีอุปกรณ์ป้องกัน
ภัย
จานวนคนที่ ประชาชนในตาบล
เข้าร่วม มีความรูเ้ รื่อง
แผ่นดินไหว
จานวนคนที่ ประชาชนในตาบล
เข้าร่วม มีความรูเ้ รื่องกฎ
จราจรและ
สามารถปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด/
ศูนย์ อปพร.
ป่าซาง
สานักปลัด/
ศูนย์ อปพร.
ป่าซาง
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

7

โครงการสารวจจุดเสี่ยง

8

โครงการอบรมเพื่อซักซ้อม
ด้านสาธารณภัย

9

โครงการอบรม (อปพร.)
(จัดตั้งใหม่)

10 โครงการก่อสร้างศูนย์
อปพร.
11 โครงการกู้ภัยทางน้า

เพื่อสารวจข้อมูลจุดเสีย่ ง
จากภัยธรรมชาติและด้าน
การจราจร
เพื่อซักซ้อมแผนผจญเหตุ
จัดทาคู่มือ ป้ายเตือนในการ
เผชิญเหตุกรณีเกิดภัย
ประเภทต่าง ๆ

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

50,000

20,000

เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในการป้องกันฝ่าย
พลเรือน

อปพร. 50 คน

๓00,000

๓00,000

เพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้ในด้าน
อปพร.
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ในด้านความปลอดภัยทาง
ถนน

ศูนย์ประสานงาน
อปพร. 1 หลัง
จานวน ๘๐ คน

จานวนจุด
เสี่ยงที่
สารวจ
จานวนคนที่
อบรม

ตาบลป่าซางรู้จุด
เสี่ยงที่อาจทาให้
เกิดอันตราย
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันเหตุ
สาธารณภัยเพิ่ม
มากขึ้น

สานักปลัด/
กองช่าง

จานวนคนที่ บุคลากรเข้ารับ
ส่งเข้าอบรม การอบรมในการ

ส่วนสานัก
ปลัด

ป้องกันฝ่ายพล
เรือน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวนหลัง มีศูนย์เรียนรู้ใน
ด้าน อปพร.
จานวนคน ประชาชนมี
50,000
50,000
50,000
50,000
ที่มาอบรม ความรู้ในด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนน

สานักปลัด

ส่วนสานัก
ปลัด
ส่วนสานัก
ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.3 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

จานวน 1 แห่ง

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน 2,500 คน

150,000

300,000

300,000

300,000

๑๐๐ คน

300,000

300,000

300,000

300,000

๓,๒๗๑ ครัวเรือน

30,000

30,000

30,000

30,000

80 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

-

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน ๓๐ ครัวเรือน

1

สนับสนุนส่งเสริมโครงการ เพื่อสนองพระราชดาริใน
เศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระ
หมู่ที่ 10
เจ้าอยู่หัว

2

ก่อสร้างยุ้งฉาง หมู่ที่ 10

เพื่อมีที่เก็บพืชผลทาง
การเกษตร

3

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบล

4

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตาบลป่าซาง
โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานตาบล

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวทางกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ
ตาบลป่าซาง
เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของประชาชนในพื้นที่

6

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตาบล
ป่าซาง

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การอบรมความรูด้ ้าน
คุณธรรมจริยธรรม

7

โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

หมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเอง จานวน ๑๓ หมู่บา้ น
ได้ เพื่อนาไปสูส่ ังคมที่
เข้มแข็ง

5

ตัวชี้วัด
(kpi)
จานวนผู้
ได้รับการ
สนับสนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนพออยู่พอกิน
ตามแนวพระราชดาริ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

จานวนแห่ง เพื่อสนับสนุนทุน
สานักปลัด
หมุนเวียนภายใน
หมู่บ้าน
จานวนคน ชุมชนมีเข้มแข็งตาม
สานักปลัด
แนวทางกองทุน
สวัสดิการชุมชน
จานวน ผู้สูงอายุตาบลป่าซางมี
สานักปลัด
ผู้สูงอายุ ศักยภาพเพิ่มขึ้น
จานวน องค์กรมีข้อมูลราษฎรใน
สานักปลัด
ครัวเรือนที่ การจัดการ/แก้ไขปัญหา
จัดเก็บ
จานวนเด็ก เด็กและเยาวชนที่เข้า
กองการศึกษา
และเยาวชน อบรมร้อยละ 50ได้รบั
ที่เข้าร่วม การอบรมความรูด้ ้าน
คุณธรรมจริยธรรม
จานวน หมู่บ้านเกิดการพัฒนา
สานักปลัด
หมู่บ้านที่ และสามารถพึ่งตนเองได้
เข้าร่วม

8

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน จานวน 16 หมู่บ้าน
ในการใช้พลังงานทดแทน ในการทาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ในครัวเรือน
9 พัฒนาศูนย์ส่งเสริม
เพื่อให้ผู้สูงอายุมสี ถานที่เพื่อ
จานวน 1 แห่ง
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ดี
ผู้สูงอายุตาบลป่าซาง
10 โครงการสานสัมพันธ์คน เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชน จานวน ๑๖๐ คน
สามวัย
และผูส้ ูงอายุได้ทากิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกัน

50,000

50,000

50,000

50,000

70,000

70,000

70,000

70,000

20,000

20,000

20,000

20,000

11 โครงการนาร่องหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

50,000

เพื่อสนองพระราชดาริใน จานวน ๘๐ครัวเรือน
พระบาทสมเด็จพระ
( 1 แห่ง )
เจ้าอยู่หัว
12 โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ความรู้กับ
จานวน ๕๐ คน
กับคณะกรรมกตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับ
การจ้าง
การจ้าง
13 โครงการส่งเสริมกลุ่มทา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
จานวน ๒๐ คน
เฟอร์นิเจอร์
ในด้านเฟอร์นิเจอร์
14 โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้นาชุมชนมีความรู้
จานวน ๕๐ คน
ในการบริหารจัดการ
ในด้านการบริหารการ
กิจการประปา
จัดการระบบประปา

50,000
50,000
50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
จานวนแห่ง

ประชาชนสามารถทา
ก๊าซชีวภาพเพื่อให้ใช้ใน
ครัวเรือนได้
ผู้สูงอายุมสี ถานที่เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่ดี

สานักปลัด
กองช่าง

จานวนคนที่ เด็กเยาวชนประชาชน
กองการศึกษา
ร่วม
และผูส้ ูงอายุทากิจกรรม
ศพด.และ
การเรียนรู้ร่วมกัน
ร.ร.อนุบาล
จานวน สนองพระราชดาริใน
ส่วนสานัก
ครัวเรือนที่ พระบาทสมเด็จพระ
ปลัด
เข้าร่วม เจ้าอยู่หัว
จานวนคนที่ ประชาชนที่เข้าร่วม
ส่วนสานัก
เข้าร่วม ประชุม
ปลัด
จานวนคนที่
เข้าร่วม
จานวนผู้นา
ชุมชน

ประชาชนที่เข้าร่วม
ประชุม
ผู้นาชุมชนมีความรู้ใน
เรื่องการจัดการบริหาร
ระบบประปา

สานักปลัด
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.4 แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

เพื่อไม่ให้ประชาชนไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

2 โครงการอบรมอาชีพผู้ เพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้ผา่ น
ผ่านการบาบัดยาเสพติด การบาบัดยาเสพติด

.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2560
(บาท)

จานวน 50 คน

300,000

ผู้ผ่ายการบาบัดยา
เสพติด 50 คน

500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
(kpi)
จานวนคน

500,000

จานวนคน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพติด
สร้างอาชีพแก่ผู้ผ่าน
การบาบัดยาเสพติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม
4.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
2561
2562
2563
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
560 คน
1,400,000 1,400,000 1,400,000
เด็ก นักเรียนของโรงเรียนใน
(5 แห่ง)
เขตตาบล ป่าซางให้ได้รับการ
สนับสนุนอาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
560 คน
1,100,000 1,100,000 1,100,000
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
(5 แห่ง)
เขตตาบลป่าซางให้ได้รับการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
อย่างทั่วถึง

1

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนเขต
ตาบลป่าซาง

2

อาหารเสริม(นม)
โรงเรียน

3

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
ตาบลป่าซาง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโดยการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

ศพด.110 คน
ร.ร.อนุบาล 180 คน

800,000

800,000

4

อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลตาบล
ป่าซาง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตาบลป่าซางให้ได้รับ
การสนับสนุนอาหารเสริม
(นม )อย่างทั่วถึง

ศพด.110 คน
ร.ร.อนุบาล 180 คน

800,000

800,000

2564
(บาท)
1,400,000

ตัวชี้วัด
(kpi)
จานวน
เด็กที่
ได้รับ
อาหาร

1,100,000

จานวน
เด็กที่
ได้รับนม

800,000

800,000

จานวน
เด็กที่ได้
อาหาร
กลางวัน

800,000

800,000

จานวน
เด็กที่
ได้รับนม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กนักเรียนทุก
โรงเรียนในเขตตาบล
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
เด็กนักเรียนทุก
โรงเรียนในเขตตาบล
ได้รับประทานอาหาร
เสริม (นม)อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
เด็กนักเรียนศพด.และ
โรงเรียนอนุบาลได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
เด็กนักเรียนในศพด.
และโรงเรียนอนุบาล
ได้รับประทานอาหาร
เสริม(นม) อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

5

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติตาบลป่าซาง

6

ก่อสร้างอาคารเรียน
เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ ขนาดกว้าง 10 เมตร
ร.ร.อนุบาล อบต.ป่าซาง สอนให้แก่เด็กนักเรียน
ยาว 90 เมตร

7

ก่อสร้างรั้วรอบ ศพด.
และ ร.ร.อนุบาล อบต.
ป่าซาง

8

ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาของ
ทางเข้า ศพด.และ
ผูป้ กครองและผู้มาใช้บริการ
โรงเรียนอนุบาล อบต.
ป่าซาง
ก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้เด็กนักเรียนทากิจกรรม
เอนกประสงค์ ศพด.และ ต่าง ๆ นอกห้องเรียน
ร.ร.อนุบาล อบต.ป่าซาง

9

1.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม เด็กในเขตตาบลและ
งานวันเด็กแห่งชาติแก่เด็กที่ ทั่วไป (1,000 คน)
เข้าร่วมงาน
2.เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ตลอดจนความรูด้ ้านต่างๆ
แก่ เด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมงาน

เพื่อใช้กั้นแนวเขตและรักษา
สมบัติของทางราชการ

ยาว 86 เมตร

50,000

50,000

50,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

300,000

300,000

กว้าง 4 เมตร ยาว
227 เมตร หนา 15
ซม.

472,160

กว้าง 13 เมตร ยาว
28 เมตร

1,000,000

50,000

จานวน 1.ส่งเสริมการจัด
เด็กที่ร่วม กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติในเขต
ตาบลป่าซางเพื่อลด
ภาระ ค่าใช้จ่าย
ตลอดจนความ
สะดวกและ ความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
2.เด็กสามารถ
แสดงออกตาม
กิจกรรมต่างๆในงาน
วันเด็กแห่งชาติ
3,000,000 จานวน 1 เพื่อให้เด็กมีสถานที่
หลัง/ เด็ก สาหรับเรียนหนังสือ
นักเรียนใช้
ประโยชน์
ความยาว มีแนวเขตที่ชัดเจน
รั้ว
และเด็กนักเรียนมี
ความปลอดภัย
พร้อมทั้งสมบัติของ
ราชการปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
ความยาว ผู้ปกครองและคนมา
ถนน
ติดต่อราชการมี
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร
จุดที่
มีสถานที่ใช้จัด
ก่อสร้าง
กิจกรรมต่าง ๆ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

10 ก่อสร้างโรงจอดรถ
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล
อบต.ป่าซาง
11 ก่อสร้างฐานวางศาล
พระภูมิ ศพด.และ ร.ร.อ
นุบาล อบต.ป่าซาง
12 ก่อสร้างฐานวาง
พระพุทธรูปประจา
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล
อบต.ป่าซาง
13 ก่อสร้างศาลาที่พัก
ผู้ปกครองที่มารับส่งเด็ก
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผู้มาติดต่อราชการ

กว้าง 7 เมตร ยาว
26 เมตร

350,000

350,000

เพื่อให้ศาลพระภูมิมีฐานที่
มั่นคงถาวรและสวยงาม

จานวน 1 โครงการ

10,000

เพื่อให้พระพุทธรูปมีฐานที่
มั่นคงถาวรและสวยงาม

จานวน 1 โครงการ

50,000

เพื่อให้ผู้ปกครองที่มารับส่ง
เด็กนักเรียนมีศาลาที่พัก
ในช่วงที่รอเด็กนักเรียน

กว้าง 5 เมตร ยาว 5
เมตร

50,000

14 จัดหาสระว่ายน้าสาหรับ
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล
อบต.ป่าซาง
15 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศพด.และ ร.ร.อนุ
บาล อบต.ป่าซาง
16 ก่อสร้างเตาเผาขยะ
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล
อบต.ป่าซาง
17 โครงการจัดทาระบบอิน
เตอรเน็ต ศพด.และ
ร.ร.อนุบาล อบต.ป่าซาง
18 ก่อสร้างสนามกีฬา
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล
อบต.ป่าซาง
19 ก่อสร้างห้องน้า ศพด.
และ ร.ร.อนุบาล ของ
อบต.ป่าซาง

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเป็น
การออกกาลังกาย

กว้าง 5 เมตร ยาว 8
เมตร

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามและน่าอยู่

จานวน 1 แห่ง

50,000

เพื่อจะได้มีเตาเผาในการกาจัด จานวน 1 เตา
ขยะที่ถูกสุขลักษณะ

30,000

เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลการเรียน
การสอนให้แก่เด็กนักเรียน

จานวน 1 จุด

20,000

20,000

เด็กนักเรียนมีสนามกีฬา
สาหรับเล่นและจัดกิจกรรม

กว้าง 40 เมตร ยาว
60 เมตร

50,000

50,000

ศพด.และโรงเรียนอนุบาลมี
ห้องน้าใช้เพียงพอสาหรับ
เด็กและผู้มาใช้บริการ

จานวน 1 แห่ง

40,000

50,000

จานวนที่
สร้าง

ผู้มาติดต่อราชการมี
กองการศึกษา
สถานที่จอดรถใช้กัน
แดดกันฝน
ความ ศาลพระภูมมิ ีฐานวาง กองการศึกษา
กว้างยาว ที่มั่นคงแข็งแรงและ
สวยงาม
ความ พระพุทธรูปมีฐานวาง กองการศึกษา
กว้างยาว ที่มั่นคงแข็งแรงและ
สวยงาม

50,000

ความ ศพด.และ ร.ร.อนุบาล
กว้างยาว มีศาลาทีพ่ ักให้แก่
ผู้ปกครองที่มารับส่งนักเรียน
เด็กมีสระว่ายน้าเพื่อ
เรียนรู้และออกกาลัง
กาย
จานวนที่ พื้นที่มีภูมิทัศน์ที่
ปรับปรุง
สวยงามร่มรื่นและ
น่าอยู่
จานวนเตา ศพด.และ ร.ร.อนุบาล
ที่สร้าง
มีเตาเผากาจัดขยะที่
ถูกสุขลักษะ
จุดที่ติดตั้ง มีอินเตอร์เน็ตใช้เพือ่ ค้นหา

กองการศึกษา

ความยาว มีสนามกีฬาให้เด็ก
สนาม สาหรับเล่นและจัด
กิจกรรม
จานวน ศพด.และโรงเรียน
ห้องน้า อนุบาลมีห้องน้า
เพียงพอ

กองการศึกษา

500,000

ข้อมูลด้านการเรียนการ
สอนเด็กนักเรียน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
(งบอุดหนุน)

กองการศึกษา

20 โครงการอบรมพัฒนา
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ด้าน
คุณภาพครูเกี่ยวกับ
การเงินและพัสดุ
การเงินและพัสดุ
21 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
สถานศึกษาให้ร่วมสมัยและ
เข้ากับบริบทของโรงเรียน
22 โครงการน้าดื่มสมุนไพร เพื่อให้เด็กได้รู้จักประโยชน์
ของสมุนไพรใกล้ตัว
23 โครงการกีฬาสีสมั พันธ์ -เพื่อให้เด็กได้ออกกาลังกายและมี
และกีฬาสีสัมพันธ์ อปท. ความสามัคคี

จานวน 1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน 1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน 1 โครงการ

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวน 2 กิจกรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

24 โครงการเรียนรู้สู่โลก
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นอก
จานวน 1 กิจกรรม
กว้าง
ห้องเรียน
25 โครงการส่งเสริมหนูน้อย เพื่อให้เด็กรักการอ่านเพิ่มมาก จานวน 1 กิจกรรม
รักการอ่าน
ขึ้น
26 โครงการแสดงผลงาน
เพื่อเป็นการแสดงผลงานของ จานวน 1 กิจกรรม
ทางวิชาการ
เด็ก

50,000

50,000

50,000

50,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

27 โครงการสื่อมีชีวิต

เพื่อพัฒนาการกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็ก

จานวน 1 กิจกรรม

5,000

5,000

5,000

5,000

28 โครงการก่อสร้างศาลา
จุดรับ-ส่งเด็กนักเรียน

เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง
นักเรียน
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

จานวน 1 กิจกรรม

80,000

80,000

80,000

80,000

จานวน 1 กิจกรรม

15,000

15,000

15,000

15,000

จานวน 4 คน

336,000

336,000

336,000

336,000

-เพื่อให้บุคลากรได้ออกกาลังกาย
และมีความสามัคคี

29 โครงการหนูน้อย
อาเซียน

30 โครงการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาบุคลากรมา
สนับสนุนการศึกษา
สนับสนุนการศึกษา

จานวนครู บุคลากรทางการ
กองการศึกษา
ที่อบรม ศึกษามีความรูด้ ้าน
การเงินและพัสดุ
หลักสูตรที่ สถานศึกษามีหลักสูตร ร.ร.อนุบาล
อบรม ที่เข้ากับบริบทของ
(งบอุดหนุน)
โรงเรียน
จานวน เด็กมีความรู้เรื่องการ ศพด ร.ร.อนุบาล
(งบอุดหนุน)
เด็กที่ร่วม ทาน้าดื่มสมุนไพร
-จานวนเด็กที่ -เด็กร่างกายแข็งแรง
กองการศึกษา
ร่วม
ขึ้น
-จานวน
-ร่างกายแข็งแรงและรู้
บุคลากรที่
เข้าร่วม
รักสามัคคี
จานวน เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
ร.ร.อนุบาล
เด็กที่ร่วม นอกห้องเรียน
(งบอุดหนุน)
จานวน เด็กมีนสิ ัยรักการอ่าน ศพด.และ ร.
เด็กที่ร่วม เพิ่มมากขึ้น
ร.อนุบาล
จานวน เด็กที่แสดงผลงานมี
ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่ร่วม ความภาคภูมิใจใน
บาล
ผลงานตัวเอง
(งบอุดหนุน)
จานวน เด็กได้เรียนรู้จากสื่อมี ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่ร่วม ชีวิต
บาล
(งบอุดหนุน)
ความ ผู้ปกครองที่มารับส่งมี กองการศึกษา
กว้างยาว ศาลาสาหรับนั่งรอเด็ก
สูง
นักเรียน
จานวน เด็กได้เรียนรู้เรื่อง
ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่ร่วม อาเซียนเพิ่มมากขึ้น
บาล
(งบอุดหนุน)
จานวนคน มีบุคลากรเพียงพอกับ กองการศึกษา
ที่สรรหา จานวนเด็ก
ร.ร.อนุบาล

31 โครงการพืชผักสวนครัว

เพื่อให้เด็กได้ปลูกผักและรู้จัก
ชนิดของผัก

จานวน 1 กิจกรรม

5,000

5,000

5,000

5,000

32 โครงการ 5 ส.

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้น่า
อยู่กับเด็กนักเรียน

จานวน 1 กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

33 โครงการจัดทาบ่อน้า
บ่อทราย
34 โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างมือหน้าอาคารเรียน

เพื่อเพิ่มแหล่งเสริม
จานวน 1 กิจกรรม
ประสบการณ์นอกห้องเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีอ่างล้างมือที่ จานวน 1 โครงการ
ถูกสุขลักษณะ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

35 โครงการหนูน้อยนัก
อนุรักษ์พิทักษ์
สิ่งแวดล้อม
36 โครงการทาปุ๋ยหมักใน
เสวียนไม้ไผ่

เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบ
วินัยรู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่

จานวน 1 กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การกาจัด
ขยะและทาปุย๋ หมัก

จานวน 1 โครงการ

5,000

5,000

5,000

5,000

37 โครงการเคลื่อนย้าย
เครื่องเล่นเด็ก

เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจาก
อบต.ไปไว้ ศพด.และ ร.ร.อ
นุบาลแห่งใหม่

จานวน 1 กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

38 โครงการ ศพด.และ
ร.ร.อนุบาล อบต.ปลอด
โรค
39 โครงการจัดซื้อวัสดุและ
สื่อการเรียนการสอน

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในสถานศึกษา
ของ อบต.
เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย

จานวน 1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน 1 กิจกรรม

50,000

50,000

50,000

50,000

40 โครงการพุทธบุตร พุทธ
ธิดา

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก

จานวน 1 กิจกรรม

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวน เด็กได้ปลูกผักไว้
เด็กที่ร่วม รับประทานและได้
รู้จักชนิดของผัก
บริเวณที่ เด็กมีสภาพแวดล้อมที่
ปรับสภาพ น่าอยู่
จานวน
เด็กที่ร่วม
ความยาว
อ่าง

ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
กองการศึกษา

เด็กได้มีแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน
นักเรียนมีสถานที่สา กองการศึกษา
หับล้างมือที่ถูก
สุขลักษณะ
จานวน เด็กได้รู้จักการคัดแยก ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่ร่วม ขยะและทิ้งขยะได้ถูก
บาล
ที่
(งบอุดหนุน)
จานวน เด็กได้เรียนรู้การกาจัด ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่ร่วม ขยะและการทาปุ๋ย
บาล
หมัก
(งบอุดหนุน)
ระยะทาง เด็กได้มีเครื่องเล่น
กองการศึกษา
ที่
สนามเพื่อไว้เล่น
เคลื่อนย้า
ย
จานวน สถานศึกษาของ อบต. ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่เข้า ปลอดจากโรคติดต่อ
บาล
ร่วม
(งบอุดหนุน)
จานวนที่ เด็กมีวัสดุและสื่อการ ศพด ร.ร.อนุ
จัดซื้อ เรียนการสอนที่
บาล
หลากหลาย
(งบอุดหนุน)
จานวน เด็กมีคณ
ุ ธรรมและ
ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่เข้า จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น
บาล
ร่วม
(งบอุดหนุน)

41 โครงการหนูน้อย
นาฎศิลป์

จานวน 1 กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

42 โครงการศึกษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้เด็กได้สืบสาน
ศิลปะการแสดงด้าน
นาฎศิลป์
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวน 1 กิจกรรม

5,000

5,000

5,000

5,000

43 โครงการเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

เพื่อใช้ในด้านเอกสารและสื่อ
การเรียนการสอนต่าง ๆ

จานวน 1 โครงการ

36,000

36,000

36,000

36,000

44 ก่อสร้างรางระบายน้า
ศพด.และ
ร.ร.อนุบาล
45 โครงการหนูน้อย
นักวิทยาศาสตร์

เพื่อป้องกันน้าท่วมในฤดูฝน

จานวน 1 โครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิจริง
ได้รับประสบการณ์ตรง

จานวน 1 กิจกรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

46 โครงการหนูน้อย
มารยาทไทย

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่า จานวน 1 กิจกรรม
ของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีดีงามของไทย

5,000

5,000

5,000

5,000

47 โครงการรณรงค์ป้องกัน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐาน
จานวน 1 กิจกรรม
ยาเสพติดในสถานศึกษา ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
ปฐมวัย
48 ก่อสร้างระบบบาบัดน้า เพื่อให้ ศพด.และ ร.รอนุบาลมี จานวน 1 แห่ง
เสีย
ระบบบาบัดน้าเสีย
49 โครงการหนูน้อยนัก
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การ
จานวน 1 กิจกรรม
ประดิษฐ์กระทง
ประดิษฐ์กระทง

25,000

25,000

25,000

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

3,000

3,000

3,000

3,000

50 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา

10,000

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

50,000

51 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สานักงานเพื่อบริการ
การศึกษา

เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬาสาหรับเด็ก จานวน 1 กิจกรรม
เพื่อออกกาลังกาย
ศพด.และ ร.ร.อนุบาลมีวสั ดุ จานวน 1 โครงการ
สานักงานเพื่อบริหาร
การศึกษา

จานวน
เด็กที่เข้า
ร่วม
จานวน
เด็กที่เข้า
ร่วม
จานวน
เดือนที่เช่า

เด็กได้ฝึกด้าน
นาฎศิลป์และกล้า
แสดงออก
เด็กได้เรียนรู้เกีย่ วกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
ส่วนการศึกษามีเครื่อง กองการศึกษา
ถ่ายเอกสารสาหรับทา
สื่อการเรียนการสอน
ความยาว ศพด.และ ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา
ราง
มีรางระบายน้าเพื่อ
ป้องกันน้าท่วม
จานวน เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ร.ร.อนุบาล
เด็กที่เข้า ได้ประสบการณ์ตรง
(งบอุดหนุน)
ร่วม
จานวน เด็กเห็นคุณค่าของ
ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่เข้า ศิลปวัฒนธรรมและ
บาล
ร่วม
ประเพณีที่ดีงามของ
(งบอุดหนุน)
ไทย
จานวน เด็กมีภมู ิคุ้มกันยาเสพ ร.ร.อนุบาล
เด็กที่เข้า ติดมากขึ้น
(งบอุดหนุน)
ร่วม
จุดที่
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา
ก่อสร้าง มีระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน เด็กมีความรู้ในการ
ศพด ร.ร.อนุ
เด็กที่เข้า ประดิษฐ์กระทง
บาล
ร่วม
(งบอุดหนุน)
จานวนที่ เด็กมีวัสดุกีฬาเพื่อการ ร.ร.อนุบาล
จัดซื้อ ออกกาลังกาย
(งบอุดหนุน)
จานวนที่ ศพด.และ ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา
จัดซื้อ มีวัสดุสานักงานใช้

52 โครงการจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว

ศพด.และ ร.ร.อนุบาลมีวสั ดุ
งานบ้านงานครัวใช้

จานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนที่
จัดซื้อ

53 โครงการจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน

เพื่อให้เด็กมีเครื่องแบบ
จานวน 1 โครงการ
นักเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

51,000

51,000

51,000

51,000

54 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนสาหรับเด็ก

เพื่อให้เด็กมีอุปกรณ์การเรียน

จานวน 1 โครงการ

34,000

34,000

34,000

34,000

จานวน
เด็ก
นักเรียน
จานวนที่
จัดซื้อ

55 โครงการค่าหนังสือเรียน เพื่อให้เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอน

จานวน 1 โครงการ

34,000

34,000

34,000

34,000

จานวนที่
จัดซื้อ

เด็กมีสื่อการเรียนการ
สอน

56 โครงการประกัน
อุบัติเหตุ

เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครอง
ด้านอุบัติเหตุ

จานวน 1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

เด็กได้รับการคุ้มครอง
ด้านอุบัติเหตุ

57 โครงการปรับปรุง
ห้องสมุด

เพื่อให้เด็กได้มีแหล่งศึกษาหา
ความรู้

จานวน 1 โครงการ

100,000

100,000

จานวน
เด็กที่
ประกัน
จุดที่
ปรับปรุง

เพื่อให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและเหมาะสม
กับวัย
59 โครงการกิจกรรมพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
คุณภาพผู้เรียน
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
60 โครงการจัดทาแหล่ง
เพื่อให้เด็กได้มีแหล่งเรียนรู้ใน
เรียนรูส้ าหรับเด็ก
การศึกษาหาความรู้
61 โครงการอุ้ยสอนหลาน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาด้านต่าง ๆ แก่เด็ก
และเยาวชน

จานวน 1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน 1 โครงการ

80,000

80,000

80,000

80,000

จานวน 1 โครงการ

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน 1 กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

58 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้

จุดที่
พัฒนา

ศพด.และ ร.ร.อนุบาล กองการศึกษา
มีวัสดุงานบ้านงานครัว
ใช้
เด็กได้สวมเครื่องแบบ ร.ร.อนุบาล
โดยพร้อมเพรียงกัน
(งบอุดหนุน)
เด็กมีอุปกรณ์การเรียน
สาหรับเรียน

เด็กมีแหล่งศึกษาหา
ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน

เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
เหมาะสมกับวัย
จานวน ผู้เรียนมีความรู้และ
เด็ก
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
จุดที่จัดทา เด็กมีแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาหาความรู้
จานวน เด็กและเยาวชนได้
เด็ก
ความรู้ภมู ิปัญญาด้าน
ต่าง ๆ

ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
ศพด ร.ร.อนุ
บาล
ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
ศพด ร.ร.อนุ
บาล
(งบอุดหนุน)
กองการศึกษา
กองการศึกษา

62 โครงการก่อสร้างจัดทา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ป้ายโรงเรียน 1 ป้าย
ป้ายซื่อโรงเรียน
ประชาชนได้ทราบและ
สะดวกในการติดต่อราชการ

300,000

จุดที่ทา

63 โครงการก่อสร้างเสาธง
ศพด.
64 โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเด็กเล่น
ศพด.
65 โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้า ศพด.
66 โครงการปรับปรุง
อาคาร เอนกประสงค์
67 โครงการติดตั้งกันสาด
ศพด.

250,000

จุดที่ทา

เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เป็น
กิจกรรมหน้าเสาธง
เพื่อรักษาของเล่นให้อยู่
สภาพคงทนถาวร

เสาธง 1 จุด

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้าดื่ม
น้าใช้ทสี่ ะอาด
เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่
จัดกิจกรรม
เพื่อป้องกันฝนสาดเข้า
ห้องเรียน

เครื่องกรองน้า

หลังคาสนามเด็กเล่น

300,000

กันสาด ยาว 200
เมตร

จุดที่ทา

๑๒0,000

อาคารเอนกประสงค์

400,000
๒00,000

จุดที่ทา

จุดที่ทา
จุดที่ทา

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ
และสะดวกในการ
ติดต่อราชการ
เด็กนักเรียนใช้เป็น
กิจกรรมหน้าเสาธง
รักษาของเล่นให้อยู่
สภาพคงทนถาวร

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนมีน้าดื่ม
น้าใช้ทสี่ ะอาด
เด็กนักเรียนมี
สถานที่จดั กิจกรรม
ป้องกันฝนสาดเข้า
ห้องเรียน

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4.2 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ที่
1

2
3

4
5

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดงานเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
พระชนมพรรษาสมเด็จ แม่แห่งชาติ
พระนางเจ้าฯ
โครงการสืบสาน
เพื่อให้ประชาชนตาบลป่า
ประเพณีวัฒนธรรม
ซางได้สบื สานประเพณี
ตาบลป่าซาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

โครงการจัดกิจกรรมแห่
เทียนพรรษา

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

2564
(บาท)
5,000

1 ครั้ง/ปี

5,000

5,000

5,000

5,000

1 ครั้ง/ปี

30,000

30,000

30,000

30,000

๑ ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

๑ ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
1 ครั้ง/ปี
พ่อแห่งชาติ

เพื่อสืบสานและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
พรรษา
โครงการสรงน้าพระธาตุ เพื่อสักการะครูทั้ง 5 องค์
ดอยกู่

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนคน เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
ร่วม
พ่อแห่งชาติ

ศพด.และ ร.
ร.อนุบาล
(งบอุดหนุน)

จานวนคน เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
ร่วม
แม่แห่งชาติ

ศพด.และ ร.
ร.อนุบาล
(งบอุดหนุน)
กองการศึกษา

จานวน
ครั้ง

ประชาชนและเยาวชน
ได้เห็นความสาคัญ
ผู้สูงอายุตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยผูส้ ูงอายุมี
กิจกรรมและพบปะ
แลกเปลีย่ นความรู้
จานวน เพื่อสืบทอดประเพณีแห่ กองการศึกษา
ครั้ง
เทียนพรรษาให้คงอยู่
ต่อไป
จานวน ประชาชนและเยาวชนร่วม กองการศึกษา
ครั้ง สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
ดอยกู่ให้คงอยู่ต่อไป

6

โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุและ
สามเณร

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปสานต่อ
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาว

๑ ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

7

โครงการอบรมความรู้
เพื่อสืบสานดนตรี
ล้านนา
โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษาล้านนา

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน 1 กิจกรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน 1 กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

8
9

โครงการสืบสานงาน
ศิลปะและภูมิปัญญา
พื้นบ้าน
10 โครงการคนดีศรีป่าซาง

เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้สืบสานศิลปะ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เพื่อยกย่องเชิดชูและให้ขวัญ
กาลังใจแก่คนทาความดีด้าน
ต่าง ๆ

จานวนผู้ เยาวชนร่วมสืบสานและ กองการศึกษา
อุปสมบท อนุรักษ์ประเพณีบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุและ
สามเณร
จานวนคน เยาวชนเรียนรู้
สานักปลัด
ร่วม
วัฒนธรรมภายใน
ท้องถิ่น
จานวนคน เยาวชนเรียนรู้
สานักปลัด
ร่วม
วัฒนธรรมภายใน
ท้องถิ่น
จานวน เด็กเยาวชนและ
กองการศึกษา
ครั้ง
ประชาชนได้สืบสาน
ศิลปะภูมิปัญญาพื้นบ้าน
จานวนคน คนดีได้รับการยกย่อง
กองการศึกษา
ที่คัดเลือก เชิดชูและมีขวัญกาลังใจ
ในการทาความดี

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ที่
1
2

3
4
5
6
7
8

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการดาเนินงานศูนย์ถ่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
ทอเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจา ตาบลป่าซาง
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
อาทิ แผ่นพับ ใบปลิว
หนังสือ คู่มือ ป้าย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัด
นิทรรศการ
โครงการสานตะกร้าจากฟาง เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพสาน
แข็ง หมู่ที่ 1
ตะกร้าจากฟางแข็ง
โครงการทอผ้าพื้นเมือง
เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพทอ
หมู่ที่ 2
ผ้าพื้นเมือง
โครงการทาน้ายา
เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพทา
เอนกประสงค์
น้ายาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11
โครงการอบรมทาหมูกระจก เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพทา
หมู่ที่ 7
หมูกระจก
โครงการฝึกอบรมทาลูก
เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพทา
ประคบ หมู่ที่ 8
ลูกประคบ
โครงการทาหน่อไม้อัดปี๊บ เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพทา
หมู่ที่ 9
หน่อไม้อัดปี๊บ

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2564
(บาท)
20,000

1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน 1 กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน 1 กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน 1 กิจกรรม

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวน 1 กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน 1 กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน 1 กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนศูนย์ ศูนย์มีการจัดกิจกรรม
ที่สนับสนุน เผยแพร่ความรู้แก่
ประชาชน
จานวนสื่อ มีสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ
แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ
คู่มือ ป้าย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
จัดนิทรรศการ
จานวนคน ประชาชนมีรายได้
เข้าอบรม เพิ่มขึ้น
จานวนคน ประชาชนมีรายได้
เข้ารอบรม เพิ่มขึ้น
จานวนคน ประชาชนมีรายได้
เข้าอบรม เพิ่มขึ้น
จานวนคน
เข้าร่วม
จานวนคน
เข้าร่วม
จานวนคน
เข้าร่วม

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

9

โครงการจักสานไซกุ้ง ไซ
ปลาไหล หมู่ที่ 14
10 โครงการเพิม่ ศักยภาพ
เครือข่ายสตรี

เพื่อส่งเสริมกลุม่ อาชีพจัก
สานไซกุ้ง ไซปลาไหล
เพื่อเพิ่มศักยภาพสตรีใน
ตาบล

จานวน 1 กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน ๘๐ คน

20,000

20,000

20,000

20,000

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
กลุ่มโอทอป 3 กลุ่ม
การตลาดและการบริหาร อาชีพในชุมชน
กลุ่มโอทอปและวิสาหกิจ
ชุมชน
12 โครงการผลิตพันธุ์ข้าว
เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์
กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว
ข้าวที่ดี
13 โครงการอบรมเพื่อความรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
กลุ่มเกษตร
ให้ด้านเทคโนโลยีดา้ นพืช ในด้านเศรษฐกิจ
14 โครงการจัดกลุ่มจักรสาน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
15 โครงการผลิตพันธุ์ถั่ว
เพื่อเกษตรกรมีความรู้ใน กลุ่มผลิตพันธุ์ถั่ว
เหลืองชุมชนตาบลป่าซาง ด้านถั่งเหลือง
เหลือง
16 โครงการเสริมสร้างอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
กลุ่มเกษตรกรมี
ประมงตาบลป่าซาง
ในด้านประมง
ความรู้ในด้านประมง

100,000

100,000 100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

40,000

40,000

40,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนคน
เข้าร่วม
จานวนคน
เข้าร่วม

ประชาชนมีรายได้
สานักปลัด
เพิ่มขึ้น
เครือข่ายสตรีมีศักยภาพ สานักปลัด
ในการทางานเพิ่มมาก
ขึ้น
จานวนกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี สานักปลัด

จานวนคน
เข้าร่วม
จานวนคน
เข้าร่วม
จานวนคน
เข้าร่วม
จานวนคน
เข้าร่วม
จานวนคน
เข้าร่วม

เกษตรกรมีพันธ์ข้าวที่
ดี
เกษตรกรมีความรู้ใน
ด้านเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ
เกษตรกรมีความรู้ใน
ด้านถั่งเหลือง
เกษตรกรมีความรู้ใน
ด้านประมง

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
โครงการจัดทาแนวกันไฟ
เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อบริหาร
จัดการขยะให้เป็นศูนย์
โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ป่าชุมชน

5

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

6

อบรมให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์และการจัดการน้า
เสียและรณรงค์การใช้น้า
อย่างประหยัด

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและ
80 คน
ตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันพื้นที่ปลูกป่าต้น
จานวน ๕๐ กม.
น้า/ป่าชุมชนจากปัญหาไฟ
(16 หมู่บ้าน)
ป่า
เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องขยะ จานวน ๑๖๐ คน
ในการจัดการขยะประเภท
ต่าง ๆ
เพื่อสนับสนับการจัดหาพันธ์
80 คน
ไม้และการดาเนินงานของ
คณะกรรมการป่าชุมชนใน
พื้นที่
เพื่อจัดหากล้าไม้เพื่อ
1,000 ต้น
แจกจ่ายให้ปลูกเพิ่มป่าให้มี
มากขึ้น
เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการ
จานวน ๑๖๐ คน
อนุรักษ์และการจัดการน้า
เสียและรณรงค์การใช้น้า
อย่างประหยัดแประชาชนใน
พื้นที่

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

ตัวชี้วัด
(kpi)
จานวนคนที่
ร่วม
ความยาว
ของแนว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้เข้าอบรมเข้าใจและ
สานักปลัด
ตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม
สามารถป้องกันการเกิดไฟป่า สานักปลัด
ไม่ให้ลุกลามเพิ่มขึ้น

จานวนคนที่ ประชาชนมีการคัดแยก
ร่วม
ขยะถูกวิธีมากขึ้น

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนพันธุ์ มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ไม้ที่จัดหา ป่าชุมชม

สานักปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน ป่าชุมชนเพิ่มปริมาณมากขึ้น
ต้นไม้ที่ปลูก

สานักปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวนคนที่ ประชาชนในพิ้นที่รู้วิธีการ
ร่วม
อนุรักษ์และการจัดการน้า
เสียและรณรงค์การใช้น้า
อย่างประหยัด

สานักปลัด

7

โครงการถนนสีเขียว

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

8

โครงการปล่อยปลา
อนุรักษ์แหล่งน้า
โครงการรักษาและอนุรัก
แหล่งน้า
โครงการกาจัดวัชพืชแหล่ง
น้าในตาบลป่าซาง
โครงการหน้าบ้านหน้าอยู่
หลังบ้านหน้ามอง
โครงการปรับปรุงป้ายเขต
อบต.
โครงการสร้างสวนป่าดอย
คดช้าง หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน้าสาธารณะ

เพื่อให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภค
เพื่อเป็นแหล่งน้าทีส่ ะอาด
และป้องกันน้าท่วม
เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

9
10
11
12
13
14

เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่
ราชการ
เพื่อให้มีป่าไม้ที่อุดม
สมบูรณ์
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปโภค-บริโภคอย่าง
พอเพียง

ปลูกต้นไม้บริเวณ
ถนน
ปล่อยปลา 5,000
ตัว
แหล่งน้าหนองบัว

40,000

40,000

40,000

40,000

จานวนแห่ง รักษาสิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

สานักปลัด

40,000

40,000

40,000

40,000

จานวนพันธุ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ปลา
จานวนแห่ง ประชาชนมีนาอุ
้ ปโภค-

บริโภค
จานวนแห่ง เป็นแหล่งน้าที่สะอาดและ
ป้องกันน้าท่วม
จานวน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

แหล่งน้าที่มีวชั พืช

80,000

80,000

80,000

80,000

หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ
ป้ายเขต อบต. 2
ป้าย
สวนป่า 1 จุด

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

40,000

16 หมู่บ้าน

500,000

500,000 500,000 500,000 จานวนแห่ง ประชาชนมีนาอุ
้ ปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและ

50,000

หมู่บ้าน
จานวนป้าย ประชาสัมพันธ์สถานที่
จานวนจุด

ราชการ
ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

สะอาด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วถิ ชี ีวิตแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.2 แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ในตาบลป่าซาง
และพัฒนาแหล่งส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยวในตาบลป่า
ซาง

2 โครงการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองบัว

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประจาตาบลป่าซาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการ

ถนนดอกไม้
หนองบัว

3 โครงการปรับปรุงตาดสายรุ้ง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประจาตาบลป่าซาง

ปรับปรุงภูมิทัศน์
น้าตกตาดสายรุ้ง

4 โครงการส่งเสริมอ่างเก็บน้า เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ห้วยดีหมีเป็นสถานที่
ประจาตาบลป่าซาง
ท่องเที่ยว

ปรับปรุงภูมิทัศน์
น้าตกตาดสายรุ้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน ตาบลป่าซางมี
แหล่ง ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่าน
สื่อต่างๆ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่ง ประจาตาบลป่าซาง
ท่องเที่ยว
จานวน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
50,000
50,000
50,000
50,000
แหล่ง ประจาตาบลป่าซาง
ท่องเที่ยว
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่ง ประจาตาบลป่าซาง
ท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด/
กองการศึกษา
สานักปลัด/
กองการศึกษา
สานักปลัด/
กองการศึกษา
สานักปลัด/
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ปรับปรุงระบบงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

2

3

4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีฐานข้อมูลครบถ้วน
เป็นธรรมและน่าเชื่อถือ
เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างได้รู้หน้าที่ในการเป็น
คณะกรรมการโครงการต่าง
ๆ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม เพื่ออบรมคุณธรรมแก่
จริยธรรมสาหรับบุคลากร
บุคคลากรในปฏิบัติงานและ
ท้องถิ่น
ศึกษาดูงานด้านจริยธรรมเช่น
คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนง.
ลูกจ้างและผู้นาชุมชนสมาชิก
กลุ่มต่าง ๆ
โครงการอบรมและศึกษาดู จัดอบรมและศึกษาดูงาน
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นา
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ชุมชนและพนักงาน อบต.
หรือผู้นาชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

2561
(บาท)
100,000

จานวน 1 โครงการ

10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000
10,000

10,000

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
2564
รับผิดชอบ
(บาท)
100,000 จานวนที่ อบต.มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน กองคลัง
ปรับปรุง เป็นปัจจุบัน
10,000 จานวนคน คณะกรรมการมีความเข้าใจ กองคลัง
ที่ร่วม เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด
(kpi)

75 คน

100,000

50,000

50,000

50,000

จานวน บุคลากรท้องถิ่นและผู้นา
สานักปลัด
บุคลากรที่ ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมที่
ร่วม ดีขึ้น

๑๘๐ คน

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนคน ผู้นาชุมชน บุคลากร
ที่ร่วม ท้องถิ่นสามารถนาข้อมูล
จากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นได้
เหมาะสมกับการพัฒนา

สานักปลัด

5

6

7

8

9

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ
อบต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ต่างๆ เงินเดือน ค่าจ้าง เงิน
ประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ รายจ่ายการรับรอง
และพิธีการ ค่าเงินคืน
ค่าปรับ ฯลฯ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน เพื่ออบรมให้ความรู้
กฎหมาย อปท.และการ
กฎหมายท้องถิ่นแก่ สมาชิก
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ผู้นาชุมชน ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ตลอดจน
บุคคลทั่วไปได้ทราบถึง
กฎหมายต่าง ๆ
โครงการทบทวนปรับปรุง
เพื่อจัดประชุมและเวที
ภารกิจผู้นาชุมชนและ
ประชาคมรับฟังความคิดเห็น
ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการทบทวนปรับปรุง
ภารกิจบทบาทหน้าที่ของ
อบต.ป่าซาง
สนับสนุนและพัฒนา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้า
ศักยภาพบุคคลากรในการ
รับการอบรมของบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายของ อบต.
ป่าซาง อาทิ ค่าเดินทาง ค่า
เบี้ยเลีย้ ง ค่าลงทะเบียน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิหน้าที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
อันเป็นประโยชน์ต่อ
ต่างๆ อาทิ กรรมการตรวจ
อบต.ป่าซาง
งานจ้าง กรรมการเปิดซอง
กรรมการเลือกตั้งประจา
อบต.ฯลฯ

จานวน 1 กิจกรรม

6,700,000

7,700,000 7,700,000 7,700,000

จานวน บุคลากรของ อบต. มี
ค่าใช้จ่าย ความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด,
กองคลัง,กอง
ช่าง,กอง
การศึกษา

1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนคน ผู้บริหาร ข้าราชการ
ที่ร่วม สมาชิก บุคคลทั่วไปรู้ถึง
กฎระเบียบต่าง ๆ

สานักปลัด

2 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนคน มีการปรับปรุงทบทวน
ที่ร่วม ภารกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคม

สานักปลัด

75 คน

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวนคน บุคลากรได้รับการสนับสนุน สานักปลัด,
ร่วม ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กองคลัง,กอง
ประชุม/อบรมต่างๆ
ช่าง,กอง
การศึกษา

75 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน คณะกรรมการได้รับ
ผู้ได้รับค่า ค่าตอบแทนในการ
ตอบแทน ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
ตามระเบียบ

สานักปลัด,
กองคลัง,กอง
ช่าง,กอง
การศึกษา

10 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้ครูได้มีความรู้และ
ทักษะมากขึ้น

จานวน 1 โครงการ

40,000

40,000

40,000

40,000

11 โครงการกิจกรรม 5 ส.

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ กิจกรรม 5 ส. อบต.
น่าอยู่กับพนักงาน อบต.
ป่าซาง

50,000

50,000

50,000

50,000

12 โครงการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร

เพื่อให้ประชนชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

70,000

70,000

70,000

70,000

ศูนย์ให้ข้อมูล
ข่าวสาร

จานวนครู ครูได้มีความรู้และทักษะมาก ศพด.และ
ที่พัฒนา ขึ้น
ร.ร.อนุบาล
(งบอุดหนุน)
บริเวณ ปรับสภาพแวดล้อมให้น่า ศพด.และ
อาคาร อยู่กับพนักงาน อบต.
ร.ร.อนุบาล
สานักงาน
(งบอุดหนุน
จานวนผู้ ประชนชนได้เข้าถึงข้อมูล ศพด.และ
มารับ
ร.ร.อนุบาล
ข่าวสาร
บริการ
(งบอุดหนุน
ข้อมูล
ข่าวสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการบริการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ต
ตาบลป่าซาง

2

3

4
5
6

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าบริการและ
ปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ตให้
พร้อมบริการประชาชน
ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร
เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง
สานักงาน อบต.ป่าซาง
อาคารสานักงานให้มคี วาม
คงทนแข็งแรงและพร้อม
บริการประชาชน
จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์พร้อม
เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ในสานักงาน
เพื่อใช้ในสานักงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ตาบลป่าซาง
ตาบลป่าซางให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
ก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ต
เพื่อเป็นสถานที่ให้
ตาบลป่าซาง
ประชาชนสามารถค้นคว้า
หาข้อมูลต่าง ๆ
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน เพื่อติดตั้งระบบโทรศัพท์
สานักงาน อบต.
ภายในสานักงานสานัก
ปลัด , กองคลัง , กองช่าง
, ส่วนการศึกษา

2560
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

100,000

80,000

80,000

80,000

จานวน
ครั้ง

อาคารสานักงานมีความ
แข็งแรงและพร้อมบริการ
ประชาชน

จานวน ๕ ครั้ง/ปี

300,000

350,000

350,000

350,000

จานวนที่
จัดหา

1 โครงการ

300,000

300,000

300,000

300,000

1 โครงการ

500,000

500,000

พื้นที่ที่
ปรับภูมิ
ทัศน์
จานวนที่
สร้าง

เจ้าหน้าที่มีวสั ดุ/ครุภณ
ั ฑ์ สานักปลัด,
เพื่อใช้ในสานักงาน
กองคลัง, กอง
ช่าง, กอง
การศึกษาฯ
ตาบลป่าซางมีสถานที่
กองช่าง
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จานวนโครงการ

20,000

20,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ

1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน เพื่อให้การรายงานผลผ่าน
ค่าใช้จ่าย ระบบออนไลน์เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วมีเสถียรภาพ

จานวนที่
ติดตั้ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด/
กองคลัง/
กอง
การศึกษา
สานักปลัด/
กองช่าง

ประชาชนมีสถานที่ที่
สามารถค้นคว้าหาข้อมูล

กองช่าง

สามารถประสานงาน
ภายในสานักงาน อบต.ได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น

สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการบูรณาการจัดทา
แผนพัฒนาตาบลป่าซาง

วัตถุประสงค์
จัดประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนของ
อบต.ป่าซาง

2 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อจัดอบรมคณะกรรมการ
ผู้นาชุมชนด้านการจัดทาแผน หมูบ่ ้าน ประชาคมและ
ชุมชน
คณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนา มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาแผนชุมชน
และแผนพัฒนาตาบล
3 โครงการอบต. สัญจร
เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูล
อบต. พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ประชาชนและออกหน่วย
ให้บริการนอกสถานที่แก่ราษฎร
ในพื้นที่ตาบลป่าซาง
4 สนับสนุนการดาเนินงานของ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ศูนย์ปรองดอง อบต.ป่าซาง ดาเนินงานของศูนย์ความ
ปรองดอง อบต.ป่าซาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8 ครั้ง

2560
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

2 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

2564
(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนคน มีการจัดประชุมจัดทา สานักปลัด
ร่วม
แผนและรายงานผล
การติดตาม
แผนพัฒนาตาบลตาม
ระเบียบกาหนด
จานวนคน ผู้เข้ารับการอบรมมี สานักปลัด
ร่วม
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทาแผนชุมชน

จานวนคน ประชาชนได้รับข้อมูล
ร่วม
อบต. พร้อมเสนอ
ข้อคิดเห็น และรับ
บริการนอกสถานที่
ของ อบต.
จานวน ศูนย์ความปรองดอง
ศูนย์
อบต.ป่าซางเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

สานักปลัด

สานักปลัด

5 สนับสนุนการเลือกตั้ง

เพื่อจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
สาหรับการเลือกตั้ง

6 โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
อบต.

เพื่อบริหารจัดการการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น อบต.ป่าซาง

1 โครงการ
จานวน 1 ครั้ง

๑๐0,000
๓๕0,000

100,000

100,000

100,000

จานวน การเลือกตั้งต่างๆเป็นไป
ค่าใช้จ่าย ด้วยความเรียบร้อย

สานักปลัด

๑00,000

100,000

100,000

จานวน การเลือกตั้งต่างๆเป็นไป
ค่าใช้จ่าย ด้วยความเรียบร้อย

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้
า
หมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
2561
2562
2563
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน
1 โครงการ
5,000
5,000
5,000
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย อปพร.ประจาปี
พลเรือน อปพร.
(อุดหนุนอาเภอ)

2564
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนครั้ง อปพร.ได้เข้าร่วม
ที่จัด
กิจกรรมแสดงถึง
ความพร้อมและ
ความสามัคคี

ที่ทาการ
ปกครอง อ.
เวียงเชียงรุ้ง/
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.3 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ท้องถิ่นตาบลป่าซาง
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบลป่าซาง)

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
จานวน 5 คน
เกียรติบคุ คล/องค์กรที่ทา
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นจานวน
5 ด้าน

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(kpi)
จานวนผู้ที่
ได้รับการ
คัดเลือก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
เป็นแบบอย่างที่ดีใน
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
3.4 แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
1 ครั้ง/ปี
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ของศูนย์ปฏิบัติติการพลัง
เชียงราย (อุดหนุน)
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย (ศพส.)
2 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ปัญหายาเสพติดของศูนย์ ของอาเภอเวียงเชียงรุ้งใน
ปฏิบัติการต่อสูเ้ พื่อเอา
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชนะยาเสพติดอาเภอเวียง
เชียงรุ้ง (อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง)

1 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนครั้ง เกิดการบูรณาการร่วม ศพส./สานัก
ระหว่างศพส.ทุกระดับ
ปลัด
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย
จานวนครั้ง เกิดการบูรณาการ
อาเภอเวียง
ร่วมกันระหว่างอาเภอ เชียงรุ้ง/สานัก
เวียงเชียงรุ้งกับ อบต.
ปลัด
ป่าซาง

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมล้านนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม
4.2 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดเครื่องราช
สักการะถวายเนื่องในวัน
ครบรอบวันสวรรคตและ
วันพระราชสมภพของ
สมเด็จย่าฯ (อุดหนุนที่
ทาการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง)
โครงการจัดงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย
(อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง
โครงการจัดงานพิธีถวาย
บังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยะมหาราช
(อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง)

2

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

เพื่อสนับสนุนงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงานกาชาด

1 ครั้ง/ปี

30,000

30,000

30,000

30,000

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ถวายเครื่องสักการะในวันปิ
ยะมหาราช

1 ครั้ง/ปี

5,000

5,000

5,000

5,000

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนงานถวาย
เครื่องสักการะเนื่องในวัน
ครบรอบวันสวรรคตของ
สมเด็จย่าและวันพระราช
สมภพ

2564
(บาท)
5,000

ตัวชี้วัด
(kpi)
จานวน
ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อบต.ป่าซางได้ร่วม
โครงการสักการะเนื่อง
ในวันสวรรคตสมเด็จย่า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

จานวน อบต.ป่าซางได้ร่วม
กองการศึกษา
ครั้ง โครงการจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงรายของ
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จานวน อบต.ป่าซางได้ร่วม
กองการศึกษา
ครั้ง
สนับสนุนการจัดงาน
ถวายเครื่องสักการะใน
วันปิยะมหาราช

4

5

6

7

8

9

โครงการจัดงานเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ (อุดหนุนที่
ทาการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง)
โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ (อุดหนุนที่
ทาการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง)
โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
และวันสาคัญทาง
ศาสนาอาเภอเวียงเชียง
รุ้ง(อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง)
โครงการจัดงานสรงน้า
พ่อขุนเม็งรายมหาราช
และกิจกรรมวัน
สงกรานต์อาเภอเชียงรุ้ง
(อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง)
-โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและ
สรงน้าพระธาตุดอยตุง
(อุดหนุนที่ทาการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง)
โครงการจัดงาน
ประเพณีวันยี่เป็ง
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตาบล)

เพื่อสนับสนุนงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

1 ครั้ง/ปี

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวน
ครั้ง

อบต.ป่าซางได้ร่วม
กองการศึกษา
โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว

เพื่อสนับสนุนงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ

1 ครั้ง/ปี

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวน
ครั้ง

อบต.ป่าซางได้ร่วม
กองการศึกษา
โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและวันสาคัญทาง
ศาสนา

จานวน 1 กิจกรรม

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวน
ครั้ง

อบต.ป่าซางได้ร่วม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและวันสาคัญ
ทางศาสนา

กองการศึกษา

เพื่อสนับสนุนประเพณีสรง
น้าพ่อขุนเม็งรายมหาราช

1 ครั้ง/ปี

5,000

5,000

5,000

5,000

จานวน
ครั้ง

อบต.ป่าซางได้ร่วม
โครงการจัดงานสรงน้า
พ่อขุนเม็งรายมหาราช

กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

1 ครั้ง/ปี

8,000

8,000

8,000

8,000

จานวน
ครั้ง

เป็นการสืบสานสืบทอด กองการศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของจังหวัดเชียงราย

เพื่อสืบสานประเพณีลอย
กระทงให้คงอยู่ในวิถีของคน
ไทยต่อไป

1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวน
ครั้ง

สามารถสืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง/ปี

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมของศาสนา

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม

เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้นักเรียนสามารถปฎิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม

เพื่อให้นักเรียนนาหลักธรรม
มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเปิดบ้าน
วิชาการกลุ่ม
โรงเรียนป่าซาง
(อุดหนุน)

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความรู้ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ

2.

โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม
(อุดหนุน)

3.

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (อุดหนุน)

4.

โครงการต้นแบบวิถี
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
(อุดหนุน)
โครงการค่าย
คุณธรรมนักเรียน
(อุดหนุน)

5.

วัตถุประสงค์

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนเด็ก นักเรียนครูและ
นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาได้แสดงผล
งานทางการศึกษา

จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
นักเรียนได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตของชุมชน
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
นักเรียนสามารถนา
ความรู้ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ร.ร.บ้านป่าซาง/ร.ร.
บ้านป่าซางเหนือ/
ร.ร.บ้านห้วยหมาก
เอียก/ร.ร.บ้านห้วย
ห้างป่าสา/ร.ร.บ้าน
ห้วยขี้เหล็ก/กอง
การศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วย
หมากเอียก/กอง
การศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วย
หมากเอียก/กอง
การศึกษา
โรงเรียนบ้านป่า
ซาง/กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านป่า
ซาง/กองการศึกษา

6.

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สาธิตการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้การเกษตร
แบบผสมผสาน

โรงเรียนบ้านห้วย
ห้างป่าสา/กอง
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เห็น
คุณค่าของเด็กดีมีคณ
ุ ธรรม

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

โครงการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของ
นักเรียน (อุดหนุน)
9. โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน (อุดหนุน)
10. โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน (อุดหนุน)

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม

นักเรียนเป็นเด้กดี
และมีคณ
ุ ธรรมเพิม่
มากขึ้น
นักเรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

โรงเรียนบ้านห้วย
ห้างป่าสา/กอง
การศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วย
ขี้เหล็ก/กอง
การศึกษา

เพื่อให้นักเรียนนาหลักธรรม
มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมเหมาะสมกับวัย

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม
จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม

11. โครงการส่งเสริม
ความสามารถ
สุนทรียภาพด้าน
ดนตรีให้แก่ผู้เรียน
(อุดหนุน)
12 โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาการกลุ่ม
โรงเรียนป่าซาง
(อุดหนุน)

เพื่อพัฒนาทักษะสุนทรียภาพ
ทางด้านดนตรี

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม

นักเรียนสามารถนา
โรงเรียนบ้านห้วย
ความรู้มาใช้ใน
ขี้เหล็ก/กอง
ชีวิตประจาวัน
การศึกษา
นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม โรงเรียนบ้านป่าซาง
จริยธรรมมีความ
เหนือ/กอง
รับผิดชอบต่อตนเอง
การศึกษา
และสังคม
นักเรียนได้
โรงเรียนบ้านป่าซาง
แสดงออกอย่าง
เหนือ/กอง
สร้างสรรค์
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านวิชาการ

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนเด็ก นักเรียนครูและ
นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษาได้แสดงผล
งานทางการศึกษา

7.

โครงการเกษตร
ผสมผสานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออาหารกลางวัน
(อุดหนุน)
โครงการเด็กดีมี
คุณธรรม (อุดหนุน)

8.

ร.ร.บ้านป่าซาง/ร.ร.
บ้านป่าซางเหนือ/
ร.ร.บ้านห้วยหมาก
เอียก/ร.ร.บ้านห้วย
ห้างป่าสา/ร.ร.บ้าน
ห้วยขี้เหล็ก/กอง
การศึกษา

13 โครงการสร้างเสริม เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวการ
ประสิทธิภาพ
จัดซื้อจัดจ้าง
สถานที่กลางสาหรับ
เป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วย
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น (อุดหนุน
อบต.ดงมหาวัน)

1 ครั้ง/ปี

100,000

100,000

100,000

100,000

จุดของศูนย์ ศูนย์กลางการจัดซื้อ อบต.ดงมหาวัน/กอง
การจัดซื้อ จัดจ้างของท้องถิ่น
คลัง
จัดจ้าง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.4 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์

2

โครงการสืบค้น
เพื่อสืบค้นประวัติศาสตร์ความ
ประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นมาของชุมชน หมู่บ้าน ใน
และภูมิปัญญา
พื้นที่อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
ท้องถิ่นอาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาสปอร์ตโฆษณา
ป้าย/บอร์ด เอกสาร แผ่นพับ
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ

1 โครงการ

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2564
(บาท)
20,000

82,000

82,000

82,000

82,000

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนสื่อ มีการจัดทาสปอร์ต สานักปลัด/กองคลัง/
ประชา โฆษณา ป้าย/บอร์ด
กองช่าง/กอง
สัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับเพื่อ
การศึกษา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
จานวน สืบค้นประวัติศาสตร์ สานักปลัด/กองคลัง/
ประชาสัม ความเป็นมาของชุมชน กองช่าง/กอง
พันธ์
หมู่บ้าน ในพื้นที่
การศึกษา
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (บัญชีเกินศักยภาพ)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วถิ ชี ีวิตแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า
1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการขยายผิวจราจร
ถนนสายป่าซางไปบ้านห้วย
หมากเอียก หมู่ที่ 3

2

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางมะตอยซอย 5
ทางไปสานักสงฆ์บ้านป่าซาง
เหนือ หมู่ที่ 4
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนสายห้วยปูแกง หมู่ที่
14

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
วัตถุประสงค์
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน กว้าง 5 เมตร
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน ยาว 800 เมตร

2560
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

700,000

700,000

700,000

700,000

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน กว้าง 5 เมตร
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน ยาว 3,000 เมตร

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ยาว 2 กิโลเมตร

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน กว้าง 5 เมตร
สายสุสานทางเข้าหมู่บ้าน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน ยาว 2,000 เมตร
หมู่ที่ 3

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 4

4,000,000

4, 000,000

4,000,000

4,000,000

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน กว้าง 4 เมตร
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน ยาว 12,000
เมตร

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(kpi)
ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกและ
ถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน
ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกและ
ถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน
ความ ประชาชนได้รับ
ยาวที่ ความสะดวกและ
ขยาย ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน
ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกและ
ถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน
ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกและ
ถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง

6

โครงการก่อสร้างถนนสาย
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน ยาว 2,000 เมตร
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

7

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้านโป่ง
ตาบลทุ่งก่อเชื่อมต่อหมู่ท8ี่
ตาบลป่าซาง
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย
ห้วยสวนเมีย้ ง หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน ยาว 1,000 เมตร
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน

ยาว 1,500 เมตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมหม้อแปลง ภายใน
ตาบลป่าซาง จานวน 16
หมู่บ้าน
10 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา
เจริญหมู่ 9 – บ้านตาดควัน
หมู่ 15

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างใน
เวลากลางคืน

หมู่ที่ 1-16

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานโดยการสร้างเส้นทาง
เชื่อมระหว่างอาเภอเวียง
เชียงรุ้งกับอาเภอพญาเม็ง
ราย

กว้าง 6 เมตร ยาว 9,193,500
3,000 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ

9,193,500

9,193,500

9,193,500

11 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6
ตาบลป่าซางเชื่อมหมู่ 13
ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียง
เชียงรุ้ง

เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานโดยการสร้าง
เส้นทางเชื่อมระหว่าง
ตาบลป่าซางกับตาบลทุ่ง
ก่ออาเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานโดยการขยายเขต
ไฟฟ้าเชื่อมระหว่างตาบล
ป่าซางกับตาบลทุ่งก่อ
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

กว้าง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร

6,174,000

6e,174,000

6,174,000

6,174,000

ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกและ
ถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน

อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง

ระยะทาง 3,500
เมตร
พร้อมหม้อแปลง

3,000,000

3, 000,000

3,000,000

3,000,000

ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกจาก
เขตที่ ระบบไฟฟ้า
ขยาย

อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง

8

9

12 ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 6 ตาบล
ป่าซาง เชื่อมหมู่ 13 ตาบล
ทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง

ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกและ
ถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน
ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกและ
ถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน
ความ ประชาชนได้รับ
ยาวที่ ความสะดวกและ
ขยาย ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน
จานวน ประชาชนได้รับ
จุด
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน
ความ ประชาชนได้รับ
ยาวของ ความสะดวกและ
ถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน

อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง
อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (บัญชีเกินศักยภาพ)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรน้า

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างฝาย
เก็บน้าประปาภูเขา
บริเวณป่าต้นน้าห้วย
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมี
น้าใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค

2

ก่อสร้างประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2
น้าใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค
โครงการก่อสร้างอ่าง เพื่อให้ประชาชนมี
เก็บน้าห้วยลึก หมู่ที่ 5 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
โครงการซ่อมแซมอ่าง เพื่อให้ประชาชนมี
เก็บน้าห้วยต้นงุ้น หมู่ แหล่งน้าเพื่อ
ที่ 6
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

3

4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 15 เมตร สูง
3 เมตร พร้อมระบบ
ส่งน้าและถังพักน้า
จานวน 3 จุด ๆ ละ
2 ถัง
จานวน 1 แห่ง

2560
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความลึก
ของอ่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

3,900,000

3,900,000

3,900,000

3,900,000

กว้าง 15 เมตร ยาว
100 เมตร ลึก 35
เมตร

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ความลึก
ของ
ประปา
ความลึก
ของอ่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
อุปโภคบริโภค
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
อย่างเพียงพอ
ปกครอง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง ผ.03

ทานบดินแห่งที่ 1
กว้าง 8 เมตร สูง 16
เมตร ยาว 193 เมตร
ทานบดินแห่งที่ 2
กว้าง 6 เมตร สูง 10
เมตร ยาว 123.50
เมตร

500,000

500,000

500,000

500,000

400,000

400,000

400,000

400,000

จานวนจุด ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ที่ซ่อม การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

5

โครงการก่อสร้างอ่าง เพื่อให้ประชาชนมี
เก็บน้าขุนห้วยห้าง หมู่ แหล่งน้าเพื่อ
ที่ 7
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
6 โครงการก่อสร้างราง เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ส่งน้าห้วยทรายขาว
ท่วม
หมู่ที่ 8
7 ก่อสร้างประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9
น้าใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค
8 โครงการติดตั้งถังกรอง เพื่อให้ประชาชนมี
น้าอุปโภค-บริโภค หมู่ แหล่งน้าเพื่อ
ที่ 10
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
9 โครงการเจาะบ่อ
เพื่อให้ประชาชนมี
บาดาลเพื่อการเกษตร แหล่งน้าเพื่อ
โดยใช้พลังงาน
การเกษตรอย่าง
แสงอาทิตย์ (โซล่า
เพียงพอ
เซลล์) จานวน 2 สาย
หมู่ที่ 11
10 โครงการก่อสร้างอ่าง เพื่อให้ประชาชนมี
เก็บน้าขนาดเล็กห้วย แหล่งน้าเพื่อ
สวยเมีย้ ง
การเกษตรอย่าง
หมู่ที่ 12
เพียงพอ
11 โครงการขุดลอกพร้อม เพื่อให้ประชาชนมี
เสริมคันดินสันฝาย
แหล่งน้าเพื่อ
ห้วยไม้กอง
การเกษตรอย่าง
หมู่ที่ 13
เพียงพอ
12 โครงการก่อสร้างอ่าง เพื่อให้ประชาชนมี
เก็บน้าห้วยจะลอ หมู่ แหล่งน้าเพื่อ
ที่ 15
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ความลึก
ของอ่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

กว้าง 1 เมตร ยาว
4,000 เมตร ลึก 1
เมตร
จานวน 1 แห่ง

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

ความยาว สามารถแก้ไข
ราง
ปัญหาน้าท่วมได้

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

จานวน 1 แห่ง

500,000

500,000

500,000

500,000

ความลึก
ของ
ประปา
ความลึก
ของอ่าง

สายจอมะปิน 5 บ่อ
ลึก 80 เมตร
สายเหมืองดง 3 บ่อ
ลึก 80 เมตร

500,000

500,000

500,000

500,000

245,000

245,000

245,000

245,000

กว้าง 40 เมตร ยาว
300 เมตร ลึก 10
เมตร

4,500,000

4,500,000

4,500,000

จานวน 3 ไร่

4,500,000

4,500,000

จานวน 1 แห่ง

3,000,000

3,000,000

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
อุปโภคบริโภค
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
อย่างเพียงพอ
ปกครอง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

ความลึก
ของ
บาดาล

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

4,500,000

ความลึก
ของอ่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

4,500,000

4,500,000

ความลึกที่ ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ขุด
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

3,000,000

3,000,000

ความลึก
ของอ่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

13 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าห้วยปางควาย
หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
14 โครงการขุดลอกลาน้า เพื่อให้ประชาชนมี
เผื่อเชื่อมต่อระหว่าง แหล่งน้าเพื่อ
พื้นที่ 4 ตาบลใน
การเกษตรอย่าง
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
เพียงพอ
15 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ระบบส่งน้ามี
ระบบส่งน้าเข้าสู่พื้นที่ ประสิทธิภาพ
การเกษตร หมู่ที่ 1

16 โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้นห้วยขี้เหล็ก หมู่
ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

17 โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้นแม่เผื่อ หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

18 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าห้วยผักหละ
หมู่ที่ 7

กว้าง 35 เมตร ยาว
1,000 เมตร ลึก 5
เมตร

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

ความลึก
ของอ่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

จานวน 1 โครงการ

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ที่ขุด
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

จานวน 8 สาย
แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่
1 จานวน 7 ราง
ยาว 7,000 เมตร
กว้าง 100 ซม. ลึก
50 ซม.
ชุดที่ 2 จานวน 1
ราง ยาว 2,013
เมตร กว้าง 120
ซม. ลึก 80 ซม.
กว้าง 12 เมตร สูง
5 เมตร พร้อมประตู
ปิดเปิดน้า 2 ช่อง

15,400,000

15,400,000

15,400,000

15,400,000

ความยาว ระบบส่งน้ามีการ
ราง
ส่งน้าที่มี
ประสิทธิภาพ

4,000,000

4,000,000

4,000,000-

4,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ฝาย
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

กว้าง 15 เมตร สูง
3 เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ฝาย
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

จานวน 1 แห่ง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ความลึก
ของอ่าง

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

19 โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้าห้วยหมากเอียก
ฝั่งขวา
หมู่ที่ 8
20 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าห้วยหมอปลา
แห่งที่ 2
หมู่ที่ 9
21 โครงการก่อสร้างราง
น้าตัวยูเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 10
22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าตัววีจานวน
2 สาย หมู่ที่ 11
23 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้าห้วยม่วงขนัด
หมู่ที่ 12
24 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้าห้วยแม่เลียบ
น้อย หมู่ที่ 13

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม

ยาว 4,000 เมตร
กว้าง 2 เมตร

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

ความยาว สามารถแก้ไข
ราง
ปัญหาน้าท่วมได้

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม

จานวน 1 แห่ง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ความลึก
ของอ่าง

ยาว 780 เมตร ลึก
60 ซม.

500,000

500,000

500,000

500,000

ความยาว สามารถแก้ไข
ราง
ปัญหาน้าท่วมได้

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม

สายจอมะปิน ยาว 4
กิโลเมตร
สายเหมืองดง ยาว 3
กิโลเมตร

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

ความยาว สามารถแก้ไข
ราง
ปัญหาน้าท่วมได้

6,000,000
4,500,000

6,000,000
4,500,000

6,000,000
4,500,000

6,000,000
4,500,000

จานวน 2 ไร่

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

ความลึกที่ ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ขุด
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

ลึก 100 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

จานวน 1 แห่ง

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ความลึก
ของ
ประปา
ความลึก
ของ
ประปา
ความลึกที่
ขุด

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

25 ก่อสร้างประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 น้าใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค
26 ก่อสร้างประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 น้าใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค
27 โครงการขุดลอกห้วย เพื่อให้ประชาชนมี
โป่งเงี้ยมพร้อมท่อ
แหล่งน้าเพื่อ
ระบายน้า หมู่ที่ 16 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กว้าง 30 เมตร ยาว
500 เมตร ลึก 10
เมตร

กว้าง 5 เมตร ยาว
700 เมตร พร้อม
ท่อระบายน้า

ความลึก
ของอ่าง

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง
กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง
กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
อุปโภคบริโภค
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
อย่างเพียงพอ
ปกครอง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
อุปโภคบริโภค
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
อย่างเพียงพอ
ปกครอง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

28 โครงการก่อสร้างฝาย
เก็บน้าลาห้วยแม่เผื่อ
หมู่ที่ 3
29 โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้นห้วยโป่งเงี้ยม
30 โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้าลาเหมืองดง หมู่
ที่ 5
31 โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้นลาห้วยโจ้ หมู่ที่
6

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมี
น้าใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
32 ก่อสร้างประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชนมี
ขนาดใหญ่พร้อมหอสูง น้าใช้เพื่ออุปโภค
หมู่ที่ 8
บริโภค
33 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บขนาดเล็กห้วยต้น
ผึ้ง หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
34 โครงการจัดซื้อท่อพีวีซี เพื่อให้ประชาชนมี
ประปาภูเขาห้วยสวน น้าใช้เพื่ออุปโภค
เมี้ยง หมู่ที่ 12
บริโภค
35 โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้ประชาชนมี
น้าล้นลาห้วยแม่เผื่อ แหล่งน้าเพื่อ
ตอนบน หมู่ที่ 13
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กว้าง 12 เมตร ยาว
20 เมตร

500,000

500,000

500,000

500,000

ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ฝาย
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

ท่อพีวีซี ขนาด 3
นิ้ว ยาว 4,000
เมตร
กว้าง 2 เมตร ยาว
1,000 เมตร ลึก
1.50 เมตร
กว้าง 12 เมตร ลึก
2 เมตร จานวน 3
จุด

400,000

400,000

400,000

400,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ความลึก
ของ
ประปา
ความยาว
ราง

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ลึก 150 เมตร
พร้อมท่อเมนต์ขนาด
3 นิ้ว ยาว 1,000
เมตร
จานวน 1 แห่ง

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ความลึก
ของ
ประปา

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
อุปโภคบริโภค
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
อย่างเพียงพอ
ปกครอง

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

ความลึก
ของอ่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

ขนาด 3 นิ้ว จานวน
1,000 ท่อ

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

800,000

800,000

800,000

800,000

ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ประปา อุปโภคบริโภค
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
อย่างเพียงพอ
ปกครอง
ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ฝาย
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

กว้าง 8 เมตร สูง
2.2 เมตร

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
อุปโภคบริโภค
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
อย่างเพียงพอ
ปกครอง
สามารถแก้ไข
กรมชลประทาน
ปัญหาน้าท่วมได้ ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง
ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ฝาย
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

36 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที่ 14
จานวน 3 จุด
37 โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บขนาดใหญ่พร้อม
เรียงหิน
หมู่ที่ 2
38 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นตลิ่งห้วยแม่เผื่อ หมู่
ที่ 3
39 โครงการขุดลอกหน้า
อ่างห้วยทรายขาว หมู่
ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน

300,000

300,000

300,000

300,000

ความลึก
ของ
บาดาล

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

กว้าง 35 เมตร สูง
20 เมตร

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ความลึก
ของอ่าง

ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

ยาว 200 เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
40 โครงการขุดลอกเสริม เพื่อให้ประชาชนมี
สันฝายปู่โทนหมู่ที่ 13 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
41 ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ในชุมชน
ท่วม

กว้าง 4 เมตร ยาว
10 กิโลเมตร

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ความยาว ตลิ่งห้วยแม่เผื่อ
กรมชลประทาน
ของตลิ่ง ได้รบั การปกป้อง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
โดยพนัง
ปกครอง
ความลึกที่ ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ขุดลอก การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

จานวน 3 ไร่

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

ความลึกที่ ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ขุดลอก การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

ยาว 1,000 เมตร

7,600,000

7,600,000

7,600,000

7,600,000

ความยาว สามารถแก้ไข
ราง
ปัญหาน้าท่วมได้

42 ขุดลอกแหล่งน้าใน
ชุมชน

ปีละ 2,000 เมตร
(ห้วยโป่งใคร้)

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ลึก 70 เมตร

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง
ความลึก ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ของแหล่ง การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
น้า
เพียงพอ
ปกครอง

43 โครงการขุดเจาะบ่อ 1.เพื่อให้ประชาชน
บาดาลเพื่อการเกษตร มีแหล่งน้าเพื่อ
ตาบลป่าซาง
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
2.เพื่อให้ประชาชน
มีน้าสะอาดเพื่อ
อุปโภคบริโภค
44 โครงการผันน้ากกเข้า เพื่อให้ประชาชนมี
สู่พื้นที่ตาบล
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
45 โครงการเจาะบ่อ
1.เพื่อให้ประชาชน
บาดาลบริเวณที่ตั้ง
มีแหล่งน้าเพื่อ
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ การเกษตรอย่าง
16
เพียงพอ
2.เพื่อให้ประชาชน
มีน้าสะอาดเพื่อ
อุปโภคบริโภค
46 โครงการก่อสร้างราง เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ส่งน้าเพื่อการเกษตร ท่วม
หมู่ที่ 10
47 โครงการป้องกัน
เพื่อให้ประชาชนมี
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 7
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
48 โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้ประชาชนมี
น้าล้นห้วยโจ้ หมู่ที่ 7 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

จานวน 16 หมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จานวน 1 โครงการ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จานวน 1 แห่ง

1,000,000-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ยาว 1,000 เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ข้างละ 60 เมตร
รวมเป็น 120 เมตร

600,000

600,000

600,000

600,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

จานวน 3 แห่ง

ความลึก
ของบ่อ

1.ประชาชนมี
แหล่งน้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
2.ประชาชนมีน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
จุดที่ผันน้า 1.ประชาชนมี
กก
แหล่งน้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ความลึก 1.ประชาชนมี
ของบ่อ แหล่งน้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
2.ประชาชนมีน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ
ความยาว สามารถแก้ไข
ราง
ปัญหาน้าท่วมได้
ความลึก
คลอง

ประชาชนมีแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง
กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง
กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง

ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ฝาย
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

49 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อให้ประชาชนมี
ข้างโรงเรียน หมู่ที่ 7 แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
50 โครงการก่อสร้างราง เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ตัวยูตั้งแต่บ้านนางอา ท่วม
พรถึงสวนนายยง หมู่
ที่ 7
51 โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้ประชาชนมี
น้าล้นห้วยขุนเรือน
แหล่งน้าเพื่อ
ขุนห้วยห้าง
การเกษตรอย่าง
หมู่ที่ 7
เพียงพอ

กว้าง 4 เมตร ยาว
525 เมตร ลึก 3
เมตร

80,000

80,000

80,000

80,000

ความลึก
คลอง

ประชาชนมีแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง

ยาว 4,000 เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความยาว สามารถแก้ไข
ราง
ปัญหาน้าท่วมได้

จานวน 3 แห่ง

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ความยาว ประชาชนมีน้าเพื่อ
กรมชลประทาน
ฝาย
การเกษตรอย่าง ,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
เพียงพอ
ปกครอง

กรมชลประทาน
,อบจ.,กรมส่งเสริมการ
ปกครอง

บัญชีครุภัณฑ์
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าซาง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ที่

แผนงาน

หมวด

1

โครงการติดตั้งกระจกนูน
ติดตั้งตามซอย ในพืน้
ตาบลป่าซาง
โครงการติดตั้งไฟเตือน
ระบบโซล่าเซลจุดเสี่ยง
ภายในตาบลป่าซาง

วัสดุ

ยานพาหนะ เพื่อป้องกัน
และขนส่ง อุบตั ิเหตุทางถนน

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน ป้องกัน
จุดติดตั้ง อุบตั ิเหตุ

หน่วยงาน
ที่รับผิด
ชอบ
ส่วนสานัก
ปลัด

วัสดุ

วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวน ป้องกัน
จุดติดตั้ง อุบตั ิเหตุ

ส่วนสานัก
ปลัด

3

โครงการติดตั้งกล้อง cctv
ตามจุดเสีย่ งภายในตาบลป่า
ซาง

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพื่อป้องกันยาเสพ
ติดในพื้นที่ภายใน
หมู่บ้าน

200,000

200,000

200,000

200,000

สานักปลัด

4

จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลป่าซาง

วัสดุ
การศึกษา

1.เพื่อสนับสนุน
เครื่องเล่นกลางแจ้ง
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลป่าซางให้มี
มาตรฐาน
2.เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการการ
เรียนรู้ของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ป่าซาง

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนจุด มีข้อมูลเบาะแส
ที่ติดตั้ง ในการตามจับ
กล้อง ผู้กระทาความผิดในด้านยาเสพ
และอุบัตเิ หตุ
จานวนที่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
จัดซื้อ เล็กตาบลป่าซาง
มีเครื่องเล่น
กลางแจ้งที่
ปลอดภัยและมี
มีมาตรฐาน

2

วัสดุ

ประเภท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุถนน

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(kpi)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

กอง
การศึกษา

5

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้า
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล

6

จัดซื้อเครื่องปั้มน้า ศพด.
และ ร.ร.อนุบาล

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งาน เพื่อใช้ในการสูบน้า
บ้านงานครัว

10,000

7

จัดซื้อรถจักยานยนต์

ครุภณ
ั ฑ์

พาหนะและ เพื่อใช้ในการติดต่อ
ขนส่ง
ประสานงานต่าง ๆ

40,000

8

จัดซื้อรถอีแต๋น

ครุภณ
ั ฑ์

พาหนะและ เพื่อใช้ขนหรือ
ขนส่ง
บรรทุกสิ่งของ
ประเภทหนัก ๆ ใน
การจัดกิจกรรมต่าง
ๆ

250,000

9

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งาน เพื่อใช้ตัดหญ้าใน
บ้านงานครัว สนามและสถานที่
ต่าง ๆ

20,000

10 โครงการจัดทาชั้นวาง
รองเท้าสาหรับ ศพด.และ ร.
ร.อนุบาล

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เพื่อใช้เก็บน้าเพื่อ
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

เพื่อให้นักเรียนมีชั้น
วางรองเท้าเพื่อ
ความเป็นระเบียบ

50,000

10,000

250,000

20,000

250,000

10,000

250,000

20,000

จานวนถัง ศพด.และ ร.ร.อ
นุบาลมีถังเก็บ
น้าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค
และบริโภค
อย่างเพียงพอ
จานวนที่ ศพด.และ ร.ร.อ
ซื้อ
นุบาลมีปั้มน้าใน
การสูบน้า
จานวนที่ ศพด.และ
ซื้อ
โรงเรียนอนุบาล
มีรถใช้ในการ
ติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยต่าง ๆ
จานวนที่ ส่วนการศึกษามี
จัดซื้อ รถเพื่อใช้ขน
หรือบรรทุก
สิ่งของประเภท
หนัก ๆ ในการ
จัดกิจกรรมต่าง
จานวนที่ ศพด.และ ร.ร.อ
จัดซื้อ นุบาลมีเครื่อง
ตัดหญ้าไว้ใช้ตัด
หญ้า
จานวนชั้น มีการวาง
วาง
รองเท้าที่เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

11 จัดซื้อป้ายเตือนภายในเขต ครุภณ
ั ฑ์
โรงเรียนภายในตาบลป่าซาง

พาหนะและ เพื่อความปลอดภัย
ขนส่ง
ของเด็กนักเรียน
ผู้ปกครองและผู้มา
ติดต่อ

20,000

20,000

12 จัดซื้อพัดลมติดผนัง

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

30,000

10,000

10,000

10,000

จานวนที่
จัดซื้อ

13 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เพื่อบรรเทาความ
ร้อนและระบาย
อากาศภายใน
ห้องเรียน
เพื่อใช้เก็บเอกสาร
ให้เป็นระบบ
ระเบียบ

15,000

15,000

15,000

15,000

14 โครงการจัดซื้อชั้นวางของ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เพื่อใช้เก็บของใน
ห้องเรียน

10,000

10,000

10,000

10,000

๒๕0,000

๒๕๐,๐๐๐

15 โครงการจัดซื้อระบบกรอง ครุภณ
ั ฑ์

น้า
16 โครงการจัดซื้อแอร์

ครุภณ
ั ฑ์

ห้องสมุด

17 โครงการจัดซื้อเรือ

ท้องแบนพร้อมอุปกรณ์
การขับเคลื่อน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งาน เพื่อให้เด็กนักเรียน
บ้านงานครัว มีน้าดื่มน้าใช้ที่

สะอาด
ครุภณ
ั ฑ์ เพื่อให้นักเรียนอยู่
สานักงาน
ใน
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเอื้อต่อ
การมีสุขภาพ
กายและ
สุขภาพจิตที่ดี
พาหนะและ เพื่อใช้ในการกาจัด
ขนส่ง
วัชพืช

300,000

400,000

300,000

จานวนที่
จัดซื้อ

เด็กนักเรียน
ผู้ปกครองและผู้
มาติดต่อมีความ
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น
เด็กมีพัดลมเพื่อ
บรรเทาความ
ร้อน

กอง
การศึกษา

จานวนที่
จัดซื้อ

ศพด.และ ร.ร.อ
นุบาลมีตเู้ ก็บ
เอกสารที่เป็น
ระเบียบ

กอง
การศึกษา

จานวนที่
จัดซื้อ

ของมีชั้นวางเพื่อ
เก็บให้เป็น
ระเบียบ

กอง
การศึกษา

จานวนจุด เด็กนักเรียนมี
ที่ทา
น้าดืม่ น้าใช้ที่

สะอาด
จานวนชุด นักเรียนอยู่ใน
สภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมเอื้อ
ต่อการมี
สุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
ที่ดี
จานวนลา การกาจัดวัชพืช

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

สานักปลัด

18 จัดซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณ
วิทยุชนิดติดรถยนต์
(25 วัตต์)

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพื่อจัดหาเครื่อง
รับส่งวิทยุประจา
รถยนต์ส่วนกลาง

19 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เพื่อใช้ทางานภายใน
สานักงาน

80,000

80,000

20 จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

30,000

30,000

21 จัดหากล้องวงจรปิดพร้อม
ติดตั้งภายในสานักงาน
อบต.ป่าซาง

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เพื่อให้บุคลากรมี
โต๊ะทางานพร้อม
เก้าอี้ทางานอย่าง
เพียงพอ
เพื่อป้องกันการลัก
ขโมยของทาง
ราชการ

50,000

40,000

จานวนที่
ซื้อ

80,000

80,000

จานวนที่
จัดซื้อ

30,000

30,000

จานวนที่
จัดซื้อ
จานวนที่
จัดซื้อ

ได้รู้ข่าวสารเมื่อ
เกิดเหตุขึ้นใน
พื้นที่หรือพื้นที่
ใกล้เคียง
งานสานักงาน
ดาเนินการได้
ตามเป้าหมาย
บุคลากรส่วน
การศึกษามีโต๊ะ
ทางานอย่าง
เพียงพอ
สามารถบันทึก
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เกิดขึ้นภายใน
สานักงานได้

สานักปลัด

สานักปลัด/
กองคลัง/
กองช่าง/
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
สานักปลัด

