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ดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 
เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจําเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่าการ
วางระบบติดตามไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมี
ระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทํารายงานการติดตาม
ประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญ
ในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนของ “การประเมินผล” น้ัน เป็นสิ่งหน่ึงที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ี
กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผล
เป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เช่ือถือได้ 

ดังน้ันแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะ
ดําเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการดําเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็
ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอก
ถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจ
ซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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บระเบียบ
อ 28,๒๙ 
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บประมาณ
้วยวิธีการ
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พอใจของ 

กิจการส
ดําเนินกา
พบจุดแข
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ข็ง ก็ต้องเร่ง
บพยายามลดถ
นินการปรับป
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มินความเหมา
แนวทางที่จะป
กระจ่างชัดขอ

พัฒนาแผนงาน
สนองความต้อ
อบแนวความคิ
ัดสินใจที่จะข
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คิดริเริ่มในการ
ยายโครงการห

ามและประเ
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าปีหรืองบประ

ด้วยการจัดทํา
.ศ.2559 ข้อ
ประมาณราย
ตถุประสงค์ตา
องการติดตาม
กครองส่วนท้อ
าได้อย่างเป็นร
กาส (opport
ดจากองค์กร 
องกับสภาพแว

แผนการพัฒน
ก็ต้องเร่งรีบดํา
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อรอโอกาสแล
งการ งานต่าง
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นาในปีต่อๆ ไป
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5 (5) ให้องค์ก
ป และงบประ
กําหนดไว้ในแ
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ะกรรมการติ
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จํานวนสองคน
นทําหน้าที่ปร

น่งคราวละสอ

พัฒนาท้องถิ่
หาดไทย ว่าด้

ัฒนาท้องถิ่น 
าแผนพัฒนาข

ฒนาท้องถิ่น  
ถิ่น  เพ่ือให้ผู้บ
ติดตามและปร
ลและเสนอคว
ครั้งภายในเดือ
แผนพัฒนาขอ

ประเมินผลต่อ
นผลแผนพัฒน
การติดตามแ
ละสองครั้งภา
ยการจัดทําแผ
้อ 14 (๕)   

ผนพัฒนาท้อ
องถิ่น พ.ศ. ๒๕
เมินผลแผนพัฒ

คน     
จาํนวนสองคน
กจํานวนสองค
น       
น  
ระธานคณะก

งปีและอาจได้

น  กําหนดแ
้วยการจัดทํา

  ดําเนินการติ
ององค์กรปกค

 รายงานผลแล
บริหารท้องถิ่
ระเมินผลแผน
ามเห็นดังกล่า
อนเมษายนแล
ององค์กรปกค

อสภาท้องถิ่น
นาให้ประชาช
และประเมินผ
ายในเดือนเมษ
ผนพัฒนาขอ

องถิ่น  ตาม
๕๔๘  ข้อ ๒๘
ฒนาท้องถิ่น 

น  
คน  

รรมการและ

ด้รับการคัดเลื

แนวทาง วิธีก
แผนพัฒนาข

ติดตามและปร
ครองส่วนท้อ

ละเสนอความ
นเสนอต่อสภ

นพัฒนาให้ประ
าวและต้องปิด
ละภายในเดือ
ครองส่วนท้อง

น  และคณะก
ชนในท้องถิ่นท
ผลดังกล่าวแล
ษายนและภา
ององค์กรปกค
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ระเ บียบ
๘  ดังน้ี   

กรรมการ

อกอีกได้  

ารในการ
ององค์กร

ระเมนผล
งถิ่น พ.ศ. 

มเห็นซึ่งได้
ภาท้องถิ่น  
ะชาชนใน
ดประกาศ
อนตุลาคม
งถิ่น พ.ศ. 

กรรมการ
ทราบในท่ี
ละต้องปิด
ยในเดือน
ครองส่วน



 

 

  

  

   

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรร
ติดตาม
ประเมิน

แผนพัฒนา

รมการ
มและ
นผล
าท้องถ่ิน 

       ประก
เปิดเผยภา
ดังกล่าวแล
ภายในเดือน

กําห

ผู้

กาศผลการติดต
ยในสิบห้าวัน

ละต้องปิดประก
นเมษายนและภ

รายงา

หนดแนวทาง วิ ี

ดําเ

ประ

้บริหารท้องถ่ิน

ตามและประเมิ
นับแต่วันท่ีผู้บ
กาศโดยเปิดเผ
ภายในเดือนตุล

านผลและเสนอ
ประเมินผลแ

ธีการในการติด
แผนพัฒนา 

เนินการติดตาม

ะเมินผลแผนพั

เสนอต่อสภาท้อ
พัฒนาท้องถ่ิ

มินผลแผนพัฒ
บริหารท้องถ่ิน
ยไม่น้อยกว่าส
าคมของทุกปี 

อความเห็น ซ่ึงไ
แผนพัฒนาต่อผู้

ดตามและประเมิ
 

มและ 

พัฒนา 

้องถ่ินคณะกรร
ถ่ิน 

ฒนาให้ประชาช
นเสนอผลการติ
สามสิบวัน โดย
 

ได้จากการติดต
ผู้บริหารท้องถ่ิน
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มินผล

รมการ

ชนในท้องถ่ินท
ติดตามและปร
ยอย่างน้อยปีละ

ตามและ
น 

ทราบในท่ี
ระเมินผล
ะสองครั้ง



 
 

 

 

ติดตามป
เครื่องมอื

๐๘๑๐.๒
แผนพัฒน
  

โดยได้มี
ดําเนินงา

ในแต่ละย

ป่าซางใน

โครงการ
ประเมินไ

เครื่4.

 สิ่งที่
ประเมินผลตา
อที่ใช้ในการติด

๑  การประเม
(๑) 

๒/ว ๐๖๐๐ ล
นาท้องถิ่นขอ
 (๒) 

(๓) 

๒  การประเม

การประเมิน
านของ อบต. 

แบบที่  ๓/๒

แบบที่  ๓/๓
ยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๔
นแต่ละยุทธศา

๓  การตดิตา

กําห
รอาจมอบหมา
ได้ตามความเห

 

 

องมือที่ใชใ้น

จะทําให้การติ
ามที่กล่าวไป
ดตามและประ

มินผลในเชงิป
  แบบตัวบง่ชี้
งวันที่ ๒๙ มก
งองค์กรปกคร
  แบบอ่ืนๆ : 

แบบที่  

แบบที่  

แบบที่  

  ข้อมูลในระบ

มินผลในเชิงค

เครื่องมือ
นความพึงพอ
 ในภาพรวม  

๒  แบบประเมิ

๓  แบบประเมิ

๔  แบบประเมิ
าสตร์ (ให้หน่ว

ามประเมินผล

หนดให้ผู้รับผดิ
ายให้บุคคล ห
หมาะสม และ

นการตดิตา

ติดตามและป
แล้วในระเบีย
ะเมินผลแผนพ

ปรมิาณ 
ชีใ้นการปฏบิตัิ
กราคม ๒๕๕๙
รองส่วนท้องถิ
 ตามคู่มือกรม
๑  แบบการก

    ท้องถิ่น 

๒  แบบติดตา

๓/๑  แบบปร

บบ e-plan  

คุณภาพ   

อที่ใช้  คือแบ
ใจ  ซึ่งการป

 โดยเครื่องมอื

ินความพึงพอ

มินความพึงพอ

มินความพึงพอ
วยงานภายนอ

ลรายโครงการ

ดชอบโครงการ
รือ คณะกรรม
ะสรุปปัญหา-อ

มและประเมิ

ประเมินผลมีป
ยบวิธีการติด
พัฒนาของเทศ

ตงิาน  ตามห
๙ เรื่อง  แนว
ถิ่น   
มการปกครอ
กํากับการจัดท

ามผลการดําเ

ระเมินผลการ

  (www.dla.g

บบสํารวจควา
ประเมินความ
อที่ใช้ในการปร

อใจต่อผลการ

อใจต่อผลการ

อใจของผู้รับบ
อกดําเนินการ)

ร   

รเป็นผู้รับผิดช
มการ  หรอื ค
อุปสรรค  ข้อ

มินผล 

ประสิทธิภาพก็
ตามและประ
ศบาล  ดังน้ี  

หนังสือกระทรว
ทางและหลัก

งส่วนท้องถ่ิน
ทําแผนยุทธศา

นินงานขององ

รดําเนินงานตา

go.th)  

มพึงพอใจ ใน
มพึงพอใจทํา
ระเมินความพึ

ดําเนินงานขอ

รดําเนินงานข

ริการในงานบ
) 

ชอบดําเนินกา
คณะทํางาน  ก
เสนอแนะหรอื

ก็คือเครื่องมือ
ะเมินผลคณะ
   

วงมหาดไทย 
เกณฑ์การจดัท

น  ดังนี้ 
าสตร์ขององค์

งค์กรปกครอง

ามแผนยุทธศา

นการวัดผลเชิ
าให้ทราบถึงผ
พึงพอใจ  มีดังน

อง อบต. ในภา

ององค์การบริ

บริการขององค

รติดตามโครง
 กําหนดแบบแ
อแสดงความคิ

อที่ใช้ในการดํ
ะกรรมการได้

 ด่วนที่สุด ที ่ม
ทําและประส

์กรปกครองสว่

งส่วนท้องถิ่น 

าสตร์ 

ชงคุณภาพโดย
ผลเชิงคุณภา
น้ี 

าพรวม 

ริหารส่วนตําบ

ค์การบริหารส

งการโดยผู้รับ
และวิธีการติด
คิดเห็น 
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ําเนินการ
้พิจารณา

 มท 
าน

วน 

 

ยภาพรวม 
าพในการ

บลป่าซาง 

ส่วนตําบล

ผดิชอบ
ตามและ



 

การปฏิบั
นําไปปฏิ

เปลี่ยนแป
วัตถุประ
โครงการ

เกิดจากส
การนําไป

สาเหตุอ
ทํางานขอ

อะไรบ้าง
แล้ว  ผล

ของการน
หรือไม่  
โครงการ
โครงการ
ต่างๆ)   

ความสํา
ปัญหาอุป

จะขยายโ
แก้ไขปัญ
ลักษณะ
สาธารณ
น้อยกว่า
 

 

 

 

ประ5.

 

 

๑  ท
๒  เ

บัติ  ทรัพยากร
บัติให้บรรลุวัต

๓  ท
ปลงมากน้อย
ะสงค์บางส่วน
รไปปฏิบัติ เป็น

๔  ท
สาเหตุอะไร  
ปปฏิบัติให้บรร

๕  ท
ะไร  เมื่อทร
องแผนงานให้

๖  ท
ง และจุดอ่อน
ลการวิเคราะห์

๗  ท
นํานโยบายไป

   (ผู้สนับสนุน
รไปปฏิบัติประ
ร  ทั้งผู้ให้การ
    

๘  ก
เร็จตามวัตถุป
ปสรรคเหล่าน้ี

๙  ก
โครงการให้ค

ญหาของสังคม
แข่งขันกันก

ณชนสมควรสน
มาก ก็ควรยก

ะโยชน์ของก
ทํารู้ว่าการนําน
เห็นจุดสําคัญท
รที่ต้องใช้ ช่วง
ัตถุประสงค์อย
ทําให้ทราบว
แค่ไหน  การ
น การเปล่ียน
นต้น 
ทําให้ทราบว่า
  เพ่ือนํามาปร
รลุวัตถุประสง
ทําให้ทราบว่า
าบข้อมูลทั้งห

ห้มีความกระจ่
ทําให้ทราบว่า
นที่พบเกิดจาก
ห์จะนําไปสู่การ
ทําให้ผู้ให้การ
ปปฏิบัติบรรล
ทางการเงินมี
ะสบผลสําเร็จ
รสนับสนุนกา

การประเมินจ
ประสงค์ที่กํา
น้ีได้ผลเพียงใด
การประเมินจ
ครอบคลุมกว้า
มควรจะยุติโ
ารประเมินผ
นับสนุนให้ดํา
กเลิกทิ้งเสีย   

การติดตามแ
นโยบายไปปฏิ
ที่จะต้องปรับ
งเวลาที่จะต้อ
ย่างมีประสิทธิ
ว่าจะต้องเป
เปลี่ยนแปลงจ
แนวทางการ

ามาตรการหรือ
ระมวลผลเพ่ือ
งค์ย่ิงขึ้น 
าขั้นตอนใดบ้
หมด  การปร
างชัด  เพ่ือขจ
าแผนงานที่นํา
กสาเหตุอะไรแ
รพัฒนาแผนง
สนับสนุนการ
ลุวัตถุประสงค
มี  ๒ ส่วน  คือ
จ  และส่วนที่ส
รนําโครงการ

จะช้ีให้เห็นว่า
หนดไว้เพียงใ

ด  และหรือจะ
ะทําให้เกิดคว
างขาวย่ิงขึ้นห
ครงการเสียเ
ผลจะทําให้ท
าเนินการต่อไป
    

และประเมิน
ฏิบัติมีสมรรถภ
ปรุงแก้ไขอย่า

องกระทําให้เส
ธิภาพย่ิงขึ้น 
ลี่ยนแปลงโค
จะก่อให้เกิดผ
รปฏิบัติ  หรือ

อกิจกรรมที่ใช
อแสวงหาแนว

บ้างที่มีปัญหา
ระเมินผลจะเ
จัดปัญหาอุปส
าไปปฏิบัติมีจุ
และจะแก้ไขไ
งานให้มีความ
รนําโครงการไ
ค์เพียงใด  มีป
อ ส่วนแรก คื
สอง  คือ ผู้ให้
รไปปฏิบัติและ

แนวความคิด
ใด มีปัญหาแ
ะต้องปรับปรงุ
วามกระจ่างชั
หรือโครงการใ
เพ่ือลดความส
ทราบว่าโครง
ป ส่วนโครงก

นผล 
ภาพในการจัด
างชัดเจน  ทั้ง
สร็จ  ซึ่งจะทํา

ครงการอย่า
ผลกระทบอะไ
อการเปล่ียนแ

ช้อยู่มีข้อบกพ
วทางแก้ไขปรั

อุปสรรค  แล
เป็นเคร่ืองมือ
สรรคที่เกิดขึ้น
จุดแข็ง (stren
ได้อย่างไร  เมื
เหมาะสม แล
ไปปฏิบัติและ
ปัญหาอุปสรร
คือ ผู้สนับสนุน
ห้การสนับสนุน
ะผู้สนับสนุนท

ดริเริ่มใหม่ในก
และอุปสรรคใ
งในส่วนใดบ้าง
ชัดว่าโครงการ
ใดมีปัญหาอุป
สูญเสียให้น้อ
การใดมีประ

การที่ไม่ประส

ดการและบรหิ
งวัตถุประสงค์
ให้แผนงานมี

งไรบ้างให้เห
รบ้าง  อาทิ  
แปลงหน่วยงา

พร่องอะไรบ้าง
ับปรุงมาตรก

ละปัญหาอุปส
อสําคัญในการ
นในแต่ละขั้นต
ngths) และจุ
มื่อได้ทําการวิเ
ละมีประสิทธิภ
ผู้สนับสนุนกา
รคที่จะต้องป
นการเงินแก่โค
นทางการเงิน
ทางการเงิน  เ

การแก้ไขปัญ
ในการดําเนิน
ง       
รใดที่นําไปปฏิ
ปสรรคมากแล
อยลง  หรือใน
ะสิทธิภาพใน
สบความสําเร็

หารมากน้อยเพ
ค์ของแผนงาน
ีความเหมาะส

หมาะสม  ร
 เช่น  การเปลี
านที่รับผิดชอ

ง  ข้อบกพร้อ
ารใหม่ให้เหม

สรรคเหล่าน้ัน
รปรับปรุงขั้น
ตอนให้หมดไป
ดอ่อน (wea
เคราะห์ข้อมูล
ภาพย่ิงขึ้น 
ารประเมินผล

ปรับปรุงแก้ไข
ครงการ เพ่ือใ

นเพ่ือทําการป
 เพ่ือทําการปร

หาของท้องถิ่
นงานอย่างไร

ฏิบัติแล้วได้ผล
ละไม่สอดคล้อ
นกรณีที่มีโคร
นการแก้ไขปั
จ หรือให้ผล
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พียงใด 
  ขั้นตอน
สมต่อการ

ะดับการ
ลี่ยนแปลง
อบการนํา

งดังกล่าว
มาะสมต่อ

นเกิดจาก
นตอนการ
ป 
knesses)  
ลครบถ้วน

ลทราบผล
ขโครงการ
ให้การนํา
ระเมินผล
ระเมินผล

ิ่นประสบ
บ้าง และ

ลดีสมควร
องกับการ
รงการทีมี
ญหาของ
ตอบแทน



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. น
 2. น
 3. น
 4. น
 5. น
 6. น
           7. น
 8. น
 9. น
 10. 
 11. 

คณะกร

นายธรรม  สขุ
นายประจักษ ์
นายประจวบ  
นายบุญส่ง  พ
นายอภิมัท  ต๊ิบ
นายวิชัย  สุขเ
 นายศิริ   บุญศิ
นายสุริยา  กริ
นายดวงจันทร์
 นายธีรพงษ์ 
 ส.อ.บรรดล  

รรมการตดิต

ขเกษม   
 จอมสวรรค ์ 
   วงศ์ษา   
ญาใจ         
บบรรหาร 
กษม           
ศิร ิ     
นชัย           

ร์   ดวงใจ     
  ศรีพรม   
  เทพสมบัติ   

ตามและประ

ประธาน
 สมาชิกส

สมาชิกส
    ผู้แทนปร

ผู้แทนปร
       ผู้อํานวย
 ผอ.โรงพ
  ประธาน
   ประธาน

รองปลัด
       หัวหน้าส

 

 

 

 

 
 

ะเมินผลแผน

สภา อบต. 
สภา อบต. หมู
สภา อบต. หมู
ระชาคมท้องถิ
ระชาคมท้องถิ
ยการโรงเรียน
พยาบาลส่งเสริ
 อสม. ตําบลป
 อปพร.  
 อบต.  
สาํนักงานปลดั

นพัฒนาองค์

 
มู่ที่6  
มู่ที่ 14 
ถิ่น หมูท่ี ่9 
ถิ่น หมูท่ี ่12 
บ้านป่าซางเห
ริมสุขภาพตําบ
ป่าซาง 

 
 

ด อบต.   

ค์การบรหิาร

ประธานกรร
 กรร
 กรร
 กรร

  กรร
หนือ กรร
บลป่าซาง กรร
 กรร
 กรร
 กรร
กรรมการ/เล

รสว่นตาํบลป
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มการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
รมการ 
ลขานุการ 

ปา่ซาง 
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ส่วนที่ 2 

2.1 การประเมินจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
วิสัยทศัน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

 วิสัยทัศน ์ของ อบต.ปา่ซาง 
"พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและองค์ความรู้แก่ประชาชนให้พร้อมรองรับเออีซี เป็นเวทีเรียนรู้

ดูแลผู้สูงวัย เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสืบสานภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่นให้ย่ังยืน" 

 พันธกิจ ของ อบต.ป่าซาง 
1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2) การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายนํ้า 
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
13) การจัดให้มี และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14) การส่งเสริมกีฬา 
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22) การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณะสถานอ่ืนๆ 
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม. 
25) การผังเมือง 
26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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28) การควบคุมอาคาร 
29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและรักษาความปลอกภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
31) กิจอ่ืนใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศ

กําหนด 
 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของ อบต.ป่าซางได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1 ยุทธศาสตรพ์ฒันาดา้นคณุภาพชีวิตและสังคม 
 1.ด้านบริหารงานทั่วไป 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  2.2 แผนงานการศึกษา 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
  2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.6 แผนงานการศาสนา วัฒธรรม และนันทนาการ 
  2.7.งบกลาง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว 
 1.ด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  1.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  2.2 แผนงานเกษตร 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ 
 1.ด้านบริหารงานทั่วไป 
 2.ด้านบริการชุมชนและ 
  1.1แผนงานเคหะและชุมชน 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมืองและการบรหิาร 
 1.ด้านบริหารงานทั่วไป 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.ด้านบริหารงานทั่วไป 
  1.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
  2.1แผนงานเคหะและชุมชน 
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2.2  การประเมินศักยภาพของท้องถ่ิน 

1. วิเคราะห์ด้านการบริหารราชการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน มีการบริหารงานภายในองค์กร  เป็น 3 ส่วน คือ สภา

องค์การบริหารส่วนตําบล คณะผู้บริหารท้องถิ่น  และพนักงานส่วนตําบล  โดยเฉพาะพนักงานส่วนตําบลมีการ
แบ่งงานออกเป็น 4 ส่วน  คือ สํานักปลัดงานปลัด อบต., กองคลัง, กองช่าง  และกองการศึกษา โดยขอบเขต
ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลายซึ่งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับหน่ึง              
ได้ประกาศใช้เป็นโครงสร้างอํานาจหน้าที่เพ่ือเป็นหลักในการบริหารงาน   และได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรม 
 2. วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน ยึดหลักการบริหารตามกฎหมายจัดต้ัง ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก 

 3. วิเคราะห์บุคลากร 
  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้นจํานวน 43  คน  
ซึ่งมีระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนปลาย  ถึงปริญญาโท  ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานในแต่ด้านที่ได้รับมอบหมาย 

4. วิเคราะห์งบประมาณ 
การจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  เป็นลักษณะจําแนกตาม

แผนงาน ตามภารกิจ  อํานาจหน้าที่ที่ต้องทําตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและ
สามารถบริหารงบประมาณอย่างประหยัด  และเหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรมีอยู่อย่างจํากัด 

5. วิเคราะห์การประสานงานส่วนราชการ  
องค์กรซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายอําเภอเวียงเชียงรุ้ง  และการประสานงานกับ

หน่วยงานอ่ืนที่จากกระทรวงต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ภายในอําเภอและจังหวัด  เพ่ือตอบสนองการ
ดําเนินการจากส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคโดยให้การสนับสนุนด้านข้อมูลตลอดจนงบประมาณบางส่วน      
และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

6. ระบบข้อมูล (Data System) 
มีการจัดเก็บข้อมูลตามความจําเป็น  และมีการนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งานการ

วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วย
เทคนิค SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงมหาวัน  
ดังน้ี 
           จุดแข็ง 
  -    นโยบายผูบ้ริหารมีความชัดเจน 

-    มหีนองนํ้าในพ้ืนที่หลายแห่ง 
-    สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรเป็นหลัก 
-    มีกลุ่มองคก์รในชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจได้ 
-    ประชาชนส่วนใหญม่ีไฟฟ้า-ประปาหมู่บ้านใช้มากกว่าร้อยละ 90 
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-    มีประชากรหลากหลายวัฒนธรรม มีภูมปัิญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น
ประเพณีบุญบ้ังไฟ 

 
จุดอ่อน 

-    เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีทรัพยากรบุคคลน้อย 
-   งบประมาณไม่เพียงพอสําหรับการพัฒนา 
-   ขาดแหล่งการสร้างงานในพ้ืนที่ 
-   ขาดแคลนแหล่งนํ้าในการอุปโภค – บริโภค / ทําการเกษตรหรือมีไมเ่พียงพอ 
-   ปัญหาหน้ีสนิและความยากจนของประชาชน  
-   ประชาชนให้ความสําคัญกับการจ้างแรงงานมากกว่าการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
-   ขาดการบริหารจัดการแหล่งนํ้าที่มอียู่ใหไ้ด้รับการพัฒนา 
-   ขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
-   มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

โอกาส 
  -   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลในพ้ืนที่จํานวน 2 แห่ง เพ่ือเป็นการดูแลรักษาสขุภาพ
ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด 
  -   มีหลากหลายวัฒนธรรมในพ้ืนที่ทั้งวัฒนธรรมภาคเหนือ และวัฒนธรรมอีสาน 
  -   มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ 3 แห่ง 

อุปสรรค 
  -   ระเบียบ / กฎหมายที่เก่ียวข้องมีการจํากัดด้านการต้ังงบประมาณ  
  -   โครงสร้างของระบบการบริหารงานของราชการทําให้เกิดความล่าช้าในการบริหารจัดการ 
  -  ปัญหาภัยธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
2.3 การประเมินผลยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 

1. เกณฑ์สัมฤทธผิลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant) 
เป็นการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่นํา

นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผล
ในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่าง
ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําปี
สัมฤทธิผลรวมถึงการดําเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ 2 
ประการ คือ 
        1.1  ผลผลติ (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ      
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตา
ของสมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร 
(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 
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(2) ผลผลิตระดบัปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกําลังคน ระดับการบริการ
ต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความพงึพอใจของลกูค้า 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 
(1) ระดบัความพงึพอใจ เป็นตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง 

กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรบัหรอืคัดค้าน เป็นตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วย 

งานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

2. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คดัค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไมพ่อใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที

1.    มี

2.    มี

3.    มี

4.    มี

5.    มี

6.    มี

       

ส่วนที

7.    มี

8.    มี

9.    มี

       

 

3.1  กา

ตามคู่มือ
การติดตา
แบบที่  

คําชี้แจง
โดยจะทํ
ยุทธศาส

ชื่อองคก์

ที่ 1  คณะกรร

มีการจัดต้ังคณ

มีการจัดประช

มีการจัดประช

มีการจัดต้ังคณ

มีการจัดประช

มีคณะกรรมก

ร่างแผนยุทธศ

ที่ 2  การจัดทํ

มีการรวบรวม

มีการเปิดโอก

มีการวิเคราะห

การพัฒนาท้อ

รวิเคราะหเ์ชิ
การประเมิน

อกรมการปกค
ามและประเมิ
๑  การกํากบั

  :  แบบที่  
ทําการประเมิ
ตร์แล้ว 

กรปกครองส่ว

รมการพฒันา

ณะกรรมการพ

ชุมคณะกรรม

ชุมอย่างต่อเน่ื

ณะกรรมการส

ชุมคณะกรรม

การพัฒนาท้อง

ศาสตร์การพัฒ

ทาํแผนการพฒั

มข้อมูลและปัญ

าสให้ประชาช

ห์ศักยภาพขอ

องถิ่น 

ชงิปริมาณ 
นผลในเชิงปริ
ครองส่วนท้อง
มินผล  ดังน้ี 
บการจัดทําแผ

๑  เป็นแบบป
มินและรายงา

วนท้องถ่ิน:อง

ประเดน็กา

าท้องถ่ิน 

พัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาท้อ

น่ืองสมํ่าเสมอ 

สนับสนุนการจ

การสนับสนุน

งถิ่นและประช

ฒนา 

ฒนาท้องถ่ิน 

ญหาสําคัญขอ

ชนเข้ามามีส่ว

องท้องถิ่น (SW

ผลการ

รมาณ คือการ
ถิ่น)  และกา

ผนยุทธศาสต

ประเมินตนเอ
านทุกๆ ครั้ง

คก์ารบริหาร

ารประเมิน 

นเพ่ือจัดทําแผ

องถิ่นเพ่ือจัดทํ

 

จัดทําแผนพัฒ

นการจัดทําแผ

ชาคมท้องถิ่นพิ

 

องท้องถิ่นมาจั

นร่วมในการจั

WOT)เพ่ือประ

รวิเคราะห์ก

ส่วนที่ 3
 

 

รใช้แบบติดต
ารติดตามและ

ตร์ขององค์กร

องในการจัดทํา
 หลังจากที่อ

รส่วนตาํบลปา่

นพัฒนาท้องถิ

ทําแผนพัฒนา

ฒนาท้องถิ่น 

ผนพัฒนาท้องถิ

พิจารณา 

จดัทําฐานข้อมู

จดัทําแผน 

ะเมินสถานภา

ารติดตามแ

 

ามและประเมิ
ะประเมินคุณภ

ปกครองส่วน

าแผนยุทธศาส
องค์กรปกคร

าซาง 

ถิ่น 

ท้องถิ่น 

ถิ่น 

มลู 

พ 

และประเมิน

มินผลแบบ  ๑
ภาพแผนพัฒน

นท้องถ่ิน 

สตร์ขององค์ก
องส่วนท้องถิ

การด

 

ผล 

๑ – ๓/๑ (แบ
นาโดยมีรายล

กรปกครองส่ว
ถิ่นได้ประกา

มี 

ดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

บบอ่ืนๆ : 
ละเอียดใน

วนท้องถิ่น  
าศใช้แผน

ไม่มี 

การดาํเนินง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน 
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10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 

       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 

       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   

13.  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2 แบบตดิตามผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คําชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน
ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และคร้ังที่ 2  เดือนตุลาคม 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน..องค์การบริหารส่วนตําบลป่าซาง..อําเภอเวียงเชียงรุ้ง..จังหวัดเชียงราย.. 

2.  รายงานผลการดําเนินงานครั้งที่ ๑   

 (  )  ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  (  )  ไตรมาสที ่2 (มกราคม-มีนาคม) 
 ( /)  ไตรมาสที ่3 (เมษายน-มิถุนายน)  (/ )  ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม-กันยายน) 



 
18 

 

 

ส่วนที่  2  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ ี

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีป่ ี

การวางแผน 
     อบต.ป่าซาง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
ต่อไป  
     อบต.ป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กําหนดโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร์ 
 

2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

184 297,176,500.00 136 283,929,100.00 109 266,572,500.00 102 263,972,500.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

16 1,800,000.00 11 1,140,000.00 14 1,270,000.00 14 1,630,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

42 10,348,200.00 53 24,668,180.00 42 10,203,200.00 42 10,173,200.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านสง่เสรมิการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

118 16,170,092.00 111 18,608,592.00 108 17,820,092.00 106 16,920,092.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร 
และการท่องเท่ียว 

26 2,045,000.00 25 1,745,000.00 25 1,745,000.00 25 1,745,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

22 1,400,000.00 20 1,120,000.00 19 1,110,000.00 19 1,110,000.00 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

32 10,575,600.00 32 12,692,600.00 31 10,805,600.00 31 10,805,600.00 

รวม 440 339,515,392.00 388 343,903,472.00 348 309,526,392.00 339 306,356,392.00 
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การจัดทํางบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ป่าซาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จํานวน 135 โครงการ งบประมาณ 53,748,455 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 36 7,396,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 8 777,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคม 19 18,774,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 46 6,800,401.60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 4 130,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 15 19,670,353.00 

รวม 135 53,748,454.60 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ป่าซาง มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 13 หมู่ท่ี 1 

 198,900.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

456 เมตร 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 5 หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 130,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

73 เมตร 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 หมู่ท่ี 2
เร่ิมต้นบ้านเลขท่ี 131-
81 ยาว 185 เมตร 

 198,900.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 5 ถึงสํานักสงฆ์ 
หมู่ท่ี 4 

 198,900.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม 176,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

6. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้างถนน  213,400.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน จํานวน 7 สาย 
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พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

คสล. จํานวน 7 ซอย ซอย 
1 ,11,กลางหมู่บ้าน 
5,6,9 ซอยบ้านนายบุญ
ยืน หมู่ท่ี 6  

ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนท่ีทางการเกษตร หมู่ท่ี 
6  

เงินสะสม 220,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 1สาย 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จํานวน 9 ซอย หมู่ท่ี 
7 

 218,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 9 สาย 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเข้าพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม 170,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 10 

 231,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 2 สาย 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จํานวน 3 ซอย หมู่ท่ี 
11 

 253,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 3 สาย 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการลงหินคลุกเข้า
พ้ืนท่ีทางการเกษตร หมู่ท่ี 
15  

 200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่มี
มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 16 

 280,000.00 เพ่ือใช้จัดกิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

จํานวน 1หลัง 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการบํารุงรักษาท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

 200,000.00 เพ่ือซ่อมแซมถนน,
สะพาน,รางระบายน้ํา,
ฝาย,ท่อเหลี่ยมให้
สามารถกลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติ 

จํานวน 16 
หมู่บ้าน 

15. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการติดต้ังไฟกิ่งโซล่า
เซล ภายในพ้ืนท่ีตําบลป่า
ซาง 

 498,900.00 เพ่ือป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต 

จํานวน 16 
หมู่บ้าน 

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําตัวยูในหมู่บ้าน 

 200,000.00 เพ่ือป้องกันน้ําท่วมบ้าน
ประชาชน 

จํานวน 1 สาย 
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พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

หมู่ท่ี 5  

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 6 

 278,000.00 เพ่ือประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค 

จํานวน 1 จุด 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา
ตัววีห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 8 

 200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ําเพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 สาย 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการเจาะบ่อบาดาลท่ี
หอประชุม หมู่ท่ี 9 

 238,000.00 เพ่ือประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค 

จํานวน 1 จุด 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ําถนนสายกลาง 
หมู่ท่ี 12 

 200,000.00 เพ่ือป้องกันการเกิด
อันตรายต่อชีวิต 

จํานวน 1 สาย 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 4 ช่องทางลําห้วย
แม่เผื่อ หมู่ท่ี 13  

 420,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไม่มีปัญหานํ้าท่วมขัง 

จํานวน 1 จุด 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําตัวยูพร้อมฝาปิด 
หน้าบ้าน น.ส.สมยง เมือง
ชื่น หมู่ท่ี 14 

 200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไม่มีปัญหานํ้าท่วมขัง 

จํานวน 1 สาย 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ท่ี 3 

 0.00 เพ่ือประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค 

จํานวน 1 จุด 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
1 

เงินสะสม 56,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
2 

เงินสะสม 203,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 2 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
3 

เงินสะสม 220,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่

ปริมาณงาน:
ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
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สาธารณะ ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

หมู่ท่ี 3 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
4 

เงินสะสม 158,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 4 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
5 

เงินสะสม 319,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 5 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
8 

เงินสะสม 189,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 8 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
9 

เงินสะสม 164,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 9 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 

เงินสะสม 180,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 11 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
12 

เงินสะสม 158,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 12 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
13 

เงินสะสม 164,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 12 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
14 

เงินสะสม 132,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ถนนทุกสาย
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 14 

35. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้างถนนดิน เงินสะสม 167,000.00 เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง ถนนทุกสาย
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พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
15 

พ้ืนฐานและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการสัญจร
ไปมา 

ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 15 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมจํานวน 2 จุด หมู่ท่ี 
16 

เงินสะสม 163,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไม่มีปัญหานํ้าท่วมขัง 

จํานวน 2 จุด -
ทุ่งป่าเติม -
ห้วยป๋าควาย 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

จัดซ้ือทรายอะเบส  103,000.00 สนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านสาธารณสุขในการ
ป้องกันโรค 

ทุกหมู่บ้านใน
เขต ตําบล 
(16หมู่บ้าน) 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

สนับสนุนสาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) 

 160,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ อสม. 

จํานวน 16 
ศูนย์ 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการพ่นหมอกควัน  50,000.00 เพ่ือป้องกันโรคระบาด
ในพ้ืนท่ี อบต. และ
จัดซ้ือวัสดุในการพ่น
หมอกควัน 

ทุกหมู่บ้านใน
เขต ตําบล 
(16หมู่บ้าน) 

40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้านตําบลปา่ซาง 

 64,100.00 เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ประชาชน
ตําบลป่าซาง 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 

 30,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาสีศพด.ต.ป่าซาง 2.
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาสี โรงเรียนอนุบาล 
อบต.ป่าซาง  

1 คร้ัง 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

จัดงานวันผู้พิการแห่งชาติ  20,000.00 เพ่ือส่งเสริมวันผู้พิการ
แห่งชาติ 

1 คร้ัง/ป ี

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

 30,000.00 เพ่ือตรวจหาสาร
ปนเปื้อนท่ีมากับน้ํา 

1 คร้ัง/ป ี

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1-16 
หมู่บ้านละ 20,000.-บาท 
รวมเป็นเงิน 320,000.-
บาท (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท่ี มท.
0808.2/13689-

 320,000.00 เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/
หมู่บ้าน แห่งละ 
20,000 บาท เพ่ือ
ดําเนินการตามโครงการ
ดังนี้ (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท.
0808.2/13689-
13764 ลงวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2561) 

หมู่บ้านหมู่ท่ี 
1-16 
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13764 ลงวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2561) 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ, ผู้
พิการ, ผู้ติดเชื้อและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 17,589,600.00 1.เพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพแก่ ผู้สูงอายุ 2.เพ่ือ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ 
ผู้พิการ 3.เพ่ือ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ 
ผู้ติดเชื้อ 4.เพ่ือ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

1.ผู้สูงอายุ 2.ผู้
พิการ 3.ผู้ติด
เชื้อ 4.
ผู้ด้อยโอกาสฯ 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล 

 200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในเขต
ตําบลได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างท่ัวถึง 

1 คร้ัง/ป ี

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน อปพร. (อุดหนุน
อําเภอ) 

 5,000.00 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
วัน อปพร.ประจําปี 

1 โครงการ 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการพัฒนาศกัยภาพ 
(อปพร.) 

 30,000.00 เพ่ือส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในการป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน 

จํานวน 30 
คน 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการอบรมการ
ต้ังครรภ์โดยไม่พร้อม 

 15,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้ใน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

จํานวน ๑๖๐ 
คน 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนในช่วงเทศกาล 

 60,000.00 เพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล 

2 คร้ัง 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบเหตุภัย
พิบัติต่าง ๆ 

 100,000.00 ช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติ 

จํานวน 16 
หมู่บ้าน 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

สนับสนุนส่งเสริมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 
10 

 10,000.00 เพ่ือสนองพระราชดําริ
ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

จํานวน ๓๐ 
ครัวเรือน 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 200,000.00 เพ่ือใช้ในการดูแล
ป้องกันเม่ือเกิดสาธารณ
ภัยในพ้ืนท่ี 

ปีละ 2 คร้ัง 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการส่งเสริมคนดีศรี
ท้องถ่ินตําบลป่าซาง 
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลป่าซาง) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคล/
องค์กรท่ีทําประโยชน์ต่อ
ท้องถ่ินจํานวน 5 ด้าน 

จํานวน 5 คน 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการเสริมสร้างความรู้
ในการป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนน 

 20,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุ 

ผ้ร่วมกิจกรรม 
50 คน 
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56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบล 

 85,000.00 เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวทางกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

ชุมชนมี
เข้มแข็งตาม
แนวทาง
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการอบรมเพ่ือซักซ้อม
ด้านสาธารณภัย 

 30,000.00 เพ่ือซักซ้อมแผนผจญ
เหตุ จัดทําคู่มือ ป้าย
เตือนในการเผชิญเหตุ
กรณีเกิดภัยประเภทต่าง 
ๆ 

1 โครงการ 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย (อุดหนุน) 

 20,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศนูย์
ปฏิบัติติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย (ศพส.)  

จํานวน 1 
คร้ัง/ป ี

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอา 
ชนะยาเสพติดอําเภอเวียง
เชียงรุ้ง (อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุ้ง) 

 30,000.00 เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอําเภอ
เวียงเชียงรุ้งในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จํานวน 1 
คร้ัง/ป ี

60. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

เพ่ือสร้างอาชีพแก่ผู้ผ่าน
การบําบัดยาเสพติด 

 15,000.00 เพ่ือสร้างอาชีพแก่ผู้ผ่าน
การบําบัดยาเสพติด 

ผู้ผ่ายการ
บําบัดยาเสพ
ติด 50 คน 

61. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการส่งเสริมความรู้ใน
การบริหารจัดการกิจการ
ประปา 

 15,000.00 เพ่ือให้ผู้นําชุมชนมี
ความรู้ในด้านการ
บริหารการจัดการระบบ
ประปา 

จํานวน ๕๐ 
คน 

62. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคน
พิการ(ทางลาด) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ
ได้เข้าถึงสวัสดิการสิ่ง
อํานวยความสะดวกและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

จัดทําทางลาด
หรือห้องน้ํา
สําหรับให้คน
พิการ 

63. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/โรงเรียนอนุบาลป่า
ซาง 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาสี ศพด.ต.ป่าซาง 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียนอนุบาล 
อบต.ป่าซาง 

1 คร้ัง 

64. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 20,000.00 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ร่วมสมัย
และเข้ากับบริบทของ
โรงเรียน 

จํานวน 1 
โครงการ 

65. ยุทธศาสตร์การ โครงการกีฬาสีสมัพันธ์และ  30,000.00 -เพ่ือให้เด็กได้ออกกําลัง จํานวน 2 
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พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

กีฬาสีสัมพันธ์ อปท. กายและมีความสามัคค ี
-เพ่ือให้บุคลากรได้ออก
กําลังกายและมีความ
สามัคค ี 

กิจกรรม 

66. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างศาลาจุด
รับ-ส่งเด็กนักเรียน 

 110,000.00 เพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่ผู้ปกครองท่ีมารับ-ส่ง
นักเรียน 

จํานวน 1 
โครงการ 

67. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

ครงการจัดเคร่ืองราช
สักการะถวายเนื่องในวัน
ครบรอบวันสวรรคตและ
วันพระราชสมภพของ
สมเด็จย่าฯ (อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง อ.เวียงเชียง
รุ้ง) 

 5,000.00 เพ่ือสนับสนุนงานถวาย
เคร่ืองสักการะเนื่องใน
วันครบรอบวันสวรรคต
ของสมเด็จย่าและวัน
พระราชสมภพ 

1 คร้ัง/ป ี

68. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง 

 40,000.00 เพ่ือสนับสนุนงานพ่อขุน
เม็งรายมหาราชและงาน
กาชาด 

1 คร้ัง/ป ี

69. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพิธีถวาย
บังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยะมหาราช
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง 
อ.เวียงเชียงรุ้ง) 

 5,000.00 เพ่ือสนับสนุนการจัด
งานถวายเคร่ืองสักการะ
ในวันปิยะมหาราช 

1 คร้ัง/ป ี

70. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง) 

 10,000.00 เพ่ือสนับสนุนงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

1 คร้ัง/ป ี

71. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานสรงนํ้าพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราชและ
กิจกรรมวันสงกรานต์
อําเภอเชียงรุ้ง (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง) 

 5,000.00 เพ่ือสนับสนุนประเพณี
สรงนํ้าพ่อขุนเม็งราย
มหาราช 

1 คร้ัง/ป ี

72. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

-โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง (อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง อ.เวียงเชียง
รุ้ง) 

 5,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้สืบ
ทอดประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม 

1 คร้ัง/ป ี

73. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม

โครงการเปิดบ้านวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนป่าซาง 

 50,000.00 เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความรู้

1 คร้ัง/ป ี
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การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

(อุดหนุน) ความสามารถด้านต่าง 
ๆ 

74. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม (อุดหนุน) 
โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
เอียก 

 30,000.00 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรม
ของศาสนา 

1 คร้ัง/ป ี

75. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
(อุดหนุน)โรงเรียนบ้านห้วย
หมากเอียก 

 30,000.00 เพ่ือให้นักเรียนและ
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 คร้ัง/ป ี

76. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการต้นแบบวิถีชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(อุดหนุน)โรงเรียนบ้านป่า
ซาง 

 30,000.00 เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปฎิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 คร้ัง/ป ี

77. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
(อุดหนุน)โรงเรียนบ้านห้วย
ห้างป่า 

 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
เห็นคุณค่าของเด็กดีมี
คุณธรรม 

1 คร้ัง/ป ี

78. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
(อุดหนุน)โรงเรียนบ้านห้วย
ข้ีเหล็ก 

 30,000.00 เพ่ือให้นักเรียนนํา
หลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติ 

1 คร้ัง/ป ี

79. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
(อุดหนุน)โรงเรียนบ้านป่า
ซางเหนือ 

 30,000.00 เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสมกับวัย 

1 คร้ัง/ป ี

80. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถสุนทรียภาพ
ด้านดนตรีให้แก่ผู้เรียน 
(อุดหนุน)โรงเรียนบ้านป่า
ซางเหนือ 

 30,000.00 เพ่ือพัฒนาทักษะ
สุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี 

1 คร้ัง/ป ี

81. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

 24,000.00 เพ่ือใช้ในด้านเอกสาร
และสื่อการเรียนการ
สอนต่าง ๆ 

จํานวน 1 
โครงการ 

82. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการรณรงคป์้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

 21,000.00 เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐาน
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กปฐมวัย 

จํานวน 1 
กิจกรรม 

83. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการจัดซ้ือวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

 40,000.00 ศพด.และ ร.ร.อนุบาลมี
วัสดุงานบ้านงานครัวใช ้

จํานวน 1 
โครงการ 
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84. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

 50,000.00 เพ่ือให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับวัย 

จํานวน 1 
โครงการ 

85. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอุ้ยสอนหลาน  9,000.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน
ต่าง ๆ แก่เด็กและ
เยาวชน 

จํานวน 1 
กิจกรรม 

86. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้ํา ศพด. 

 150,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีน้ํา
ด่ืมน้ําใช้ท่ีสะอาด 

จํานวน 1 
เคร่ือง 

87. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการติดต้ังกันสาด 
ศพด. 

 5,000.00 เพ่ือป้องกันฝนสาดเข้า
ห้องเรียน 

กันสาด ยาว 
200 เมตร 

88. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 

 5,000.00 เพ่ือให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

1 คร้ัง/ป ี

89. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการสรงน้ําพระธาตุ
ดอยกู่  

 40,000.00 เพ่ือสักการะครูท้ัง 5 
องค์ 

๑ คร้ัง 

90. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุและสามเณร 

 20,000.00 เพ่ือให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปสานต่อ
พระพุทธศาสนาให้ยืน
ยาว 

๑ คร้ัง 

91. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลป่าซาง 

 2,056,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีแก่เด็ก นักเรียนของ
โรงเรียนในเขตตําบล 
ป่าซางให้ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันอย่างท่ัวถึง 

5 แห่ง 

92. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลป่าซาง 

 984,926.80 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีแก่เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในเขตตําบลป่า
ซางให้ได้รับการ
สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)อย่างท่ัวถึง 

(5 แห่ง) 

93. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.ป่าซาง 

 1,089,800.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีแก่เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดย

ศพด.100คน 
ร.ร.อนุบาล 
200 คน 
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วัฒนธรรม การสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

94. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่า
ซาง 

 486,714.80 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดีแก่เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตําบลป่าซางให้ได้รับ
การสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม )อย่างท่ัวถึง  

ศพด.100 คน 
ร.ร.อนุบาล 
200 คน 

95. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการการจัดการการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 486,760.00 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมท่ีจะได้รับ
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

จํานวน 1 
โครงการ 

96. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารโรงเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียน 

 200,000.00 เพ่ือให้ห้องเรียนมีสภาพ
แข็งแรง ม่ันคงพอเพียง
และเอ้ือการจัดการเรียน
การสอน 

จํานวน 1 
โครงการ 

97. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการรณรงคก์าร
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  

 21,000.00 เพ่ือให้นักเรียนรู้และ
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดให้โทษ 

จํานวน 1 
โครงการ 

98. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน  

 100,000.00 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ให้มี
ความพร้อมในทุกๆด้าน 

จํานวน 1 
โครงการ 

99. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

 50,000.00 เพ่ือให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับวัย 

จํานวน 1 
โครงการ 

100. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนนุค่า
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 139,400.00 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
และคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

จํานวน 1 
โครงการ 

101. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

 16,800.00 เพ่ือนักเรียนสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
ข่าวสาร ได้ 

จํานวน 1 
โครงการ 

102. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 100,000.00 เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถดําเนินการตาม
วิธีการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานได้
อย่างถูกต้อง  

จํานวน 1 
โครงการ 



 
30 

 

103. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการจ้างเหมาบริการ
รถรับ-ส่งนักเรียนยากจน
และด้อยโอกาส 

 100,000.00 เพ่ือพัฒนาการศึกษาใน
ตําบลป่าซางและ
ช่วยเหลือนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาส 

รถรับ-ส่ง
นักเรียน  

104. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวันสําคัญ
ต่างๆและวันสําคญัทาง
การศึกษา 

 20,000.00 เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ถึง
ความสําคัญและสืบสาน
วันสําคัญทางการศึกษา 

จัดกิจกรรมวัน
สําคัญทาง
ศาสนา  

105. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในพระราชพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์พระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลย์เดช  

 50,000.00 เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี ในพระมหา
กรุณาธิคุณและความ
สามัคคีของประชาชน  

อุดหนุนอําเภอ
เวียง เชียงรุ้ง 
จํานวน 1 คร้ัง 

106. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลย์เดชบรมนาถบพิตร  

 5,000.00 เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี ในพระมหา
กรุณาธิคุณและความ
สามัคคีของประชาชน  

อุดหนุนอําเภอ
เวียง เชียงรุ้ง 
จํานวน 1 คร้ัง 

107. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

 5,000.00 เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดี ในพระมหา
กรุณาธิคุณและความ
สามัคคีของประชาชน  

อุดหนุนอําเภอ
เวียง เชียงรุ้ง 
จํานวน 1 คร้ัง 

108. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน
วันชาติไทย  

 5,000.00 -วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช -เป็นวันชาติ
ไทย -เป็นวันพ่อ
แห่งชาติ  

อุดหนุนอําเภอ
เวียง เชียงรุ้ง 
จํานวน 1 คร้ัง 

109. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

โครงการเกษตรผสมผสาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(โรงเรียนบ้านห้วยข้ีเหล็ก) 

 30,000.00 เพ่ือแก้ปัญหาเร่ือง
เกษตรกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันเพ่ือความ
ม่ันคงย่ังยืน 

จํานวน 1 
โครงการ 

110. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การตลาดและการบริหาร
กลุ่มโอทอปและวิสาหกิจ
ชุมชน 

 10,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

โอทอป 3 ดาว 

111. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการผลิตพันธ์ุถ่ัว
เหลืองชุมชนตําบลป่าซาง 

 10,000.00 เพ่ือเกษตรกรมีความรู้
ในด้านถ่ังเหลือง 

กลุ่มผลิตพันธ์ุ
ถ่ัวเหลือง 

112. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ

โครงการเสริมสร้างอาชีพ
ประมงตําบลป่าซาง 

 100,000.00 เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ในด้านประมง 

กลุ่มเกษตรกร
มีความรู้ในด้าน
ประมง 
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ท่องเที่ยว 

113. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนาฝีมือกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุทอตุง
ล้านนา 

 10,000.00 เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทอตุงล้านนา 

จํานวน 1 
โครงการ 

114. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดทําแนวกันไฟ
เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่า 

 40,000.00 เพ่ือป้องกันพ้ืนท่ีปลูกป่า
ต้นน้ํา/ป่าชุมชนจาก
ปัญหาไฟป่า 

จํานวน ๕๐ 
กม. (16 
หมู่บ้าน) 

115. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

 10,000.00 เพ่ือจัดหากล้าไม้เพ่ือ
แจกจ่ายให้ปลูกเพ่ิมป่า
ให้มีมากข้ึน 

1,000 ต้น 

116. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์และการจัดการน้ํา
เสียและรณรงค์การใช้น้ํา
อย่างประหยัด 

 10,000.00 เพ่ือให้ความรู้ในเร่ือง
การอนุรักษ์และการ
จัดการน้ําเสียและ
รณรงค์การใช้น้ําอย่าง
ประหยัดแประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

จํานวน ๑๖๐ 
คน 

117. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการกําจัดวัชพืชแหล่ง
น้ําในตําบลป่าซาง 

 30,000.00 เป็นแหล่งน้ําท่ีสะอาด
และป้องกันน้ําท่วม 

แหล่งน้ําท่ีมี
วัชพืช 

118. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือบริหาร
จัดการขยะให้เป็นศูนย์  

 40,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้เร่ือง
ขยะในการจัดการขยะ
ประเภทต่าง ๆ 

จํานวน ๑๖๐ 
คน 

119. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างสวนป่าดอย
คดช้าง หมู่ท่ี 7 

 20,000.00 เพ่ือให้มีป่าไม้ท่ีอุดม
สมบูรณ์ 

สวนป่า 1 จุด 

120. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 50,000.00 เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ 
และดําเนินการเป็น
ธนาคารพืชพรรณ 

ในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลป่าซาง 

121. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ปรับปรุงระบบงานแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 100,000.00 เพ่ือให้มีฐานข้อมูล
ครบถ้วนเป็นธรรมและ
น่าเชื่อถือ 

อบต.มี
ฐานข้อมูลท่ี
ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

122. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
บุคลากรท้องถ่ิน 

 15,000.00 เพ่ืออบรมคุณธรรมแก่
บุคคลากรในปฏิบัติงาน
และศึกษาดูงานด้าน

75 คน 
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จริยธรรมเช่น คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนง. 
ลูกจ้างและผู้นําชมุชน
สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 

123. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ 
อบต. 

 15,248,723.00 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนต่างๆ 
เงินเดือน ค่าจ้าง เงิน
ประจําตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน ค่า
สาธารณูปโภค คา่จ้าง
เหมาบริการ รายจ่าย
การรับรองและพิธีการ 
ค่าเงินคืนคา่ปรับ ฯลฯ 

จํานวน 1 
กิจกรรม 

124. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย อปท.และ
การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น 

 30,000.00 เพ่ืออบรมให้ความรู้
กฎหมายท้องถ่ินแก่ 
สมาชิก ผู้นําชุมชน 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ตลอดจนบุคคลท่ัวไปได้
ทราบถึงกฎหมายต่าง ๆ 

1 คร้ัง/ป ี

125. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

 353,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เข้ารับการอบรมของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ของ อบต. ป่าซาง อาทิ 
ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าลงทะเบียน  

75คน 

126. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
อันเป็นประโยชน์ต่อ อบต.
ป่าซาง 

 841,630.00 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการต่างๆ 
อาทิ กรรมการตรวจงาน
จ้าง กรรมการเปิดซอง 
กรรมการเลือกต้ัง
ประจําอบต.ฯลฯ 

75 คน 

127. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการกิจกรรม 5 ส.  20,000.00 เพ่ือปรับสภาพแวดล้อม
ให้น่าอยู่กับพนักงาน 
อบต. 

จํานวน 1 
โครงการ 

128. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร 
สํานักงาน อบต.ป่าซาง 

 80,000.00 เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารสํานักงานให้มี
ความคงทนแข็งแรงและ
พร้อมบริการประชาชน  

จํานวน 1 
โครงการ 

129. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์พร้อม
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือ
ใช้ในสํานักงาน 

 1,963,000.00 เพ่ือจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
และซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
สํานักงาน 

จํานวน ๕ 
คร้ัง/ป ี
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130. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลป่าซาง 

 30,000.00 จัดประชุม
คณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดทํา
แผนของ อบต.ป่าซาง 

1 โครงการ 

131. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

สนับสนุนการเลือกต้ัง  377,000.00 เพ่ือจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์สําหรับ
การเลือกต้ัง 

1 กิจกรรม 

132. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการจัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิก อบต. 

 377,000.00 เพ่ือบริหารจัดการการ
เลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
อบต.ป่าซาง 

1 กิจกรรม 

133. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการอบรม
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้าง 

 20,000.00 เพ่ือให้คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างได้รู้หน้าท่ี
ในการเป็น
คณะกรรมการโครงการ
ต่าง ๆ 

จํานวน 1 
โครงการ 

134. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถภายใน อบต.ป่าซาง 

 175,000.00 เพ่ือให้ อบต.มีท่ีจอดรถ
เพ่ิมมากข้ึนและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จํานวน 1 
โครงการ 

135. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพสถานท่ีกลาง
สําหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของหน่วยบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน  

 40,000.00 เพ่ือเป็นศูนย์กลางข่าว
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

1 คร้ัง/ป ี

 

 

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 
รวม 87 โครงการ จํานวนเงิน 29,989,024 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 87 โครงการ จํานวนเงิน 21,092,264 ล้าน
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผกูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการสาธารณะ 

34 7,150,600.00 34 7,150,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 540,741.20 5 540,741.20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 8 17,905,944.00 8 9,035,544.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและ 33 3,929,045.74 33 3,902,685.74 
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ศาสนา วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

1 5,000.00 1 5,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 39,280.00 1 39,280.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 5 418,413.00 5 418,413.00 

รวม 87 29,989,023.94 87 21,092,263.94 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ป่าซาง ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา 
วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 13 
หมู่ท่ี 1 

 198,900.00 198,600.00 41/2561 17/08/2561 60 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 5 
หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 130,000.00 129,200.00 09/2561 19/12/2560 60 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย 4 
หมู่ท่ี 2เร่ิมต้น
บ้านเลขท่ี 131-
81 ยาว 185 
เมตร 

 198,900.00 198,400.00 44/2561 21/08/2561 60 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ซอย 5 
ถึงสํานักสงฆ์ หมู่ท่ี 
4 

 198,900.00 198,400.00 45/2561 21/08/2561 60 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้าสู่
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 
หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม 176,000.00 175,200.00 11/2561 20/12/2560 60 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จํานวน 
7 ซอย ซอย 1 
,11,กลางหมู่บ้าน 

 213,400.00 213,000.00 42/2561 17/08/2561 60 
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สาธารณะ 5,6,9 ซอยบ้าน
นายบุญยืน หมู่ท่ี 6 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการถนนหิน
คลุกเข้าสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร หมู่ท่ี 6  

เงินสะสม 220,000.00 218,800.00 19/2561 21/12/2560 60 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จํานวน 
9 ซอย หมู่ท่ี 7 

 218,000.00 217,600.00 43/2561 17/08/2561 60 

9. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเข้า
พ้ืนท่ีทางการเกษตร 
หมู่ท่ี 7 

เงินสะสม 170,000.00 169,200.00 108/2561 18/12/2560 60 

10. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ท่ี 
10 

 231,000.00 230,000.00 32/2561 29/03/2561 60 

11. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จํานวน 
3 ซอย หมู่ท่ี 11 

 253,000.00 248,000.00 33/2561 30/03/2561 60 

12. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการลงหินคลุก
เข้าพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร หมู่ท่ี 
15  

 200,000.00 199,200.00 25/2561 01/02/2561 60 

13. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
อาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ท่ี 
16 

 280,000.00 275,000.00 31/2561 28/03/2561 60 

14. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการติดต้ังไฟกิ่ง
โซล่าเซล ภายใน
พ้ืนท่ีตําบลป่าซาง 

 498,900.00 495,600.00 46/2561 23/08/2561 60 

15. ยุทธศาสตร์การ โครงการก่อสร้าง  200,000.00 199,000.00 20/2561 19/02/2561 60 
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พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

รางระบายน้ําตัวยู
ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5  

16. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ท่ี 6 

 278,000.00 277,000.00 29/2561 27/03/2561 60 

17. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
รางส่งน้ําตัววีห้วย
ทรายขาว หมู่ท่ี 8 

 200,000.00 199,000.00 30/2561 28/03/2561 60 

18. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาลท่ีหอประชุม 
หมู่ท่ี 9 

 238,000.00 231,000.00 23/2561 27/01/2561 60 

19. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ํา
ถนนสายกลาง หมู่
ท่ี 12 

 200,000.00 199,000.00 24/2561 23/01/2561 60 

20. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม 4 
ช่องทางลําห้วยแม่
เผื่อ หมู่ท่ี 13  

 420,000.00 418,800.00 26/2561 05/02/2561 60 

21. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ําตัวยู
พร้อมฝาปิด หน้า
บ้าน น.ส.สมยง 
เมืองชื่น หมู่ท่ี 14 

 200,000.00 199,000.00 21/2561 19/01/2561 60 

22. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 1 

เงินสะสม 56,000.00 55,400.00 10/2561 19/12/2560 60 

23. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 2 

เงินสะสม 203,000.00 201,800.00 03/2561 15/12/2560 60 
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สาธารณะ 

24. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 3 

เงินสะสม 220,000.00 218,800.00 02/2561 15/12/2560 60 

25. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 4 

เงินสะสม 158,000.00 157,200.00 13/2561 20/12/2560 60 

26. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 5 

เงินสะสม 319,000.00 317,800.00 18/2561 21/12/2560 60 

27. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 8 

เงินสะสม 189,000.00 188,200.00 07/2561 18/12/2560 60 

28. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 9 

เงินสะสม 164,000.00 163,200.00 06/2561 18/12/2560 60 

29. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 11 

เงินสะสม 180,000.00 179,200.00 12/2561 20/12/2560 60 

30. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 12 

เงินสะสม 158,000.00 157,200.00 16/2561 21/12/2560 60 

31. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนน หินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 13 

เงินสะสม 164,000.00 163,200.00 15/2561 20/12/2560 60 

32. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง

เงินสะสม 132,000.00 131,200.00 05/2561 18/12/2560 60 
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โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 14 

33. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 15 

เงินสะสม 167,000.00 166,200.00 14/2561 20/12/2560 60 

34. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยมจํานวน 2 
จุด หมู่ท่ี 16 

เงินสะสม 163,000.00 162,200.00 04/2561 15/12/2560 60 

35. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

จัดซ้ือทรายอะเบส  103,000.00 98,441.20 106/2561 18/05/2561 30 

36. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าน
ตําบลป่าซาง 

 64,100.00 63,300.00 75/2561 23/03/2561 30 

37. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

แข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาล 

 30,000.00 30,000.00 51/2561 22/01/2561 30 

38. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

 30,000.00 29,000.00 186/2561 24/08/2561 30 

39. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 
1-16 หมู่บ้านละ 
20,000.-บาท 
รวมเป็นเงิน 
320,000.-บาท 
(ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท่ี มท.
0808.2/13689-
13764 ลงวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 
2561) 

 320,000.00 320,000.00 0 30/05/2561 0 
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40. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ, 
ผู้พิการ, ผู้ติดเชื้อ
และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

 17,589,600.00 17,589,600.00 000 02/10/2560 365 

41. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

 200,000.00 200,000.00 000 01/02/2561 28 

42. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ (อปพร.) 

 30,000.00 28,000.00 188/2561 24/08/2561 7 

43. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการอบรมการ
ต้ังครรภ์โดยไม่
พร้อม 

 15,000.00 15,000.00 127/2561 18/06/2561 10 

44. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล 

 60,000.00 1,320.00 97/2561 05/04/2561 5 

45. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ
เอา ชนะยาเสพติด
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง) 

 30,000.00 30,000.00 0 19/07/2561 1 

46. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ในการ
บริหารจัดการ
กิจการประปา 

 15,000.00 12,030.00 173/2561 09/08/2561 5 

47. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชวิีต
และสังคม 

แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาลป่า
ซาง 

 30,000.00 29,994.00 51/2561 22/01/2561 5 

48. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

 20,000.00 20,000.00 0 29/11/2560 1 

49. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้าง
ศาลาจุดรับ-ส่งเด็ก
นักเรียน 

 110,000.00 109,800.00 51/2561 14/09/2561 60 

50. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม

ครงการจัดเคร่ือง
ราชสักการะถวาย

 5,000.00 5,000.00 0 20/10/2560 1 
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การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

เนื่องในวันครบรอบ
วันสวรรคตและวัน
พระราชสมภพของ
สมเด็จย่าฯ 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง) 

51. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช
และงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง 

 40,000.00 40,000.00 0 16/01/2561 1 

52. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพิธี
ถวายบังคมและวาง
พวงมาลาเนื่องใน
วันปิยะมหาราช
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง) 

 5,000.00 5,000.00 0 11/10/2560 1 

53. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เวียง
เชียงรุ้ง) 

 10,000.00 10,000.00 0 08/08/2561 0 

54. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานสรง
น้ําพ่อขุนเม็งราย
มหาราชและ
กิจกรรมวัน
สงกรานต์อําเภอ
เชียงรุ้ง (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.
เวียงเชียงรุ้ง) 

 5,000.00 5,000.00 0 17/04/2561 1 

55. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

-โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.
เวียงเชียงรุ้ง) 

 5,000.00 5,000.00 0 17/09/2561 1 

56. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม

โครงการเปิดบ้าน
วิชาการกลุ่ม

 50,000.00 50,000.00 0 17/01/2561 1 
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การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โรงเรียนป่าซาง 
(อุดหนุน) 

57. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม 
(อุดหนุน) โรงเรียน
บ้านห้วยหมาก
เอียก 

 30,000.00 30,000.00 0 09/01/2561 1 

58. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง (อุดหนุน)
โรงเรียนบ้านห้วย
หมากเอียก 

 30,000.00 30,000.00 0 23/07/2561 1 

59. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการต้นแบบวิถี
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(อุดหนุน)โรงเรียน
บ้านป่าซาง 

 30,000.00 30,000.00 0 23/07/2561 1 

60. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเด็กดีมี
คุณธรรม (อุดหนุน)
โรงเรียนบ้านห้วย
ห้างป่า 

 30,000.00 30,000.00 0 14/07/2561 1 

61. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการค่าย
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน (อุดหนุน)
โรงเรียนบ้านห้วย
ข้ีเหล็ก 

 30,000.00 30,000.00 0 29/03/2561 1 

62. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน (อุดหนุน)
โรงเรียนบ้านป่าซาง
เหนือ 

 30,000.00 30,000.00 0 13/07/2561 1 

63. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถ
สุนทรียภาพด้าน
ดนตรีให้แก่ผู้เรียน 
(อุดหนุน)โรงเรียน
บ้านป่าซางเหนือ 

 30,000.00 30,000.00 0 13/07/2561 1 

64. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 21,000.00 10,447.00 154/2561 23/07/2561 5 

65. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ

โครงการติดต้ัง
เคร่ืองกรองน้ํา 
ศพด. 

 150,000.00 149,500.00 39/2561 18/06/2561 60 
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ศาสนา วัฒนธรรม 

66. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการติดต้ังกัน
สาด ศพด. 

 5,000.00 5,000.00 214/2561 14/09/2561 60 

67. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสรงน้ําพระ
ธาตุดอยกู่  

 40,000.00 40,000.00 0 24/05/2561 1 

68. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุ
และสามเณร 

 20,000.00 20,000.00 87/2561 29/03/2561 12 

69. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ตําบลป่าซาง 

 2,056,000.00 2,056,000.00 000 02/10/2560 365 

70. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ตําบลป่าซาง 

 984,926.80 433,541.82 01/2561 01/11/2560 182 

71. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
อบต.ป่าซาง 

 1,089,800.00 276,600.00 1/2561 02/10/2560 182 

72. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน
อนุบาล อบต.ป่า
ซาง 

 486,714.80 212,283.92 01/2561 01/11/2560 182 

73. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการรณรงค์
การป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา  

 21,000.00 16,483.00 154/2561 23/07/2561 7 

74. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนนุ
ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 139,400.00 139,400.00 0 28/11/2560 1 

75. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรม
วันสําคัญต่างๆและ
วันสําคัญทาง
การศึกษา 

 20,000.00 14,990.00 133/2561 21/06/2561 3 
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76. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในพระ
ราชพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์พระ
บรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลย์เดช  

 50,000.00 50,000.00 0 12/10/2560 1 

77. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายวันคล้าย
วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลย์เดช
บรมนาถบพิตร  

 5,000.00 5,000.00 0 10/10/2560 1 

78. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในพิธีวัน
เฉลิม พระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ ์
บดินทรเทพยวราง
กูร  

 5,000.00 5,000.00 0 16/07/2561 1 

79. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดงานวันชาติไทย  

 5,000.00 5,000.00 0 04/12/2560 1 

80. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเกษตร
ผสมผสานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(โรงเรียนบ้านห้วย
ข้ีเหล็ก) 

 30,000.00 30,000.00 0 09/07/2561 1 

81. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ฝีมือกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุทอตุง
ล้านนา 

 10,000.00 5,000.00 138/2561 25/06/2561 5 

82. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 50,000.00 39,280.00 160/2561 26/07/2561 5 

83. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับบุคลากร
ท้องถ่ิน 

 15,000.00 8,240.00 104/2561 04/05/2561 10 
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84. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ซ่อมแซม/ปรับปรุง
อาคาร สํานักงาน 
อบต.ป่าซาง 

 80,000.00 79,500.00 145/2561 10/07/2561 60 

85. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
พร้อมซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
สํานักงาน 

 1,963,000.00 140,030.00 62/2561 05/02/2561 60 

86. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอบรม
คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

 20,000.00 16,143.00 100/2561 20/04/2561 5 

87. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถภายใน 
อบต.ป่าซาง 

 175,000.00 174,500.00 52/2561 14/09/2561 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2561 
อบต.ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 184.0 297.18 36.0 7.40 34.0 7.15 34.0 7.15 34.0 7.15 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 16.0 1.80 8.0 0.78 5.0 0.54 5.0 0.54 5.0 0.54 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 42.0 10.35 19.0 18.77 8.0 17.91 8.0 9.04 7.0 0.32 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 118.0 16.17 46.0 6.80 33.0 3.93 33.0 3.90 31.0 1.85 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว 26.0 2.04 4.0 0.13 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 22.0 1.40 7.0 0.20 1.0 0.04 1.0 0.04 1.0 0.04 
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7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 32.0 10.58 15.0 19.67 5.0 0.42 5.0 0.42 5.0 0.42 
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