
 

 
 
 

 
 

รายงานผลการปฏบิัติงาน 
ตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
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สภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 
วันจันทรที่ 9 ธันวาคม 2562 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/539 วรรค 5 

 



 

 
 
 
 

คํานํา 

ตามที่ ไดมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง (กรณีแทนตําแหนงที่วาง)        
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556  ที่ผานมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งฯ         
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ประกอบกับประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง เรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ประจําป พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2556 เพื่อใหกระผม นายสมควร  นัยติ๊บ นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดแถลงนโยบายการ
บริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง นั้น 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/539 วรรค 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

  กระผมและทีมงานผูบริหารฯ ขอใหความมั่นใจกับทุกทานวา ตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง จะดําเนินงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวอยางมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย สุจริต 
โปรงใส ตรวจสอบได ดวยความตั้งใจอยางแนวแนแทจริง 

 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

          19 พฤศจิกายน 2562 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
1. นายสมควร   นัยติ๊บ  ไดรับเลือกตั้ ง เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง                    

ในการเลือกตั้งวันที่ 19 ตุลาคม 2556  และไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 

2. บทบัญญัติในมาตรา 58/539 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กําหนดไววากอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับ
หนาที่ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง นายสมควร   นัยติ๊บ นายกองคการบริหารสวน
ตําบลปาซาง ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ 1/2557 
ประจําป 2557 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2557  
  3. ตามบทบัญญัติในมาตรา 58/539 วรรค 5 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป
และวรรคหก กําหนดใหคําแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายใหประกาศไวโดย
เปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดวย 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาทองถิ่นและประชาชนทราบ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
2. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 

จัดการที่ดี พ.ศ.2546 ดานความโปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ 2 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง       
ทุกทาน 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
กระผม นายสมควร   นัยติ๊บ นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง ตามนโยบายที่แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา 
นั้น  เพื่อใหการบริหารงานของผูบริหารและการดําเนินกิจกรรมภายในขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

  กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล      
ปาซาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (หวงเวลา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ที่ผานมาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ 3 

รายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง โดยกองคลังไดประกาศรายงานแสดงฐานะการเงิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หมวด 10 ขอ 100 และขอ 101                
เพื่อใหประชาชนไดทราบ ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเวลาอันสมควร โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

แถลงงบประมาณรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

รายรับตามประมาณการ ประมาณการ รายรับจริง + / - สูง/ต่ํา 

รายไดจัดเก็บเอง     

หมวดภาษีอากร 280,000 332,806.09 + 52,806.09 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 184,050 45,029 - 140,021 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 150,000 280,351.89 + 130,351.89 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 8,050 11,120 + 3,070 

หมวดรายไดจากทุน 2,000 3,000 + 1,000 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 624,100 672,306.98 + 327,248.98 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น     

หมวดรายไดจากภาษีจัดสรร 21,595,000 24,893,312.51 + 3,298,312,51 
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 21,595,000 24,893,312.51 + 3,298,312,51 
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น     

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,500,000 36,137,515 + 3,637,515 
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 32,500,000 36,137,515 + 3,637,515 

รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งส้ิน 54,719,600 61,703,134.49 + 7,263,076.49 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  1,413,500.00   



 

รวมรายรับทั้งสิ้น 63,116,634.49 

 

 

 

แถลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
รายจายตามงบประมาณ ประมาณการ รายจายจริง +/- สูง/ต่ํา 

คางบกลาง 19,951,892 19,256,347.50 - 695,544.50 
คาเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,186,910 3,031,920 - 154,990 
คาเงินเดือน (ฝายประจํา) 12,173,188 11,233,828.58 - 939,359.42 
คาตอบแทน 2,2,180,084 1,843,560 - 336,524 
คาใชสอย 5,833,130 4,514,192.59 - 1,318,937.41 
คาวัสดุ 2,349,096 2,007,995,88 - 341,100.12 
คาสาธารณูปโภค 422,000 375,534.39 - 46,465.61 
คาครุภัณฑ 312,600 155,480 - 157,120 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 5,602,600 5,266,065 - 336,535 
คารายจายอื่น 12,000 11,000 - 10,000 
คาเงินอุดหนุน 2,696,100 2,653,600 - 42,500 
รวมรายจายตามประมาณการรายจายทั้งสิ้น 54,719,600 50,349,523.94 - 4,370,076.06 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ/ปรับปรุงโดยใบผาน 1,424,246   
                          รวมรายจาย 51,773,769.94   
                          รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 11,342,864.55   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

    สวนที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 

************************ 
ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)   

พ.ศ.2562 มาตรา 58/538 วรรค 5 บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดไวดังนี ้

ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และใหใชความตอไปนี้แทน “(3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

ขอ 13 ใหยกเลิกความในขอ (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และใหใชความตอไปนี้แทนและให
ใชความตอไปนี้แทน “(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ  
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป”  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่องซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ



 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง การ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานใหเกิดความยืดหยุนและคลองตัวใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามขอ 29 (3) และขอ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให
ดําเนินการอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปนั้น กรอบระยะเวลาดังกลาวใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินแผล
แผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ สภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นสามารถประชุมเพื่อ
รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได
โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มาติดตามและ
ประเมินผล และนําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะที่ดําเนินการ
กอนประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาใชเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นดวย 

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/538 วรรค 5 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง      
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเพื่อใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ดังนี ้

การประเมินจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
วิสัยทัศน (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

1. วิสัยทัศน ของ อบต.ปาซาง 
"พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและองคความรูแกประชาชนใหพรอมรองรับเออีซี เปนเวทีเรียนรู

ดูแลผูสูงวัย เยาวชนรุนใหมใสใจสืบสานภูมิปญญาประเพณีทองถิ่นใหยั่งยืน" 

2. พันธกิจ ของ อบต.ปาซาง 
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
2) การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
4) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืนๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 



 

8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
13) การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14) การสงเสริมกีฬา 
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
17) การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
22) การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณะสถานอื่นๆ 
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม. 
25) การผังเมือง 
26) การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28) การควบคุมอาคาร 
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนปองกันและรักษาความปลอกภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 
31) กิจอื่นใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศ

กําหนด 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการ

พัฒนา ไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1  ดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

 แนวทางการพัฒนา 
 1) สงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
3) สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา ศูนยการเรียนรูชุมชน 
4) สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 
5) สงเสริมสนับสนุนดานสาธารณสุข และการบริการสาธารณสุข 
6) สงเสริมและพัฒนาความเทาเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท 



 

7) สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตรที่ 2  ดานเศรษฐกิจ การเกษตร และ  การทองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมการสรางอาชีพ เสริมรายได สรางความเขมแข็งของชุมชนและกลุมอาชีพ 
2) สงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุน สรางความเขมแข็งภาคการเกษตรและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคม 
2) สงเสริม พัฒนา และจัดสรางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเมืองและการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
1) การพัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
2) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) การปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน การขยาย

การใหบริการประชาชน 
4) สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น 
5) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ ดูแลรักษาฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) การพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการแหลงน้ําอยางเปนระบบ 
3) สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. การวางแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ตามกระบวนการที่

บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) และ
เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 - 6 สามารถจําแนกยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

 
 
 
 
 
 



 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น   :  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง  จังหวัดเชียงราย 
สําหรับขอมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวของ อางอิงขอมูลจากแผนพัฒนาทองถิ่น (ป 2561-2565)  
รายงานผลการดําเนินงาน     :  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 (เฉพาะป 2562-2564) 

ยุทธศาสตร 
2562 

จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 133 283,381,100.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 10 940,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 57 24,518,180.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 111 18,608,592.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว 25 1,745,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 60 13,563,100.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 31 12,592,600.00 

รวม 427 355,348,572.00 

 (อางอิงจากระบบสาระสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan)  

หัวขอ รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ป 2562 
อบต.ปาซาง เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

เดิม 

จํานวนโครงการ 

ที่เพิ่มและโอนมา 

จํานวนโครงการ 

ที่ยกเลิก  
รวม  

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

103 30 0 133 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

10 0 0 10 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

40 17 0 57 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริม
การศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 

83 28 0 111 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการทองเที่ยว 

20 5 0 25 



 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

18 42 0 60 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

25 6 0 31 

รวม 299 128 0 427 

(อางอิงจากระบบสาระสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan)  

หัวขอ รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวนโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562       
จํานวน 143 โครงการ งบประมาณ 66,151,492.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญตั ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 20 5,421,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 2 60,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 34 20,920,080.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 60 16,283,428.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว 3 45,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 120,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 17 23,301,984.00 

รวม 143 66,151,492.00 

(อางอิงจากระบบสาระสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan)  

หัวขอ รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
สรุปผลการดําเนินงาน ป 2562 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

133.0 283.38 20.0 5.42 17.0 4.81 17.0 4.81 17.0 4.81 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

10.0 0.94 2.0 0.06 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

57.0 24.52 34.0 20.92 23.0 19.81 23.0 19.81 23.0 19.81 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริม
การศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 

111.0 18.61 60.0 16.28 26.0 3.54 26.0 3.54 26.0 3.54 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 25.0 1.74 3.0 0.04 3.0 0.02 3.0 0.02 3.0 0.02 



 

การเกษตร และการทองเที่ยว 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

60.0 13.56 7.0 0.12 2.0 0.02 2.0 0.02 2.0 0.02 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง
และการบริหาร 

31.0 12.59 17.0 23.30 5.0 0.80 5.0 0.80 5.0 0.80 

 

รายละเอียดโครงการที่ยกเลิก  จํานวน  -  โครงการ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

เดิม 

จํานวนโครงการ 

ที่เพิ่มและโอนมา 

จํานวนโครงการ 

ที่ยกเลิก  
รวม  

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

103 30 0 133 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 10 0 0 10 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

40 17 0 57 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริม
การศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 

83 28 0 111 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเกษตร และการทองเที่ยว 

20 5 0 25 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

18 42 0 60 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและ
การบริหาร 

25 6 0 31 

รวม 299 128 0 427 

 
 1. จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบตัิ  

ยุทธศาสตร 

โครงการที่บรรจ ุ

ในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

เฉพาะป 2562 

โครงการตาม 

แผนการ
ดําเนินงาน 

ประจําป 2562 

โครงการที ่
ไมได

ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

133 20 113 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 10 2 8 
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 57 34 23 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา 
วัฒนธรรม 

111 60 51 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว 25 3 22 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 60 7 53 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 31 17 14 

รวมทั้งสิ้น 427 143 284 

คิดเปนรอยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น/แผนการดําเนินงาน ประจําป 2562 33.40 

 
2. การจัดทํางบประมาณและการใชจายงบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามขอบญัญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้ง
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผน ดังนี ้ 

1) โครงการที่อนุมัต ิ จํานวน  427  โครงการ  งบประมาณ  355,348,572.-  บาท 
2) โครงการที่ไดดําเนินการ จํานวน  143  โครงการ งบประมาณ  66,151,492.- บาท 
3) โครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 284  โครงการ  
4) โครงการจายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 4 โครงการ 

งบประมาณ 1,061,400.- บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังน้ี 
    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ปาซาง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวนงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการบํารุงรักษาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

 100,000.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

คาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่นเพื่อปรับปรุง
ถนน 

 175,000.00 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอย 8 หมูท่ี 7 

 144,000.00 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

คาใชจายในการจางสํารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน
กอสราง 

 100,000.00 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางถนน  342,000.00 



 

ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

คสล. ตอจากซอย 2 หมูท่ี 
1 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.ซอย 10/1(45ม.) 
ซอย10/2 (75 ม.)ซอย 6/1 

(28 ม.) หมูที่ 2 

 350,000.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 5 ถึงสํานักสงฆ 
หมูท่ี 4 

 352,000.00 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําตัวยู หมูท่ี 5 

 337,000.00 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 11 หมูท่ี 6 

 228,000.00 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 16 ชมรมกํานัน
ผูใหญบาน หมูที่ 7 

 207,000.00 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 10 หมูท่ี 8 

 356,000.00 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล.จากบานายศรีวัย ศรี
พรม ถึงวัดนาเจริญ หมูที่ 
9 

 348,000.00 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอย 1 หมูท่ี 10 

 351,000.00 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยบานบน หมูที่ 
11  

 368,000.00 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการกอสรางราง  302,000.00 



 

ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

ระบายน้ําถนนสาย
กลางบาน รางตัวยูพรอม
ผาปด หมูท่ี 12 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หิน
คลุกภายในหมูบาน หมูท่ี 
13 

 381,000.00 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําพรอมฝาปด หมู
ที่ 14 

 335,000.00 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการขยายไหลทาง 
ทางเขาหมูบาน หมูท่ี 15 

 411,000.00 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการขยายไหลทาง
ซอย 5 ทางเขาโรงเรียน
บานปาซางเหนือ หมูที่ 16 

 234,000.00 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

โครงการถนนเฉลิมพระ
เกียรติ งานปรับปรุงถนน
สายบานหวยขี้เหล็ก หมูท่ี 
1 ?บานหวยหมากเอียก 
หมูท่ี 14 

เงินสะสม/
เงินทุนสํารอง
สะสม 

0.00 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

จัดซื้อทรายอะเบส  30,000.00 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

โครงการพนหมอกควัน  30,000.00 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการควบคุมปองกัน
โรคระบาด 

 60,000.00 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบานตําบลปาซาง 

 86,380.00 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

 20,000.00 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนา สงเคราะหผูสูงอายุ  14,986,800.00 



 

คุณภาพชีวิตและสังคม 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล 

 200,000.00 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน อปพร. (อุดหนุน
อําเภอ) 

 5,000.00 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 

(อปพร.) 

 50,000.00 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และสรางความเขมแข็ง
เครือขายผูติดเชื้อ เอชไอวี
และผูปวยเอดส 

 10,000.00 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการลดอุบัติเหตุบน
ทองถนนในชวงเทศกาล 

 5,000.00 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบเหตุภัย
พิบัติตาง ๆ 

 50,000.00 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

จัดซื้อวัสดุและอุปกรณใน
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 200,000.00 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการเสริมสรางความรู
ในการปองกันอุบัติภัยทาง
ถนน 

 20,000.00 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมเพื่อซักซอม
ดานสาธารณภัย 

 20,000.00 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย (อุดหนุน) 

 10,000.00 

37. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของศูนย

 30,000.00 



 

ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอา 
ชนะยาเสพติดอําเภอเวียง
เชียงรุง (อุดหนุนที่ทําการ
ปกครอง อ.เวียงเชียงรุง) 

38. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการพัฒนาสงเสริม
คุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุตําบลปา
ซาง 

 10,000.00 

39. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการกอสรางศาลาจุด
รับ-สงเด็กนักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

109,800.00 

40. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการเปดบานวิชาการ
กลุมปาซาง (อุดหนุน) 

 40,000.00 

41. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม 
(อุดหนุน) 

 18,000.00 

42. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
(อุดหนุน)โรงเรียนบาน
หวยขี้เหล็ก 

 15,800.00 

43. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
(อุดหนุน)โรงเรียนบานปา
ซางเหนือ 

 25,800.00 

44. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย 

 15,000.00 

45. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคน
พิการ(ทางลาด) 

 70,200.00 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปา
ซาง 

 170,000.00 



 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการลูกเสืออนุบาล เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

12,900.00 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการแขงขันกีฬาดาน
ยาเสพติด โดยสภาเด็ก,

เยาวชนและประชาชน
ตําบลปาซาง 

 30,000.00 

49. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการจัดเคร่ืองราช
สักการะถวายเนื่องในวัน
คลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี 

 5,000.00 

50. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการจัดเคร่ืองราช
สักการะถวายเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี 

 5,000.00 

51. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นของจังหวัด
เชียงรายในคราวท่ีจะมีการ
แขงขันกีฬาแหงชาต ิครั้งท่ี 
46 เจียงฮายเกมส 

 85,000.00 

52. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการคายพัฒนาจิต
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

 22,000.00 

53. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบานเพื่อดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 1-16 

หมูบานละ 20,000.-บาท 
รวมเปนเงิน 320,000.-

บาท (ตามหนังสือกรม

 320,000.00 



 

สงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ท่ี มท.
0808.2/2989 ลงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2560) 

54. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการสงเสริมอาชีพการ
ทําแหนมและการทําขนม
ทองพับ หมูที่ 5 

 10,000.00 

55. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สงเคราะหผูพิการ  3,830,400.00 

56. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สงเคราะหผูติดเชื้อ  372,000.00 

57. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

แขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 

 30,000.00 

58. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน  1,100,000.00 

59. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล
ตําบลปาซาง 

 1,150,000.00 

60. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลตําบลปา
ซาง 

 800,000.00 

61. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

กอสรางอาคาร
เอนกประสงค ศพด.และ 
ร.ร.อนุบาล อบต.ปาซาง 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

6,620,000.00 

62. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดทําระบบอินเต
อรเน็ต ศพด.และ ร.ร.อนุ
บาล อบต.ปาซาง 

 20,000.00 



 

63. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 

64. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการน้ําดื่มสมุนไพร เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

65. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเรียนรูสูโลกกวาง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,000.00 

66. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมหนูนอย
รักการอาน 

 50,000.00 

67. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

ครงการจัดเคร่ืองราช
สักการะถวายเนื่องในวัน
ครบรอบวันสวรรคตและ
วันพระราชสมภพของ
สมเด็จยาฯ (อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง อ.เวียงเชียง
รุง) 

 5,000.00 

68. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการหนูนอยอาเซียน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

6,000.00 

69. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพอขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย 
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 
อ.เวียงเชียงรุง 

 30,000.00 

70. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพิธีถวาย
บังคมและวางพวงมาลา
เนื่องในวันปยะมหาราช
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 
อ.เวียงเชียงรุง) 

 5,000.00 



 

71. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานเนื่องใน
โอกาสวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ (อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง อ.เวียงเชียง
รุง) 

 5,000.00 

72. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ (อุดหนุนที่
ทําการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุง) 

 10,000.00 

73. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานสรงน้ําพอ
ขุนเม็งรายมหาราชและ
กิจกรรมวันสงกรานต
อําเภอเชียงรุง (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุง) 

 5,000.00 

74. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

-โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระ
ธาตุดอยตุง (อุดหนุนที่ทํา
การปกครอง อ.เวียงเชียง
รุง) 

 5,000.00 

75. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการคายคุณธรรม 
จริยธรรม (อุดหนุน) 

 28,500.00 

76. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้อวัสดุและสื่อ
การเรียนการสอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000.00 

77. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพุทธบุตร พุทธ
ธิดา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

78. ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการหนูนอยนาฎศิลป รายไดอื่น ๆ 10,000.00 



 

ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

79. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,140.00 

80. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเชาเคร่ืองถาย
เอกสาร 

 24,000.00 

81. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการหนูนอย
นักวิทยาศาสตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

9,640.00 

82. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการหนูนอยมารยาท
ไทย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,000.00 

83. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

 21,000.00 

84. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานเพื่อบริการ
การศึกษา 

 30,000.00 

85. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว 

 30,000.00 

86. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

46,000.00 

87. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ
การเรียนสําหรับเด็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,400.00 

88. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา

โครงการคาหนังสือเรียน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,800.00 



 

และศาสนา วัฒนธรรม 

89. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงหองสมุด  100,000.00 

90. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรู 

 50,000.00 

91. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,826.00 

92. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดทําแหลง
เรียนรูสําหรับเด็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 

93. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการอุยสอนหลาน เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,540.00 

94. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการกอสรางหลังคา
สนามเด็กเลน ศพด. 

รายไดอื่น ๆ 0.00 

95. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ 

 10,000.00 

96. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมตําบลปาซาง 

รายไดอื่น ๆ 0.00 

97. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมแห
เทียนพรรษา  

รายไดอื่น ๆ 0.00 

98. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสรงน้ําพระธาตุ
ดอยกู  

 40,000.00 



 

99. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลปาซาง 

 1,976,000.00 

100. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีตําบลปาซาง 

 1,073,072.00 

101. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.ปาซาง 

 1,150,000.00 

102. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.ปา
ซาง 

 574,860.00 

103. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 21,000.00 

104. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

 20,000.00 

105. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการการจัดการการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 466,950.00 

106. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมอาคารโรงเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียน 

 150,000.00 

107. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการรณรงคการ
ปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  

 21,000.00 

108. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน  

 100,000.00 



 

และศาสนา วัฒนธรรม 

109. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรียน 

 50,000.00 

110. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 33,900.00 

111. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการอินเตอรเน็ต
โรงเรียน 

 16,800.00 

112. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น 

 100,000.00 

113. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจางเหมาบริการ
รถรับ-สงนักเรียนยากจน
และดอยโอกาส 

 50,000.00 

114. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร  

 5,000.00 

115. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายในพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จ
พระเจาอยูหัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร  

 5,000.00 

116. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
และศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายโครงการจัดงาน
วันชาติไทย  

 5,000.00 

117. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร 
และการทองเที่ยว 

โครงการอบรมทําหมู
กระจกและขนมคุกกี ้หมูท่ี 
7 

 10,000.00 



 

118. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร 
และการทองเที่ยว 

โครงการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

 20,000.00 

119. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร 
และการทองเที่ยว 

โครงการฝกอบรมดอกไม
ประดิษฐ 

 15,000.00 

120. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟปา 

 20,000.00 

121. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกตนไมเพื่อ
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 

 10,000.00 

122. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

อบรมใหความรูในการ
อนุรักษและการจัดการน้ํา
เสียและรณรงคการใชน้ํา
อยางประหยัด 

 10,000.00 

123. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการกําจัดวัชพืชแหลง
น้ําในตําบลปาซาง 

 20,000.00 

124. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอบรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชนและ
การคัดแยกขยะอันตราย 

 20,000.00 

125. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 20,000.00 

126. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

โครงการสํารวจหาปริมาณ
น้ําชั้นใตดิน โดยวิธีธรณี
ฟสิกส หมูท่ี 2 

 20,000.00 

127. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ

ปรับปรุงระบบงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 100,000.00 



 

บริหาร 

128. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม 

 15,000.00 

129. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

คาใชจายบริหารจัดการ 
อบต. 

 20,000,000.00 

130. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอบรมใหความรู
ดานกฎหมาย อปท.และ
การปองกันการทุจริต
คอรัปชั่น 

 20,000.00 

131. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการทบทวนปรับปรุง
ภารกิจผูนําชุมชนและ
ผูประกอบการ  

 10,000.00 

132. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

สนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

 275,000.00 

133. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาท่ี
อันเปนประโยชนตอ อบต.
ปาซาง 

 683,984.00 

134. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 21,000.00 

135. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการกิจกรรม 5 ส.  5,000.00 

136. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

คาใชจายระบบ
อินเตอรเน็ตตําบลปาซาง 

 30,000.00 

137. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ

ซอมแซม/ปรับปรุงอาคาร 
สํานักงาน อบต.ปาซาง 

 80,000.00 



 

บริหาร 

138. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑพรอม
ซอมแซมวัสดุครุภัณฑเพื่อ
ใชในสํานักงาน 

 1,620,000.00 

139. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลปาซาง 

 10,000.00 

140. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการอบต. สัญจร  10,000.00 

141. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

สนับสนุนการเลือกตั้ง  213,600.00 

142. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิก อบต. 

 193,400.00 

143. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองและการ
บริหาร 

โครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนตําบลปาซาง 

 15,000.00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาพถายโครงการ/กิจกรรม  
ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 องคการบริหารสวนตําบลปาซาง นําโดยนายสมควร  นัยติ๊บ  นายก
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง พรอมดวยคณะผูบริหาร พนักงาน อบต. ไดรวมจัดกิจกรรมตามโครงการ
ปาซางรวมรักภักดี ร9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ณ วัดศรีดอนชัย หมูที่ 2 ตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม 2560  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง นําโดยนายสมควร  นัยติ๊บ  นายก
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง พรอมดวย หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ไดจัดการประชุม อปพร. ประจําเดือนพฤศจิกายน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดโครงการปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล 2561  



 

 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 องคการบริหารสวนตําบลปาซาง นําโดยนายสมควร  นัยติ๊บ  นายก
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง พรอมดวย ปลัด อบต. หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไดจัดโครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 2561 ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 
2560 – 3 มกราคม 2561  
 



 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม  2560  นายอนันต สมุทรารินทร นายอําเภอเวียงเชียงรุง พรอมดวยนายสมควร  
นัยติ๊บ  นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง และคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปาซาง ไดรวมกันไกล
เกลี่ยปญหาการรุกล้ําลําเหมืองสาธารณะระหวางคูกรณีนางนิโลบล  ภูแวน กับนายฮาย  บุญนาวา ณ บานหวยหาง 
หมู 7 ตําบลปาซาง 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เมื่อวันที่ 22  มกราคม  2561  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง นําโดยนายสมควร  นัยติ๊บ  นายก 
และหัวหนาสวนราชการ พนักงาน ไดเขารวมแสดงผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2560 กิจกรรม
เปดบานวิชาการ โรงเรียนในเขตตําบลปาซาง  
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ  2561  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจัดทําโครงการจัดทําแนว
กันไฟเพื่อแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําป 2561 โดยไดรับเกียรติจาก นายบุญสง ตินารี
นายอําเภอเวียงเชียงรุง มาเปนประธานเปดกิจกรรมจัดทําแนวกันไฟปาตําบลปาซาง  
 



 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง นําโดยนายสมควร  
นัยติ๊บ นายก อบต.ปาซาง ไดมอบผาหมกันหนาวใหกับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ในตําบลปาซาง 
ไดรับผาหมจากศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่ราบสูง จังหวัดเชียงราย 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจัดโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ 2561 ปลอยขบวนอาสาสมัครปศุสัตยและมอบวัคซีน
ใหกับอาสาปศุสัตวไปดําเนินการฉีดปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาในหมูบาน 
 



 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2561  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจัดทําโครงการเสริมสราง
ความรูในดานงานพัสดุสําหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2561  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดออกสํารวจความเสียหาย
จากเหตุวาตภัยในพื้นที่  มีราษฎรไดรับความเสียหายหลายหลังคาเรือน ไดชวยเหลือผูประสบภัยตาม
ความเสียหายจริง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          หวงเดือนมิถุนายน 2561  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจัดโครงการ
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ทั้ง 16 หมูบานโดยความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
ผูนําชุมชน สอบต. อสม. รพสต.ต.ปาซาง 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจัดการอบรม
โครงการบริหารจัดการขยะใหเปนศูนย เพื่อเปนแนวทางใหกับ ผูนําชุมชน สอบต. อสม. คณะกรรมการ
หมูบาน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปาซาง ไดจัดการอบรมโครงการใหความรู
กฎหมายเบื้องตน  ผูนําชุมชน สอบต. คณะกรรมการหมูบาน และประชาชนทั่วไป จํานวน 200 คน ณ หอง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม 2561  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจัดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (โครงการอนุรักษและพัฒนาปาชุมชน 
โดยไดทําการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดศรีดอนชัย 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2561  องคการบริหารสวนตําบลปาซางไดรับการอนุเคราะห จาก
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงราย  ออกใหบริการประชาชนในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต 
รถจักรยานยนต ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561  องคการบริหารสวนตําบลปาซางไดจัดโครงการอบรม
คณะกรรมการประปาหมูบาน ใหกับคณะกรรมการประปา ผูนําชุมชน ณ องคการบริหารสวนตําบล 
ปาซาง 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 28-29  สิงหาคม 2561  องคการบริหารสวนตําบลปาซางไดจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพอปพร.  ณ องคการบริหารสวนตําบลปาซาง และศึกษาดูงานศูนย อปพร. เทศบาลตําบลเวียง
เชียงแสน 
 



 

 
 
 

 
 
 
 


