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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ ที่จ าเป็นในเขต     
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
   1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรพัยากรน้ า 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ห้วยป๋างควาย หมู่ท่ี 16 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าใช้
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

จ้านวน 1 โครงการ 100,000 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ จ้านวน 
โครงการ 

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ใช้การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการระบบประปาบาดาล
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 

เพื่อให้ประชาชนน ้าอุปโภค 
บริโภค 

จ้านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน
บ่อที่เจาะ 

ประชาชนมีน ้าเพื่อ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน ้า
ห้วยน ้าฮาก หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าใช้
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

จ้านวน 1 โครงการ 150,000 150,000   จ้านวน 
โครงการ  

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ใช้การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
3 

เพื่อประชาชนมีน ้าอุปโภค-
บริโภค 
 

จ้านวน 1 จุด 250,000    จ้านวน
บ่อที่เจาะ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

2.2 แนวทางการเสริมสร้างสขุภาวะที่ดีแก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬาประชาชนต้าบล    
ป่าซาง 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
สามัคครีะหว่างกันและ
ส่งเสริมการออกก้าลังกาย 

1  ครั ง 
 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ้านวน
เยาวชนท่ี
เข้าร่วม 

ประชาชนมีความสมัคร
สมานสามัคคีกันมากขึ น 
และมสีุขภาพแข็งแรง 

ส้านักปลดั/
กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.2 แนวทางการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพของ
ประชาชนในชุมชน ให้เกิด
ความรู้ ความช้านาญ เกิด
ความตระหนักใน 
ความปลอดภัยดา้นอัคคีภัย 

จ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม
100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนคนท่ี
เข้ารับการ

อบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้
ในการเผชิญเหตุ
ในชุมชนและการ
ป้องกันและระงับ 
อัคคีภัยขั นต้น 

ส้านักปลดั/
ศูนย์ อปพร.

ป่าซาง 

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพื่อลดอุบัตเิหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

จ้านวนผู้เข้าร่วมอบรม
100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนคนท่ี
เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในช่วง
เทศกาล 

ส้านักปลดั/
ศูนย์ อปพร.

ป่าซาง 

3 โครงการอบรมแกนน้า
เยาวชนต้านยาเสพตดิ 

เพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุม้กัน
ทางจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพตดิ 

เยาวชน 50คน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนคนท่ี
เข้ารับการ

อบรม 

แกนน้าเยาวชนมี
ภูมิคุมกันในการ
ป้องและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและสร้างความสมานฉันท์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ประชาชนต้าบลปา่ซาง 

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
น้าไปใช้ในการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน 

จ้านวนคนในต้าบล   
ป่าซาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ประชาชนที่

เข้าร่วม 

มีความรูด้้านคณุธรรม
จริยธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการ “น ้าคือชีวิต: 
ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชา
รัฐ” 

เพื่อใช้แหล่งน ้ามายกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้
ให้กับประชาชน 

จ้านวนผู้ยากไร้ที่ได้รับ
คัดเลือก 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนผู้
ยากไร ้

สร้างโอกาสให้คนขาก
จนได้ใช้ประโยชน์จาก
น ้า 

ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิการศกึษาและศาสนา วัฒนธรรม 

4.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตพื นท่ีต้าบลป่าซาง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
เด็ก นักเรียนของโรงเรียนใน
เขตต้าบล ป่าซางให้ได้รับการ
สนับสนุนอาหารกลางวันอย่าง
ทั่วถึง 

 (5 แห่ง) 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 จ้านวน
เด็กท่ี
ได้รับ
อาหาร 

เด็กนักเรยีนทุก
โรงเรียนในเขตต้าบล
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในเขตพื นท่ี
ต้าบลป่าซาง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
เด็กนักเรยีนของโรงเรยีนใน
เขตต้าบลป่าซางให้ได้รับการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
อย่างทั่วถึง 

 (5 แห่ง) 1,073,072 1,073,072 1,073,072 1,073,072 จ้านวน
เด็กท่ี

ได้รับนม 

เด็กนักเรยีนทุก
โรงเรียนในเขตต้าบล
ได้รับประทานอาหาร
เสรมิ (นม)อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

3 อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.
ป่าซาง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโดยการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

ศพด.100คน 
ร.ร.อนุบาล 200 คน 

1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 จ้านวน
เด็กท่ีได้
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีน ศพด.
และโรงเรียนอนุบาล
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษา 



4 อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล อบต.
ป่าซาง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
เด็กนักเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต้าบลปา่ซางให้ไดร้ับ
การสนับสนุนอาหารเสริม 
 (นม )อย่างท่ัวถึง 

ศพด.100 คน 
ร.ร.อนุบาล 200 คน 

574,860 574,860 574,860 574,860 จ้านวน
เด็กท่ี

ได้รับนม 

เด็กนักเรียนในศพด. 
และโรงเรียนอนุบาล
ได้รับประทานอาหาร
เสริม(นม) อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บริเวณภายใน
ศพด.และโรงเรียน
อนุบาล อบต.ป่าซาง 

เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาของ
ผู้ปกครองและผู้มาใช้บริการ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
227 เมตร หนา 15 
ซม. 

472,160 472,160 472,160 472,160 ความยาว
ถนน 

ผู้ปกครองและคนมา
ติดต่อราชการมี
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กอง
การศึกษา 

6 ก่อสร้างโรงจอดรถ 
ศพด.และ ร.ร.อนุบาล 
อบต.ป่าซาง 

เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่
ผู้มาตดิต่อราชการ 

กว้าง 7 เมตร ยาว 
26 เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวนที่
สร้าง 

ผู้มาตดิต่อราชการมี
สถานท่ีจอดรถใช้กัน
แดดกันฝน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร      
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็น
ประจ้า รับฟังความคิดเห็น ใจ
กว้างและยอมรบัการ
เปลี่ยนแปลง 

จ้านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนครู
ที่อบรม 

พัฒนาตนเอง  น้าผลท่ี
ได้จากการพัฒนามา
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ น   

กอง
การศึกษา 

8 โครงการปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้ร่วมสมัยและ
เข้ากับบริบทของโรงเรยีน 

จ้านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 หลักสตูรที่
อบรม 

สถานศึกษามีหลักสตูร
ที่เข้ากับบริบทของ
โรงเรียน 

ร.ร.อนุบาล 
(งบอุดหนุน) 

9 โครงการกีฬาสีสมัพันธ์ 
อปท. 

-เพื่อให้เด็กได้ออกก้าลังกาย
และมีความสามัคค ี
-เพื่อให้บุคลากรได้ออกก้าลัง
กายและมีความสามัคค ี

จ้านวน 2 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 -บุคลากร
และ
ประชาชน
ต้าบลป่า
ซาง 

-เด็กร่างกายแข็งแรง
ขึ น 
-ร่างกายแข็งแรงและรู้
รักสามคัค ี

กอง
การศึกษา 

10 โครงการการจัดการการ
จัดการศึกษาตั งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั นพื นฐาน 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความ
พร้อมท่ีจะได้รับการศึกษา
ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

จ้านวน 1 โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน
เด็ก

นักเรียน 

เด็กนักเรยีนในศพด. 
และโรงเรียนอนุบาล 
มีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาตั งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

กอง
การศึกษา 
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11 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารโรงเรียน
และอาคารประกอบ
โรงเรียน 

เพื่อให้ห้องเรียนมสีภาพ
แข็งแรง มั่นคงพอเพียงและ
เอื อการจัดการเรยีนการสอน 

จ้านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน
แห่ง 

ทุกห้องเรียนอาคาร
เรียน มีสภาพที่ด ี
แข็งแรง น่าเรียนรู ้

ศพด ร.ร.อนุ
บาล 

(งบอุดหนุน) 

12 โครงการรณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา  

เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติดให้
โทษ 

จ้านวน 1 โครงการ 21,000 21,000 21,000 21,000 จ้านวน
เด็กท่ีเข้า

ร่วม 

นักเรียนสามารถ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 

ศพด ร.ร.อนุ
บาล 

(งบอุดหนุน) 

13 โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมดุ
โรงเรียน  

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ให้มีความ
พร้อมในทุกๆด้าน 

จ้านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 1 
โครงการ 

นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๕ มีนิสัย 
รักการอ่าน 

ศพด ร.ร.อนุ
บาล 

14 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 

   เพื่อให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและเหมาะสม
กับวัย 

จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 จุดที่
พัฒนา 

เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
เหมาะสมกับวัย 

ศพด ร.ร.อนุ
บาล 

(งบอุดหนุน) 
15 โครงการสนับสนุนคา่

จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

จ้านวน 1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวน
เด็ก 

ผู้เรยีนมีความรู้และ
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ศพด ร.ร.อนุ
บาล 

(งบอุดหนุน) 

16 โครงการอินเตอร์เนต็
โรงเรียน 

เพื่อนักเรียนสามารถใช้
อินเตอร์เนต็ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได ้

จ้านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
โครงการ 

นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลละ
ข่าวสารบน
อินเตอร์เนต็ได ้

กอง
การศึกษา 

(งบอุดหนุน) 

17 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
ด้าเนินการตามวิธีการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานได้อยา่งถูกต้อง  
 

จ้านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน
โครงการ 

พัฒนาครูให้มีความรู ้
ความเข้าใจและ
สามารถเป็นบุคลากร
ต้นแบบ  
 

กอง
การศึกษา 

(งบอุดหนุน) 
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18 โครงการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทา้
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น  

โรงเรียน มีแผนพัฒนา
การศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น  

จ้านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน
โครงการ 

มีแผนพัฒนา
การศึกษา ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น   

กอง
การศึกษา 

19 โครงการจ้างเหมา
บริการรถรับ-ส่งนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาการศึกษาในต้าบล
ป่าซางและช่วยเหลือนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาส 

รถรับ-ส่งนักเรียน   100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนรถ 
จ้านวน

เด็ก 

การศึกษาในต้าบลป่า
ซางได้รับการพัฒนา
และนักเรียนยากจน
และด้อยโอกาสไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการกิจกรรมวัน
ส้าคัญต่างๆและวัน
ส้าคัญทางการศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ถึง
ความส้าคญัและสืบสานวัน
ส้าคัญทางการศึกษา 

จัดกิจกรรมวันส้าคัญ
ทางศาสนา  

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก
นักเรียนได้

เรียนรู ้

เด็กนักเรยีนตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าท่ีที่
ตนเองพึงปฏิบัติและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่  

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

4.2 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการประเพณี
เข้าพรรษาตา้บลป่าซาง 

เพื่อสืบสานและสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณ ี

จ้านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1 
โครงการ  

เพื่อสืบทอดประเพณีแห่
เทียนพรรษาให้คงอยู่
ต่อไป 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 

5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแปรรูปสมุนไพร
พื นบ้าน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
การแปรรปูสมุนไพร 

1 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนคน
เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส้านักปลดั 

2 โครงการแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
การแปรรปูวัตถุดิบ 

1 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนสื่อ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส้านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมดอกไม้
ประดิษฐ ์

เพื่อส่งเสริมกลุม่อาชีพท้า
ดอกไม้ประดิษฐ ์

1 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนคน
เข้าอบรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส้านักปลดั 

4 โครงการพัฒนาฝีมือกลุม่
อาชีพผู้สูงอายุทอตุงล้านนา 

เพื่อส่งเสริมกลุม่อาชีพทอ
ตุงล้านนา 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนคน
เข้ารอบรม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส้านักปลดั 

5 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้กลุ่มผูเ้ข้าอบรมมี
ความรู้ในด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ้านวนคน
เข้าอบรม 

กลุ่มผูเ้ข้าอบรมมีความรู้
ในด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหด้ ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 6.1 แนวทางการป้องกัน ดูแลและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ควบคุมไฟป่า 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
การสร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันรักษาป่า 

ประชาชนจ้านวน 
100 คน 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนคนท่ี
ร่วม 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันรักษาป่าให้ดียิ่งขึ น 

ส้านักปลดั 

2 โครงการอบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้าในชุมชน 

เพื่อสร้างกลุม่อาสาสมัคร
และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ น 

ประชาชนจ้านวน 
100 คน 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนคนท่ี
ร่วม 

มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่ม
มากขึ นทรัพยากรธรรม   
ชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนมีมากขึ น 

ส้านักปลดั 

3 โครงการอบรมศึกษาดูงานการ
จัดการน ้าเสียในชุมชน  

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้
ความเข้าใจในการก้าจดั
ขยะ และการบ้าบัดน ้า
เสียของชุมชนอย่างถูกวิธี 
และมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนจ้านวน 
100 คน 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนคนท่ี
ร่วม 

มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่ม
มากขึ น  
 

ส้านักปลดั 

4 โครงการอบรมการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชนและการคัด
แยกขยะอันตราย 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการคัดแยกขยะและ
การจัดการขยะอันตรายที่
ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล 

ประชาชนจ้านวน 
100 คน 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนคนท่ี
ร่วม 

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการคดัแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชนและ
การจัดการขยะอันตราย 

ส้านักปลดั 
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5 โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้น
ทาง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มีความตระหนัก
การคัดแยกขยะ 

ประชาชนจ้านวน 
100 คน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนคนท่ี
ร่วม 

ประชาชนมีความรู้ ความ
ตระหนักในการคัดแกขยะ
ก่อนทิ งและน้าขยะมาใช้
ประโยชน ์

ส้านักปลดั 

6 โครงการจ้างเหมาในการขน
ย้ายขยะที่เป็นพิษ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขนย้ายขยะที่มีพิษ 

จ้านวนครั งท่ีขนย้าย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนครั ง
ที่ขนย้าย 

เพื่อให้ขยะมีพิษในชุมชน
ลดลง 

ส้านักปลดั 

7 โครงการอบรม หลักสูตร 
กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อให้ทราบกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้อง
และปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

จ้านวน 100 คน 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนคนท่ี
เข้าร่วม 

ให้ทราบถึงแนวทางการลด
ผลกระทบและการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้าน
ต่างๆ 

ส้านักปลดั 

8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ และ
ด้าเนินการเป็นธนาคาร
พืชพรรณ 

ในเขตพื นท่ีต้าบลป่า
ซาง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน
หมู่บ้าน 

เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณที่หา
ยากใกล้สญูพันธ์ุเพื่อไปปลูก
รักษาพันธุกรรมไว้ในพื น 

ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการภาครฐัแบบบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 7.2  แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการบริการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรั วภายใน 
อบต.ป่าซาง 

เพื่อความปลอดภัย
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลป่าซาง 

จ้านวน 1 โครงการ 210,000 210,000 210,000 210,000 ความยาว ความปลอดภัยทรัพยส์ิน
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลป่าซาง 

ส้านักปลดั/
ช่าง 

2 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ภายใน อบต.ป่าซาง 

เพื่อให้ อบต.มีที่จอดรถ
เพิ่มมากขึ นและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จ้านวน 1  โครงการ 175,000 175,000 175,000 175,000 จ้านวน 1 
หลัง 

มีที่จอดรถเพียงพอต่อ
ความต้องการและไม่จอด
รถกีดขวางทางจราจร 

ส้านักปลดั/
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายใน อบต.ป่าซาง 

เพื่อให้ผู้มาตดิต่อราชการมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

   จ้านวน 1 โครงการ 270,600 270,600 270,600 270,600 ความยาว ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในมาติดต่อ
ราชการ 

ส้านักปลดั, 
กองช่าง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการภาครฐัแบบบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
7.4  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสร้างเสรมิ
ประสิทธิภาพ
สถานท่ีกลางส้าหรับ
เป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื อ
จัดจ้างของหน่วย
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  

เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวการ
จัดซื อจัดจ้าง 

1 ครั ง/ป ี 40,000 40,000 40,000 40,000 จุดของศูนย์
การจัดซื อ
จัดจ้าง 

ศูนย์กลางการจดัซื อ
จัดจ้างของท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

2.2 แนวทางการเสริมสร้างสขุภาวะที่ดีแก่ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แข่งขันกีฬาประชาชนต้าบล    
ป่าซาง 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
สามัคครีะหว่างกันและ
ส่งเสริมการออกก้าลังกาย 

1  ครั ง 
    5,000 5,000 5,000 5,000 

จ้านวน
เยาวชนท่ี
เข้าร่วม 

ประชาชนมีความสมัคร
สมานสามัคคีกันมากขึ น 
และมสีุขภาพแข็งแรง 

ส้านักปลดั/
กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 

4.2 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในพระราชพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์พระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลย์เดช  

เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
ในพระมหากรณุาธิคณุและ
ความสามัคคีของประชาชน 

อุดหนุนอ้าเภอเวียง 
เชียงรุ้ง 
จ้านวน 1 ครั ง 

50,000 - - - การจัด
กิจกรรม
ตาม
โครงการฯ 

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักด ี
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

กอง 
การศึกษา 

2 ค่าใช้จ่ายวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลย์เดชบรมนาถ
บพิตร  

เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
ในพระมหากรณุาธิคณุและ
ความสามัคคีของประชาชน 

อุดหนุนอ้าเภอเวียง 
เชียงรุ้ง 
จ้านวน 1 ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 การจัด
กิจกรรม
ตาม
โครงการฯ 

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักด ี
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

กอง 
การศึกษา 

3 ค่าใช้จ่ายในพิธีวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกรู  

เพื่อแสดงความจงรักภักด ี
ในพระมหากรณุาธิคณุและ
ความสามัคคีของประชาชน 

อุดหนุนอ้าเภอเวียง 
เชียงรุ้ง 
จ้านวน 1 ครั ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 การจัด
กิจกรรม
ตาม
โครงการฯ 

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักด ี
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

กอง 
การศึกษา 
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4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันชาติไทย  

-วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุย
เดช 
-เป็นวันชาติไทย 
-เป็นวันพ่อแห่งชาติ 

อุดหนุนอ้าเภอเวียง 
เชียงรุ้ง 
จ้านวน 1 ครั ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 การจัด
กิจกรรม
ตาม
โครงการฯ 

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักด ี
ในพระมหากรณุาธิคณุ 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการภาครฐัแบบบูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

7.4  แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ภารกิจของกิ่ง
กาชาดอ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง (ก่ิงกาชาด
อ้าเภอ) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กิ่ ง
กาชาดอ้าเภอเวียงเ ชียงรุ้ ง
ปฏิบัติหน้าที่บ้าบัดทุกข์ บ้ารุง
สุขให้แก่ประชาชนตามอ้านาจ
หน้าท่ี 

สนับสนุนงบประมาณให้
กิ่ งกาชาดอ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน
โครงการ 

ป ร ะ ช า ช น ต้ า บ ล    
ป่ า ซ า งมี คุณภาพ
ชีวิตดีขึ น 

อบต. 
ส้านักงานปลัด 

2. โครงการสืบค้น
ประวัติศาสตร์ชุมชน 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 
(อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ้าเภอ) 
 

เพื่อสืบค้นประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของชุมชน 
หมู่บ้าน ในพื นท่ีอ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง 

1 ครั ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 การจัดเก็บ
ข้อมูล 

อ้าเภอเวียงเชียงรุ้งมี
ข้อมูลองค์ความรู้
เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชุมชน 

สภาวัฒนธรรม
อ้าเภอ/กอง
การศึกษา 

3 โครงการเกษตร
ผสมผสานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(โรงเรียนบ้านห้วย
ขี เหล็ก) 

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเกษตรกรรม
ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันเพื่อ
ความมั่นคงยั่งยืน 

จ้านวน 1  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน
โครงการ 

เกิดการพัฒนาและ
สร้างคน ที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ท้าเกษตรต่างๆ 

กองการศึกษา/ 
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(บัญชีเกินศักยภาพ) 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่วถิชีีวิตแบบพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ ที่จ าเป็นในเขต    
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 

1.1  แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3,12,13 
ต้าบลป่าซาง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใน
การคมนาคมที่มีมาตรฐาน 

จ้านวน 1 
โครงการ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ความ
ยาวของ

ถนน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรบนท้องถนน 

อบจ.,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
ผ 03 



 
 

(บัญชีเกินศักยภาพ) 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมค่านิยม สังคมลา้นนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 

5.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างไซโล 
พร้อมลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลติทาง
การเกษตร 

ไซโลพร้อมลานตาก
ผลผลติ 

5,000,000 5,000,000   จ้านวนศูนย์
ที่สนับสนุน 

ศูนย์มีการจดักิจกรรม
เผยแพรค่วามรู้แก่
ประชาชน 

ส้านักปลดั 
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บัญชีครภุัณฑ ์

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื อเครื่องจัก
ตอก 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ได้ขนาดความ
หนาของเส้นตอก
ตามต้องการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวน 
เครื่อง 

ให้ได้ขนาดความ
หนาของเส้น
ตอกตาม
ต้องการ 

ส่วนส้านัก
ปลัด 

2 โครงการจัดซื อเครื่องตัด
แต่งพุ่มไม ้

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

แต่งก่ิงไม้และตัด
แต่งพุ่มไม ้

11,000 11,000 11,000 11,000 จ้านวน 1 
เครื่อง 

เพื่อให้สวนและ
สนามมี
สภาพแวดล้อมที่
สวยงาม 

ส้านักปลดั 

3 จัดซื อโต๊ะท้างานพร้อม
เก้าอี  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อให้บุคลากรมี
โต๊ะพร้อมเก้าท้างาน
อย่างพอเพียง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน
ชุด 

บุคลากรส้านัก
ปลัดมโีต๊ะ
ท้างานอย่าง
เพียง 

ส้านักปลดั 

4 จัดซื อตู้เก็บเอกสาร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส้านักงาน 

เพื่อเก็บเอกสารให้
เป็นระบบระเบยีบ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนตู้
ที่ซื อ 

ส้านักปลดัมีตู้
เก็บเอกสารที่
เป็นระเบียบ 

ส้านักปลดั 
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            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
  1.1 การพัฒนาระบบคมนาคม ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
  1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  2.1 การป้องกันและระงับโรคในชุมชน 
  2.2 เสรมิสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  3.1 การเสริมสร้างระบบสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
  3.2 การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.4 การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 
  4.1 การส่งเสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ 
  4.2 การส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนา ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  5.1 การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  6.2 พัฒนาสถานท่ีท่องเที่ยว สวนสาธารณะ    
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  7.1 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
  7.2 การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการบริการ 
  7.3 การเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย 
  7.4 การสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ 
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