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คํานํา 
 

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลงแผน ฉบับที่ 7) ขององคการบริหาร
สวนตําบลปาซาง จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของ
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่ผาน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เปนการ
แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละ
ยุทธศาสตร  การพัฒนา ทั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดรวบรวมปญหา ความตองการ ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ในการพัฒนาตําบล มาวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผน ฉบับที่ 7) ใหครอบคลุมและสามารถแกไขปญหาของประชาชนและมุงกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  พ.ศ.2561–2564 (เพิ่มเ ติม/เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่  7) 
ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ ดังน้ี สวนที่ 1 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนที่ 4 การนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ  

  ผูบริหารองคการบรหิารสวนตําบลปาซาง มีความมุงมั่นต้ังใจจริงที่จะปฏิบัติงานพัฒนาทองถ่ิน
ตําบลปาซาง ใหสําเร็จตามที่ไดแถลงไวตอประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหอยูดีมีสุข โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนและความคุมคาสูงสุด เพื่อแกไขปญหาของทองถ่ิน รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 7) ฉบับน้ี   
 

องคการบรหิารสวนตําบลปาซาง 
        ลงวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 
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บทนํา 

  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพิ่มเ ติม/เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่  7)               

ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดบรรจุโครงการ/

กิจกรรมที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในแผนพัฒนา เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการ

ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง และคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดรวบรวมปญหา ความตองการ ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการพัฒนา

ตําบล มาวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 7) 

ใหครอบคลุมและสามารถแกไขปญหาของประชาชนและมุงกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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สวนท่ี 1 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. วิสัยทัศนการพัฒนา 
 “พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและองคความรูแกประชาชนใหพรอมรองรับเออซีีเปนเวทีเรียนรูดูแลผูสงูวัย 
เยาวชนรุนใหมใสใจสืบสานภูมิปญญาประเพณีทองถ่ินใหย่ังยืน” 

2. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 (1) ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพและสังคม 
 (2) ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ การเกษตรและการทองเที่ยว 

(3) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 
(4) ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืงและการบริหาร 
(5) ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

3. เปาประสงค 
      (1) การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน 
     (2) การพฒันาเศรษฐกิจ ผลผลิตมีคุณภาพ การกระจายรายไดทั่วถึง มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง 
      (3) การพฒันาคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 
      (4) การพฒันาการเมอืง การบรหิาร ใหประชาชนมีความเขาใจระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
มีสวนรวมในกจิกรรมทางการเมือง 
      (5) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ชุมชนสะอาด ปาไมสมบูรณ 
      (6) การพัฒนาแหลงนํ้าเพือ่กักเก็บนํ้าใหเหมาะสมกบัสภาพพื้นที ่

  4. ตัวชี้วัด 
       (1) รอยละทีเ่พิ่มข้ึนของการพฒันาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
       (2) สงเสริมการสรางอาชีพเสริมรายได สรางความเขมแข็งของชุมชน กลุมอาชีพ ภาคการเกษตร และ
การทองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
       (3) รอยละทีเ่พิ่มข้ึนของการพฒันาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในตําบล 
       (4) สงเสริมกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในการพฒันาชุมชนเพื่อใหการบรหิารจัดการภาครฐั
มีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากข้ึน 
       (5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรบัการดูแล อนุรกัษฟนฟูเพิม่ข้ึน 
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5. คาเปาหมาย 
       (1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนมีความเขมแข็ง 
       (2) ประชาชนมีรายไดทั่วถึง มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      (3) ประชาชนไดรับการบรกิารดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
      (4) การบรหิารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
      (5) ชุมชนสะอาด นาอยู ปาไมมีความอุดมสมบูรณ 
       (6) มีแหลงกกัเกบ็นํ้าทีเ่หมาะสมกับสภาพพื้นที ่

6. กลยุทธ 
      (1) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชน 
      (2) พัฒนาดานการเกษตรและการทองเที่ยว 
      (3) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
      (4) สงเสริม เสริมสรางกระบวนการบรหิารจัดการองคกรตามหลกัธรรมาภิบาล 
       (5) สงเสริมการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยประชาชนมสีวนรวม 

7. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
       (1) ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรที่ 2 การใชบริบทดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณของทองถ่ินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัวชุมชนและสังคม/
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
การศึกษาและการสาธารณสุข 

       (2) ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS และ SAEAN/ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

       (3) ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS และ SAEAN/ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ 
GMS 
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       (4) ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปน
สุข/ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร 

       (5) ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ดํารงความสมบูรณและย่ังยืน/ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน 
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สวนท่ี 2 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

1. บริหารทั่วไป สํานักงานปลัด กองคลงั 

2. บริการชุมชน
และสงัคม 

2.การรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด กองคลงั 
3. การศึกษา กองการศึกษาฯ กองคลงั 
4. สาธารณสขุ สํานักงานปลัด กองคลงั 
5. สังคมสงเคราะห สํานักงานปลัด กองการศึกษาฯ 
6. สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด กองคลงั 

7. การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ สํานักงานปลัด 

8. งบกลาง สํานักงานปลัด กองคลงั 
2 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
เศรษฐกจิ 
การเกษตร และ
การทองเที่ยว 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

1. สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด กองคลงั 

2. บริการชุมชน
และสงัคม 

2. การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ กองคลงั 

 3. งานการเกษตร สํานักงานปลัด กองชาง 
3 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 
2. บริการชุมชน
และสงัคม 

1. เคหะและชุมชน กองชาง สํานักงานปลัด 
กองคลงั 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองและการ
บรหิาร 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

1. บริหารทั่วไป สํานักงานปลัด กองคลงั 

2. บริการชุมชน
และสงัคม 

2. สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

สํานักงานปลัด กองคลงั 
กองชาง 
กองการศึกษาฯ 

5 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

1. การรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด กองคลงั 

2. บริการชุมชน
และสงัคม 

2. เคหะและชุมชน กองชาง สํานักงานปลัด 
กองคลงั 
กองการศึกษาฯ 

รวม 5 ยุทธศาสตร 2 ดาน 10 แผนงาน   





 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลงแผน ฉบับท่ี 7) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข   
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
    ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.6 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมลูกเสือ
ชาวบานในพื้นที่ตําบลปาซาง 

เพ่ือใหผูผานการอบรมลูกเสือ
ชาวบานเปนผูมีระเบียบวินัย รูจัก
การเสียสละ และชวยเหลือผูอ่ืนมี
ความรักความสามคัค ี 

ประชาชน
ภายในตําบล

ปาซาง 

- 50,000 
(เพิ่มเติม) 

  จํานวน
ผูเขารวม 
80 คน 

ใหผูผานการอบรมลูกเสือ
ชาวบานเปนผูมีระเบียบวินัย 
รูจักการเสียสละ และ
ชวยเหลือผูอ่ืนมีความรัก
ความสามัคค ี 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลงแผน ฉบับท่ี 7) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเท่ียว และวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน 
เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด 
กลุมอาเซยีน+6 และGMS 
    ยุทธศาสตรท่ี  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการกอสรางถนน     
คสล.บริเวณใน ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.     
ปาซาง 
 

เพื่อใชในการสัญจรไป-มาของ
ผูปกครองและผูมาใชบริการ 

ปริมาณงาน:กวาง 4 
เมตร  ยาว 123 
เมตรหนา 0.15 เมตร 

- 300,000 
(เพิ่มเติม) 

300,000 
(เพิ่มเติม) 

 

 โครงการ ผูปกครองแลผูมา
ติดตอราชการมี
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

กองการศึกษา  

2 โครงการกอสรางถนน     
คสล.บริเวณใน ศพด.และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.     
ปาซาง 

เพื่อใชในการสัญจรไป-มาของ
ผูปกครองและผูมาใชบริการ 

ปริมาณงาน:กวาง 4 
เมตร  ยาว 104เมตร
หนา 0.15 เมตร 

248,500    โครงการ ผูปกครองแลผูมา
ติดตอราชการมี
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจรไป-มา 

กองการศึกษา  

 
 
 
 

แบบ ผ. 01  
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เปล่ียนแปลงแผนฯจากแผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-2561 
(เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ) หนา 35 ลําดับที่5 



 
 
 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลงแผน ฉบับท่ี 7) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
จังหวัดเชียงรายในคราว
ที่จะมีการแขงขันกีฬา
แหงชาติ  ครั้งที่ 46 
“เจียงฮายเกมส” 

เพื่อรวมกันประชาสัมพันธการ
เ ป น เ จ า ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 
46 เจียงฮายเกมส 

1 ครั้ง - 85,000 
(เพิ่มเติม) 

- - โครงการ ทุกภาคสวนในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด
เชียงราย ไดมีสวนรวมในการ
เปนเจาภาพการจัดการแขงขัน
กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 46 “เจียง
ฮายเกมส” 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 02  
-8- 



 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561–2564 (เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลงแผน ฉบับท่ี 7) 
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงาน
การศึกษา  

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
ดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากยิง่ขึ้น 

เด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 30,700 
(เพิ่มเติม) 

30,700 
(เพิ่มเติม) 

30,700 
(เพิ่มเติม) 

ศูนยพฒันา
เด็กเล็กตําบล

ปาซาง 
2 แผนงาน

การศึกษา 
คาครุภณัฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 
เพื่อแกปญหาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีการจัด
สภาพการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของ
ครูอยางครบถวน และ
นักเรียนไดศึกษาดวย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากยิง่ขึ้น 

โรงเรียนอนุบาล อบต.
ปาซาง มีการจัด
การศึกษาผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 96,400 
(เพิ่มเติม) 

96,400 
(เพิ่มเติม) 

96,400 
(เพิ่มเติม) 

รร.อนุบาล   
ปาซาง 

 
 
 

แบบ ผ .08 
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4. บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561–2564 (เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงแผน ฉบับที่ 7) 
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร แผนงาน ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่  1  
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ชีวิตและสังคม 
 

1.3 งานการศึกษา 
 
1.6 งานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

- 
 
- 

- 
 
- 

1 
 

1 

85,000 
 

50,000 

1 
 
- 

85,000 
 
- 

1 
 
- 

85,000 
 
- 

3 
 

1 

255,000 
 

50,000 

ยุทธศาสตรที่  3  การ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

3.1 งานเคหะและชุมชน 1 247,500 1 300,000 1 300,000 - - 3 847,500 

รวม  1 247,500 3 435,000 2 385,000 1 85,000 7 1,152,500 
รวมทั้งส้ิน  1 247,500 3 435,000 2 385,000 1 85,000 7 1,152,500 

 

แบบ ผ .07  
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