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เทศบาลต าบลเมืองปาน 

อ าเภอเมืองปาน  จังหวัดล าปาง 



ค าน า 

 ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำมี
หน้ำที่ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองปาน จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเมืองปาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒563 ขึ้น เพ่ือรำยงำนและเสนอควำมเห็นที่ได้จำก
กำรติดตำมให้นำยกเทศมนตรีทรำบ คณะกรรมกำรหวังเป็นว่ำรำยงำนผลกำรติดตำมฉบับนี้ จะสำมำรถเป็น
ประโยชน์อย่ำงย่ิงในกำรพัฒนำเทศบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้ และประชำชนเกิดควำมพึง
พอใจสูงสุด  

      คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลเมืองปาน 
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ประกาศเทศบาลต าบลเมืองปาน 

เร่ือง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

................................................................... 

  ด้วย เทศบำลต ำบลเมืองปำน ได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 29  และหนังสือ 
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0801.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ.2562  ซึ่งคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ได้รวบรวมและประมวลผลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นเกิดประสิทธิภำพในกำรบริหำร สำมำรถบ่งบอก     
ถึงควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำท้องถิ่น  น ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำในพ้ืนที่  ตลอดจน
รำยงำนผลให้ประชำชนทรำบเพ่ือเกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร เทศบำลต ำบลเมืองปำน               
จึงขอประกำศรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563        

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 

    ประกำศ   ณ   วันที่  29  เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2564 
     
 
 

 
                       (นำยศรีทน  นวิันติ) 
                                             นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองปาน 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนรว่มด้วย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

    ด้วยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
30(5) ก าหนดให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอยา่งน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเมืองปาน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบรหิารจดัการเทศบาลต าบลเมืองปาน ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเมืองปาน  

    "ต าบลน่าอยู่ เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข" 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลเมืองปาน  

     1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน และทั่วถึง  

     2) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ พัฒนาให้เป็น  

    สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีส าคัญ  
     3) สร้างคุณภาพชีวิต จัดสวสัดกิารสังคม ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี  
     4) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน  

     5) ส่งเสริมจารตีประเพณี วัฒนธรรม และภมิูปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่  
     6) ส่งเสริมอาชีพท่ีม่ันคง เพิ่มรายได้อันเป็นรากฐานของเศรษฐกจิที่ดี  
     7) พัฒนาบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลเมืองปานได้ก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 



ง. การวางแผน 

    เทศบาลต าบลเมืองปาน ได้จดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

    เทศบาลต าบลเมืองปาน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 

8 1,840,000.00 9 2,077,000.00 9 4,227,000.00 9 4,227,000.00 9 4,217,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 26,638,010.00 12 10,062,000.00 19 9,957,000.00 20 12,519,800.00 11 7,000,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 320,000.00 5 320,000.00 6 530,000.00 7 590,000.00 7 590,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 43 17,522,000.00 45 18,110,000.00 50 18,690,000.00 50 18,766,000.00 49 18,480,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 6 255,000.00 5 250,000.00 9 375,000.00 12 1,205,000.00 9 385,000.00 

รวม 88 46,575,010.00 76 30,819,000.00 93 33,779,000.00 98 37,307,800.00 85 30,672,000.00 

 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองปาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 76 โครงการ 
งบประมาณ 18,597,051 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 8 603,202.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 1,635,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 98,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 44 16,193,849.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 7 67,000.00 

รวม 76 18,597,051.00 

 

    รายละเอยีดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเมืองปาน มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 



1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง ถนน 
สะพาน ทางสัญจรทางบก ขยายไหล่ทาง  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ซ่อมสร้าง ถนน สะพาน ทางสัญจร
ท่ีจ าเป็น 

9หมู่บ้าน 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้างวัด-บ้านนางสมจิต 
จ าหลัก บ้านทุ่งโป่ง หมู่ท่ี 1 ต าบลเมืองปาน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

240,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีถนนท่ีเหมาะสมส าหรับการ
คมนาคมและผู้สัญจรไปมาปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 

เมตร หนา 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 345 

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด 0.30 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เทลานคอนกรีตป่าช้าเหนือ บ้านดอนแก้ว 
หมู่ท่ี 2 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีป่าช้าเหนือท่ีเหมาะสม 

เทลานคอนกรีตป่าช้าเหนือ หนา 
0.15 เมตร มีปริมาณพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายภาพ พล
เมฆ บ้านน้ าจ า หมู่ท่ี 3 ต าบลเมืองปาน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

85,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีถนนท่ีเหมาะสมส าหรับการ
คมนาคมและผู้สัญจรไปมาปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร 
หนา 0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร 
(ไม่มีไหล่ทาง) 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางเต็ม แต้ม
คม บ้านน้ าจ า หมู่ท่ี 3 ต าบลเมืองปาน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

62,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สขุาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีถนนท่ีเหมาะสมส าหรับการ
คมนาคมและผู้สัญจรไปมาปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร 
หนา 0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร 
(ไม่มีไหล่ทาง) 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

บูรณะผิวคอนกรีตสายห้วยโป่งเห็น บ้านน้ า
จ า หมู่ท่ี 3 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

53,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีถนนท่ีเหมาะสมส าหรับการ
คมนาคมและผู้สัญจรไปมาปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตา ยาว 18 เมตร 
หนา 0.15 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร 
(ไม่มีไหล่ทาง) 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านหลวงเมืองปาน ? บ้านน้ า
โจ้ บ้านหลวงเมืองปาน หมู่ท่ี 9 ต าบลเมือง
ปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  

84,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีถนนท่ีเหมาะสมส าหรับการ
คมนาคมและผู้สัญจรไปมาปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.05 เมตร โดยเฉลี่ย หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางส่งน้ า คสล.ทุ่งแพะ บ้านแพะ หมู่
ท่ี 4 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 85 

เมตร ลึก 1.00 เมตร โดยเฉลี่ย 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง บ้านดอนไชย หมู่
ท่ี 6 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

80,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีศาลาท่ีพักริมทางและ
ห้องน้ าบริเวณลานดอกกระเจียวให้
นักท่องเท่ียวและผู้สัญจรไปมาได้
พักผ่อน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างห้องน้ า บ้านดอนไชย หมู่ท่ี 6 ต าบล
เมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

120,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 

เพื่อให้มีห้องน้ าท่ีสะอาด เหมาะสม 
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 



ส านักการช่าง 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ข้างถนนใน
หมู่บ้าน บ้านน้ าโจ้ หมู่ท่ี 8 ต าบลเมืองปาน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 

311,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 82 

เมตร ลึก 0.60 เมตร โดยเฉลี่ย 
หนา 0.12 เมตร พร้อมบ่อพัก 1x 

1 เมตร 

12.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บวชป่า สืบชะตาป่า สืบชะตาแม่น้ าในเขต
ต าบลเมืองปาน  

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรักษาป่าและสร้างจิตส านึกใน
การดูแลรักษาป่าและแม่น้ า 

5 ครั้ง 

13.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในต าบล 

9 หมู่บ้าน 

14.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
การด าเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับจัดการขยะ  

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนคัด
แยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 

หมู่ท่ี 1-9 

15.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
โครงการบริหารจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดล าปาง  

74,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธ ี

อุดหนุน 1 แห่ง 

16.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แก้ไขไฟป่าและปัญหามลพิษหมอกควัน 0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหามลพษิ
หมอกควันท่ีเกิดข้ึนในต าบล 

หมู่1-9 /อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

17.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าแบบไม่ถาวร 9,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อกักเก็บน้ าให้เพียงพอและ
ป้องกันน้ าท่วม  

จ านวน 9จุด 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 9,757,800.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

9 หมู่บ้าน 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ 2,445,600.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

9 หมู่บ้าน 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

ประมาณ 20 คน 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนโครงการกิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.
เมืองปาน  

กองทุนประกันสุขภาพได้รับเงิน
สมทบ100% 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้าน สบปาน 
หมู่ท่ี 7 ต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

350,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 

เพื่อให้ประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านส าหรับ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 

ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 16.20 

เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 243 ตาราง



ส านักการช่าง เมตร 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 5 ต าบล เมืองปาน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง  

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ส าหรับ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 5เมตร ยาว 12 เมตร 
สูง 3 เมตร โดยเฉลี่ยหรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่าหรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
60 ตารางเมตร 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาล 

666,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการท่ีดีแก่เด็ก
นักเรียน  

นักเรียนในเขตต าบลเมืองปาน
จ านวน 4 โรงเรียน 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน
เขตต าบล เมืองปาน 

936,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการท่ีดีแก่เด็ก
นักเรียน  

นักเรียนในโรงเรียนเขตต าบลเมือง
ปาน4โรงเรียน 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 568,450.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กในศูนย์ฯได้รับอาหาร
กลางวันท่ีครบถ้วนและพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็กให้มีคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและ
ครู-ผู้ดูแลเด็ก8คน 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

จัดพาหนะรับส่งเด็กนักเรียน 164,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เด็ก
นักเรียนท่ียากจนและพื้นท่ีห่างไกล 

นักเรียนในเขตหมู่ 5 และเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

จัดหาอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตเทศบาลต าบลเมืองปาน 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กได้สารอาหารท่ีดีและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้
พัฒนาตามวัย 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
เมืองปาน1แห่ง 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
จัดหาอย่างเหมาะสม 

8,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.เมืองปาน 
1แห่ง 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

สนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ต่าง ๆของเด็ก
และเยาวชนให้เด็กได้เรียนรู้และ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่งและ
เด็กเยาวชน9หมู่บ้าน 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ทุ่งโป่ง โครงการขอรับ
สนับสนุนบุคลากรช่วยสอนด้านภาษาอังกฤษ 

72,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

อุดหนุน 1 โรงเรียน 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โครงการ
ขอรับสนับสนุนบุคลากรช่วยสอนด้าน
ภาษาอังกฤษ 

72,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

อุดหนุน 1 โรงเรียน 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ าจ า โครงการขอรับ
สนับสนุนบุคลากรช่วยสอนด้านภาษาอังกฤษ 

72,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

อุดหนุน 1 โรงเรียน 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแพะ โครงการขอรับ
สนับสนุนบุคลากรช่วยสอนด้านภาษาอังกฤษ 

72,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

อุดหนุน 1 โรงเรียน 



36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแพะ โครงการขอรับ
สนับสนุนบุคลากรช่วยสอนด้านดนตรี
พื้นเมือง 

72,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของตนเองด้านดนตรี
พื้นเมือง 

อุดหนุน 1 โรงเรียน 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

40,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี
อันดีงาม อนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่
และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

ประชาชนในพื้นท่ี 9 หมู่บ้าน 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐ
พิธ ี

110,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต 

. 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และกตัญญูกตเวทีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ประชาชน 9หมู่บ้านและบุคลากร
ของเทศบาลร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ า ด าหัว
ผู้สูงอาย ุ

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่และตระหนักในความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุ 9 หมู่บ้าน 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

แข่งขันกีฬาต าบลเมืองปานต้านยาเสพติด 42,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายและ
ให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง  

ประชาชน 9 หมู่บ้าน 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ส่งเสริมการออกก าลังกาย 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลเมืองปาน
มีร่างกายแข็งแรงและส่งเสริมให้
เยาวชนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  

ประชาชนในพื้นท่ี 9 หมู่บ้าน 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา  

จ านวน 9 หมู่บ้าน 

43.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 
โครงการจัดงานรัฐพิธีงานประเพณีและวัน
ส าคัญของชาติ  

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และสร้างความสมัครสมานสามัคคี
ของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
ปาน 

อุดหนุนจ านวน 1แห่ง 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเน่ือง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ข้าราชการและประชาชน
ท่ัวไปได้ร่วมกิจกรรมในงานรัฐพิธี
แสดงออกถึงความจงรักภักดี  

อุดหนุนจ านวน 1แห่ง 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเฉลิม
พระเกียรติ และเผยแพร่งานรัฐพิธี 
รวมท้ังสร้างความสามัคคีของคนใน
พื้นท่ี 

อุดหนุน 1 แห่ง 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 22,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นท่ี  

9 หมู่บ้าน 

47.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่
ระบาดในพื้นท่ีต าบล  

9 หมู่บ้าน 

48.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล 4,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

ป้องกันและควบคุมโรคระบาดตาม
ฤดูกาล 

9 หมู่บ้าน 



49.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลเมืองปาน 

107,999.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลเมืองปาน 

1 กองทุน 

50.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน 9 แห่ง 

51.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 13,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกัน ปราบปราม บ าบัด 
ฟื้นฟู แก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบล
เมืองปาน 

9 หมู่บ้าน/อุดหนุน1แห่ง 

52.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

เทศบาลสัญจรพบปะประชาชน 5,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค เวทีรับฟัง
ความคิดเห็น และให้ประชาชนรับรู้
กระบวนการท างานของเทศบาล
และรับบริการรวดเร็วสะดวก 

9 หมู่บ้าน 

53.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

พัฒนาเพิ่มศักยภาพแกนน าสตรีต าบลเมือง
ปาน 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้สตรีมีความเข้มแข็งและ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

แกนน าสตรี9หมู่บ้าน 

54.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

พัฒนาเพิ่มศักยภาพคนพิการ 7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้คนพิการมีกิจกรรมต่อเน่ือง
และพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

คนพิการ9หมู่บ้าน 

55.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ส่งเสริมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนและ
รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 

3,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนและรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

9 หมู่บ้าน 

56.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านการเกษตร 

80,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรในพื้นท่ีให้คงอยู่และ
เผยแพร ่

9 หมู่บ้าน 

57.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมประชาธิปไตย 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งใน
ต าบลอย่างต่อเน่ือง 

9 หมู่บ้าน 

58.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปาน 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานฤดูหนาวและ
ของดีนครล าปาง 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาว
และของดีนครล าปาง 

อุดหนุน 1 แห่ง 

59.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
และบริการประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

ต้ังจุดบริการประชาชน2ครั้ง และ
รณรงค์1ครั้ง 

60.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัย 

9 หมู่บ้าน 

61.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ฝึกอบรมอปพร.ต าบลเมืองปาน 0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีอปพร.สังกัดเทศบาลต าบล
เมืองปานเพิ่มและให้การป้องกันฝ่าย
พลเรือนมีประสิทธิภาพ 

อปพร. 30 คน 

62.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 7,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ลดรายจ่าย 

9 หมู่บ้าน 



ส านักงานปลัด อบต. 

63.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 30,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ลดรายจ่าย 

9 หมู่บ้าน 

64.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่แก่เกษตรกรและส่งเสริม
การบริหารจัดการของศูนย์ฯ 

1 แห่ง 

65.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มน้ าพริกลาบ 7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ลดรายจ่าย 

กลุ่มอาชีพ 1 กลุ่ม 

66.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มดอกไม้จันทน์ 7,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและ
ลดรายจ่าย 

กลุ่มอาชีพ 1 กลุ่ม 

67.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวน้ าตกแม่
ปาน 

9,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ
และพัฒนาอย่างเหมาะสม 

1แห่ง 

68.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ แก่เด็กเยาวชน 
ประชาชนและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชนและ
ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและน าไป
แนะน านักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในพื้นท่ี
ได้ 

เด็ก เยาวชน ประชาชนและครู-
ผู้ดูแลเด็ก 4 ศูนย์ 

69.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ ประชามติต่างๆ 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกต้ังท่ัวไปหรือเลือกต้ังซ่อมฯ ใน
ระดับท้องถ่ินและระดับชาติ การท า
ประชาพิจารณ์ ประชามติต่างๆ 

การเลือกต้ัง การท าประชา
พิจารณ์ ประชามติต่างๆ ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

70.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

จัดท าหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

142,500.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อจัดท าหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทรัพย์สิน ให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการบุคลากร/ป้าย
เกี่ยวกับภาษี  

71.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการพัฒนาต าบล 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ความรู้ในการบริหารงานและพัฒนา
ต าบล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาฯ บุคลากร
ของเทศบาลและผู้น าชุมชน9

หมู่บ้าน 

72.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตคอรัปช่ันและพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ต าบลเมืองปาน 

10,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันและ
พัฒนาตนเองแก่คณะผู้บริหาร ฝ่าย
สภา และเจา้หน้าท่ีของเทศบาล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาฯ บุคลากร
ของเทศบาล 

73.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองปาน 

27,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีสถานท่ีกลางส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นท่ี
อ าเภอเมืองปาน 

สถานท่ีกลาง 1 แห่ง/อุดหนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน1แห่ง 

74.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

เงินสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 29,702.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

สมทบสมาคม 1 แห่ง 

75.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 364,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพื่อสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุน1แห่ง 



พัฒนาองค์กร ส่วนท้องถ่ิน ส านักงานปลัด อบต. ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

76.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 

จ้างเหมาบริการส ารวจและประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการของเทศบาลต าบลเมืองปาน 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส ารวจและประเมินความพึง
พอใจผู้รับบริการของเทศบาลต าบล
เมืองปาน 

จ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ 1 แห่ง 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     เทศบาลต าบลเมืองปาน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา 
รวม 46 โครงการ จ านวนเงิน 18,412,051 บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จ านวน 33 โครงการ จ านวนเงิน 15,025,726 ล้านบาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 6 572,571.21 5 545,071.21 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 1,635,000.00 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 73,500.00 1 73,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 28 15,055,900.24 26 14,377,269.72 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 1 29,885.00 1 29,885.00 

รวม 46 17,366,856.45 33 15,025,725.93 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเมืองปาน ที่มกีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้าง
วัด-บ้านนางสมจิต จ าหลัก 
บ้านทุ่งโป่ง หมู่ท่ี 1 

240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เทลานคอนกรีตป่าช้าเหนือ
บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี 2 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน
นายภาพ พลเมฆ บ้านน้ า
จ า หมูท่ี 3 

85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้าน
นางเต็ม แต้มคม บ้านน้ าจ า 
หมู่ท่ี 3 

62,000.00 62,000.00 0.00 0.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บูรณะผิวคอนกรีตสายห้วย
โป่งเห็น บ้านน้ าจ า หมู่ท่ี 3 

53,000.00 53,000.00 0.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมสร้างเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบ้านหลวง
เมืองปาน-บ้านน้ าโจ้ บ้าน
หลวงเมืองปาน หมู่ท่ี 9 

84,000.00 84,000.00 0.00 0.00 



7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รางส่งน้ าคสล.ทุ่งแพะ บ้าน
แพะ หมู่ท่ี 4 

300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง 
บ้านดอนไชย หมู่ท่ี 6 

80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างห้องน้ าบ้านดอน
ไชย หมู่ท่ี 6 

120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.
ข้างถนนในหมู่บ้าน บ้านน้ า
โจ้ หมู่ท่ี 8 

311,000.00 311,000.00 0.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
ขยะท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

74,000.00 73,500.00 73,500.00 500.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,757,800.00 9,385,000.00 9,385,000.00 372,800.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,445,600.00 2,445,600.00 2,445,600.00 0.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000.00 78,000.00 78,000.00 30,000.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์บ้านสบปาน 
หมู่ท่ี 7 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน บ้านปางอ่าย หมู่ท่ี 
5 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

ค่าอาหารเสริม (นม) 666,000.00 516,584.24 397,403.72 149,415.76 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
ต าบลเมืองปาน (อุดหนุน
สถานศึกษา) โครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
เขตต าบลเมืองปาน 

936,000.00 793,500.00 793,500.00 142,500.00 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

568,450.00 515,860.00 515,860.00 52,590.00 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

ค่าจ้างเหมาจัดยานพาหนะ
รับส่งนักเรียนและเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

164,000.00 79,200.00 69,750.00 84,800.00 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
และแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
เยาวชน 

7,000.00 4,215.00 4,215.00 2,785.00 

22.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 
โครงการขอรับการ

72,000.00 66,000.00 66,000.00 6,000.00 



ชุมชน สนับสนุนบุคลากรช่วยสอน
ด้านภาษาอังกฤษ 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน
แก้ว โครงการขอรับการ
สนับสนุนบุคลากรช่วยสอน
ด้านภาษาอังกฤษ 

72,000.00 66,000.00 66,000.00 6,000.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ าจ า 
โครงการขอรับการ
สนับสนุนบุคลากรช่วยสอน
ด้านภาษาอังกฤษ 

72,000.00 66,000.00 66,000.00 6,000.00 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแพะ 
โครงการขอรับการ
สนับสนุนบุคลากรช่วยสอน
ด้านภาษาอังกฤษ 

72,000.00 66,000.00 66,000.00 6,000.00 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านแพะ 
โครงการขอรับสนับสนุน
บุคลากรช่วยสอนด้าน
ดนตรีพื้นเมือง 

72,000.00 66,000.00 66,000.00 6,000.00 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

40,000.00 14,765.00 14,765.00 25,235.00 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและงานรัฐพิธี 

110,000.00 29,040.00 29,040.00 80,960.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

แข่งขันกีฬาต าบลเมืองปาน
ต้านยาเสพติด 

42,000.00 41,905.00 41,905.00 95.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเมืองปาน โครงการ
จัดงานรัฐพิธีงานประเพณี
และวันส าคัญของชาติ
ประจ าปี 2563 

 

 

 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเมืองปาน โครงการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอเมืองปาน โครงการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงเน่ืองในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 



สิงหาคม 2563 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

22,000.00 18,986.00 18,986.00 3,014.00 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
เมืองปาน 

107,999.00 84,888.00 84,888.00 23,111.00 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

โครงการเทศบาลสัญจร
พบปะประชาชน 

5,000.00 385.00 385.00 4,615.00 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านการเกษตร 

80,000.00 75,862.00 75,862.00 4,138.00 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรมการจัด
งานฤดูหนาวและของดีนคร
ล าปาง ประจ าปี 2563 

อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

20,000.00 2,510.00 2,510.00 17,490.00 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/
ชุมชน 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 

30,000.00 29,600.00 29,600.00 400.00 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง 
ๆ 

30,000.00 29,885.00 29,885.00 115.00 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

ค่าใช้จุ่ายจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

142,500.00 124,685.00 116,185.00 17,815.00 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันการทุจริต
คอรัปช่ันและพัฒนา
บุคลากรเทศบาลต าบล
เมืองปาน 

10,000.00 9,385.00 9,385.00 615.00 

43.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเมืองปาน 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 0.00 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

29,702.00 29,701.21 29,701.21 0.79 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

364,000.00 362,800.00 362,800.00 1,200.00 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

จ้างเหมาบริการส ารวจและ
ประเมินความพึงพอใจ

20,000.00 19,000.00 0.00 1,000.00 



ผู้รับบริการของเทศบาล
ต าบลเมืองปาน 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลเมืองปาน เมืองปาน จ.ล าปาง  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 9 4,227,000.00 8 603,202.00 6 572,571.21 5 545,071.21 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 9,957,000.00 11 1,635,000.00 10 1,635,000.00 

  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 530,000.00 6 98,000.00 1 73,500.00 1 73,500.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม/ชุมชน 50 18,690,000.00 44 16,193,849.00 28 15,055,900.24 26 14,377,269.72 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 9 375,000.00 7 67,000.00 1 29,885.00 1 29,885.00 

รวม 93 33,779,000.00 76 18,597,051.00 46 17,366,856.45 33 15,025,725.93 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     เทศบาลต าบลเมืองปาน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และ
พื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังน้ี 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทยีบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  

ซ. คณะกรรมการ 
    คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ช่ือ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว  ผู้แทนส่วนราชการในพื้นท่ี 054276280 ต่อ 14 - - 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพะ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นท่ี 054276280 ต่อ 14 - - 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 054276280 ต่อ 14 - - 

ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนราชการ 054276280 ต่อ 14 - - 

นายวญัญู นิวันติ ประธานสภาเทศบาล 054276280 ต่อ 14 - - 

นายพงศกร ต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 054276280 ต่อ 14 - - 



นางสมจิตต์ ปัญญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 054276280 ต่อ 14 - - 

นายสิงห์ทอง มีคุณ ผู้แทนประชาคม 054276280 ต่อ 14 - - 

นายเสน่ห์ หวานเกิน ผู้แทนประชาคม 054276280 ต่อ 14 - - 

ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการ 054276280 ต่อ 14 - - 

นางนัฐกานต์ บ าเพ็ญวโรดม สมาชิกสภาเทศบาล 054276280 ต่อ 14 - - 

นายสมศักกด์ิ ไกรสรรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 054276280 ต่อ 14 - - 

 

    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลเมืองปานทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป    

 

                          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   

                                 ประกำศ   ณ   วันที่   16   เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563    

 

 

                       (นำยศรีทน  นวิันติ) 

                                             นำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองปำน                            

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 


