
               ตามความมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓) 

พ.ศ.๒๕๕๒ ไดบัญญัติไว “ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล

เปนประจําทุกป”

              ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย แถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย จากการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม

ประจําป ๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม พ.ร.บ. ที่กําหนดไว

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเมืองพิชัย

ดังรายงานตอไปนี้

๑.  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจของประชาชน  มีกิจกรรมท่ีดําเนินการตามนโยบาย  จํานวน  ๙๒

โครงการ  ไดแก

๑ โครงการแกปญหาอุทกภัย ปญหาหมอกควันและไฟปา 

๒ โครงการอบรมและรณรงคประชาสัมพันธในการสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและการจัดการทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓ โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม

๔ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

๕ เบี้ยยังชีพคนพิการ

๖ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

๗ โครงการประกวดหมูบาน/ชุมชนสีเขียวและสะอาด (พิชัยเมืองนาอยู)

๘ โครงการหนึ่งคน หนึ่งตน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน (โครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน")

๙ โครงการฝกอบรม/รณรงคปองกันและแกไขปญหาเอดส

๑๐ โครงการเยี่ยมบานผูปวยเอดส/ผูพิการ/วัณโรค

๑๑ โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุในชุมชน

๑๒ โครงการอบรมความรูเรื่องโรคติดตอตางๆ และไขเลือดออกและโรคตามฤดูกาล

๑๓ โครงการออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่

๑๔ โครงการปองกันลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

๑๕ โครงการกาดนัดฮิมวังบานสามัคคี

๑๖ โครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียน

๑๗ โครงการตรวจคุมครองผูบริโภค

๑๘ โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร

๑๙ โครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดการน้ําเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

๒๐ โครงการชวยเหลือครอบครัวเด็กดอยโอกาส เรียนดี แตยากจน และนักเรียน นักษาศึกษาเรียนดีแตยากจน

๒๑ โครงการชวยเหลือประชาชนผูดอยโอกาส

๒๒ โครงการกิจกรรมรณรงควันงดสูบบุหรี่โลก

๒๓ โครงการควบคุมโรคไขเลือดออกและสัตวแมลงนําโรค

๒๔ โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยงเบาหวาน, ความดัน, มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเตานม

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย



๒๕ โครงการบริหารพัฒนาการบริหารศูนยบริการสาธารณสุข

๒

๒๖ โครงการเยี่ยมบานมารดาและทารกกอนและหลังคลอด

๒๗ โครงการรณรงคคนหาใหความรูโรคพยาธิใบไมตับ

๒๘ โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคเอดสในสถานศึกษา

๒๙ โครงการอบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตาม พรบ. การสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๓๕

๓๐ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา

๓๑ โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระราชปณิธานศาสตรจารยดร.สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

๓๒ โครงการประกวดหมูบาน/ชุมชน วัด และโรงเรียน ปลอดลูกน้ํายุงลาย 

๓๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม บานพิชัย

๓๔ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานพิชัย

๓๕ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานพิชัย

๓๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม บานสามัคคี

๓๗ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานสามัคคี

๓๘ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานสามัคคี

๓๙ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานทุงกู

๔๐ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานทุงกู

๔๑ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานทุงกู

๔๒ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานมอนเขาแกว

๔๓ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานมอนเขาแกว

๔๔ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานมอนเขาแกว

๔๕ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานตนยาง

๔๖ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานตนยาง

๔๗ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานตนยาง

๔๘ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานตนตอง

๔๙ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานตนตอง

๕๐ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานตนตอง

๕๑ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานทรายใต

๕๒ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานทรายใต

๕๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานทรายใต

๕๔ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานฝายนอย

๕๕ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานฝายนอย

๕๖ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บายฝายนอย

๕๗ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานทาเดื่อ



๕๘ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานทาเดื่อ

๕๙ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานทาเดื่อ

๓

๖๐ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานเดนพัฒนา

๖๑ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานเดนพัฒนา

๖๒ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานเดนพัฒนา

๖๓ โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค บานใหมพัฒนา

๖๔ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานใหมพัฒนา

๖๕ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานใหมพัฒนา

๖๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม บานตนมื่น

๖๗ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานตนมื่น

๖๘ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานตนมื่น

๖๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม บานสันติสุข

๗๐ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานสันติสุข

๗๑ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานสันติสุข

๗๒ โครงการสนับสนุนการเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติด, โครงการครู D.A.R.E. ฯลฯ

๗๓ โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนใน อปท.

๗๔ โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทสรางความสุขใหแผนดิน

๗๕ โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๖ โครงการเทศกาลอาหารและเกษตรนาซื้อของดีตําบลพิชัย

๗๗ โครงการสงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

๗๘ โครงการฝกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานใหความรูและเพิ่มประสิทธิภาพแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง

๗๙ โครงการวันเทศบาล

๘๐ โครงการสํารวจปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

๘๑ โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานคลัง ประกอบดวย 

 -โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีดวยระบบ GIS

 -โครงการพัฒนาระบบการคลังสูระบบ e-lass และระบบ GMFIS 

 -โครงการใหบริการจัดเก็บนอกสํานักงาน

 -โครงการใหความรูแกเจาหนาที่ ประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง

 -โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจาง

 -โครงการจัดทําเกณฑรายไดคางรับในการจัดเก็บรายได

 -โครงการตรวจติดตามและเรงรัดผูคางชําระภาษี คาธรรมเนียมและใบอนุญาต

 -โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติคาภาษี การจัดเก็บรายไดและการประเมินราคาที่ดินและทรัพยสิน

 -โครงการรณรงคการชําระคาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและการอบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษี

 -โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี



 -โครงการจัดทํารายงานผลการประกวดราคาและการสอบราคาในการจัดซื้อ จัดจางของเทศบาล

 -โครงการจัดทําเอกสาร รายงานสถานะการเงิน การคลังเทศบาล

 -โครงการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานรวม

๔

 -โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการคลัง 

 -โครงการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนในดานการบริหารงานคลัง

 -โครงการปรับปรุงแผนผัง ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๘๒ โครงการการแพทยฉุกเฉิน

๘๓ โครงการชวยเหลือการเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา

๘๔ โครงการจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของเทศบาล

๘๕ โครงการจัดทําประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย

๘๖ โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน

๘๗ โครงการฝกอบรมหรือฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน

๘๘ โครงการสนับสนุนความรู วัสดุ อุปกรณในการผลิตปุยอินทรีย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๘๙ โครงการสืบสานตํานานหมอดิน ถิ่นปนหมอทํามือบานมอนเขาแกว

๙๐ คาใชจายเพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน

๙๑ โครงการอบรมฟนฟูความรูแกนนําดานสุขภาพและทัศนศึกษาดูงาน

๙๒ โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอรสําหรับการบริการดานทะเบียนราษฎร

จัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ   ดังน้ี.-

๑ สํานักปลัดเทศบาล

๑.๑ กลองวงจรปดพรอมติดต้ัง  จํานวน  ๕  หมูบาน

๑.๒ เครื่องชั่งน้ําหนักทองคําและเพชร จํานวน  ๑  เครื่อง

๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน  ๒  เครื่อง

(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  

๑.๔ เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น  จํานวน  ๑  เครื่อง

๑.๕ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา (๑๘ หนา/นาที)   จํานวน  ๑  เครื่อง

๑.๖ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๑ kVA   จํานวน  ๒  เครื่อง

๑.๗ เครื่องอานบัตรประชาชนอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค จํานวน  ๒  เครื่อง

(smart Card Reader) 

๑.๘ เครื่องอานบารโคด ชนิดมือถือ Barcode Reader แบบอานอัตโนมัติ   จํานวน  ๑  เครื่อง

๑.๙ เครื่องอานลายนิ้วมือ Finger Scan USB  จํานวน  ๑  เครื่อง

๑.๑๐ โปรแกรมระบบงานการรับจํานํา   จํานวน  ๑  ชุด

๒ กองคลัง

๒.๑ เกาอี้สํานักงานปรับระดับ  จํานวน  ๗  ตัว



๒.๒ ตูเก็บเอกสาร ๒ บาน จํานวน  ๒  ตู

๒.๓ เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA  จํานวน  ๑  เครื่อง

๕

๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๓.๑ เกาอี้ทํางาน   จํานวน  ๑  ตัว

๓.๒ ตูเหล็กแบบ ๒ บาน  จํานวน  ๑  ตู

๓.๓ ตูเหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก  จํานวน  ๒  ตู  

๓.๔ โตะทํางานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต  จํานวน  ๑  ตัว 

๒.  ดานการศึกษา/กีฬา/ศาสนาและวัฒนธรรม  มีกิจกรรมท่ีดําเนินการตามนโยบาย จํานวน   ๒๓   โครงการ  ไดแก

๑ โครงการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล

๒ คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยเด็กเล็กในเขตเทศบาล

๓ คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อนุบาล-ป.๖) ในเขตเทศบาล และคาอาหารเสริม (นม) ศูนยเด็กเล็กในเขตเทศบาล

๔ คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียน (อนุบาล-ป.๖) ในเขตเทศบาล

๕ โครงการจัดกิจกรรมงานบุญตามรอยศรัทธา ไหวสาอริยสงฆเจาครูบาเกษม เขมโก

๖ โครงการจัดการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงานทองถิ่น หรือหมูบาน/ชุมชน/เยาวชน หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๗ คาใชจายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

๘ โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน (ฝกทักษะกีฬา)

๙ โครงการจัดกิจกรรมพิเศษภาคฤดูรอน

๑๐ โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

๑๑ โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

๑๒ โครการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล

๑๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กเล็กกอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑๔ โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑๕ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

๑๖ โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

๑๗ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต/รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

๑๘ โครงการจัดกิจกรรมจริยธรรมสัญจรเสริมสรางวิสัยทัศนผูปฏิบัติธรรม (พิชัยเมืองวิถีธรรม เมืองวิถีพุทธ)

๑๙ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

 -คาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล

 -คาสนับสนุนหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 -คาสนับสนุนอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 -คาสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 -คาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก



๒๐ โครงการลานกีฬาและนันทนาการตานยาเสพติด

๒๑ โครงการฝกอบรมศาสนาพิธี ประเพณีทองถิ่น และมารยาทไทย แกเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป

๒๒ คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

๒๓ โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนศูนยเด็กเล็กในเขตเทศบาล

๖

๓.  ดานโครงสรางพื้นฐาน  มีกิจกรรมท่ีดําเนินการตามนโยบาย  จํานวน   ๒๖   โครงการ  ไดแก

๑ โครงการปรับปรุงสะพานบานพิชัย

๒ โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานตนตอง หมู 5  บริเวณคลองชลประทานทางไปฌาปนสถาน

๓ โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานตนยาง หมู 4  บริเวณบานเลขที่ 190 ถึง 287 (หวยรองชาง)

๔ โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานทาเดื่อ หมู 12  บริเวณบานเลขที่ 210

๕ โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. บานสามัคคี หมู 2 บริเวณบานเลขที่ 264/1

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  บานทุงกู หมู  3  บริเวณบานเลขที่ 100

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  บานพิชัย หมู 1 บริเวณบานเลขที่ 111/1 
ลงแมน้ําวัง

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  บานพิชัย หมู 1  บริเวณบานเลขที่ 204 
ลงสูแมน้ําวัง

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานมอนเขาแกว หมู 3 บริเวณทุงนาเชื่อมตอ
จากจุดเดิม ถึงคลองชลประทาน

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานมอนเขาแกว หมู 3 บริเวณบานเลขที่ 84/1 
ถึงบานเลขที่ 39/1

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานสันติสุข หมู 15  บริเวณซอย 3/15, 3/16, 
3/18

     -ชวงที่ 2  บริเวณบานเลขที่ 266/155 ถึงบานเลขที่ 266/415

โครงการกอสราง ถนนแอสฟลทติคคอนกรีต บานสันติสุข หมู 15 บริเวณบานเลขที่ 266/664 ถึงบานเลขที่ 266/561

โครงการกอสราง ผนังกันตลิ่งลําเหมือง บริเวณสะพานบานทุงกู หมู 3

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  บานเดน หมู 13 บริเวณบานเลขที่ 152 
ถึงลําเหมืองสาธารณะประโยชน (รองโฮง)

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  บานตนมื่น หมู 14 บริเวณบานเลขที่ 191 ถึงบริเวณ
บานเลขที่ 175

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ  บานทาเดื่อ หมู 12 บริเวณบานเลขที่  128

โครงการกอสราง ถนนแอสฟลทติคคอนกรีต บานสันติสุข หมู 15

     -ชวงที่ 1 บริเวณบานเลขที่ 266/645 ถึงบริเวณบานเลขที่ 266/199

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต บานฝายนอย หมู 9  บริเวณบานเลขที่ 112/1, 218/2 ไปยังพื้นที่
ทําการเกษตร

โครงการกอสราง ถนนแอสฟลทติคคอนกรีต บานตนตอง หมู 5  บริเวณบานเลขที่ 12 ถึงบานเลขที่  13/1, 4/1, 
7/2, 18, 178/1



๒๐

๒๑ โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. บานทาเดื่อ หมู 12  บริเวณหลังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปางฯ

๒๒

๒๓ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ บานสันติสุข หมู 15

๗

๒๔

๒๕ โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคบานเดน หมู ๑๓

๒๖ โครงการกอสรางสนามกีฬา บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามัคคี  หมู ๒

โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต บานฝายนอย บริเวณถนนสายหลัก ต้ังแตปากทางเขาหมูบาน ถึงบริเวณ
ขางวัดฝายนอย

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอ บานใหมพัฒนา บริเวณฟารมไก ถึงลําเหมือง 
สาธารณะเดิมกลางทุงนา

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนนแอสฟสทติคคอนกรีต บานสามัคคี หมู 2  บริเวณบานเลขที่ 80  
ถึงบานเลขที่ 109


