
แบบ ผ.02     

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเฉลิม จิตอาสาในเขตเทศบาล 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนมีความสุข ส านักปลัด

จิตอาสาจราจร พระเกียรติและแสดง จ านวน 50 คน ไปสู่การปฏิบัติ และปลอดภัยในชีวิต (งานป้องกัน)
ความส านึกพระมหา ให้เกิดผลในการ และทรัพย์สิน
กรุณาธิคุณของพระบาท ช่วยเหลือประชาชน 
สมเด็จพระปรมินทร ผู้ประสบสาธาณภัย 
มหาภูมิพลฯ และเป็นการ ร้อยละ 80
ประสานงานเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน

2 โครงการศูนย์ประสาน สนับสนุนและส่งเสริม เพ่ือเป็นหน่วยงาน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความปลอด ส านักปลัด
ความปลอดภัยเทศบาล ความร่วมมือในการ ประสานความปลอดภัย โครงการ ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (งานป้องกัน)
ต าบลป่าซาง ป้องกันอาญชากรรม ทุกรูปแบบในการเบ้ืองต้น

ในการปฏิบัติงาน

ร่วมมือกับต ารวจ  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลป่าซาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฝึกอบรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ จิตอาสาภัยพิบัติ -          -          80,000      80,000      -          ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด

จุดปฏิบัติการจิตอาสา ให้มีบุคลากรท่ีสามารถ จ านวน 50 คน จิตอาสาภัยพิบัติ สามารถให้การ สนับสนุน (งานป้องกัน)

ภัยพิบัติประจ าองค์กร ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ จ านวน 50 คน การปฏิบัติงานของ 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าพนักงานในการป้องกัน กองอ านวยการป้องกัน 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าพนักงานในการป้องกัน กองอ านวยการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แห่งพ้ืนท่ี เม่ือเกิด 

สาธารณภัยได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ  

ลดความสูญเสียในชีวิต 

และทรัพย์สินจาก 

สาธารณภัย

4 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ เพ่ือป้องกันการจมน้ า เด็กเล็กช้ันประถมศึกษา 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      ลดอัตราเส่ียงการ เด็กๆมีทักษะการ ส านักปลัด
ถ้าช่วยกันดูแลและ และลดอุบัติเหตุทางน้ า ในเขตเทศบาลฯ เกิดปัญหาเด็กจมน้ า เรียนรู้ในการช่วยเหลือ (งานป้องกัน)

ป้องกัน ของเด็กเล็ก จ านวน 50 คน ร้อยละ 50 ตนเองตลอดจนการ

เอาชีวิตรอดจาก

การจมน้ า

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อปพร.และเจ้าหน้าท่ีงาน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      อปพร.และ เจ้าหน้าท่ี อปพร.และเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

พัฒนาศักยภาพ อปพร. เจ้าหน้าท่ีอปพร.และ ป้องกันฯ ในสังกัดเทศบาล งานป้องกันมีความรู้ งานป้องกันฯ สามารถ (งานป้องกัน)

และ เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ ต าบลป่าซาง ความเข้าใจ ร้อยละ 70 น าความรู้ท่ีได้ไปปรับ

งานป้องกันและ ในสังกัด ทต.ป่าซาง จ านวน 50 ราย ใช้ในการด ารงชีวิต 

บรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ

 ผู้ประสบภัยได้

6 โครงการซักซ้อมทบทวน เพ่ือซักซ้อมและเตรียม อปพร.และเจ้าหน้าท่ีงาน 10,000     10,000      10,000      10,000      10,000      อปพร.และ เจ้าหน้าท่ี อปพร.และเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด
แผนบรรเทาสาธารณภัย ความพร้อม โดยจ าลอง ป้องกันและองค์กรปกครอง งานป้องกันมีความรู้ งานป้องกันฯ สามารถ (งานป้องกัน)

สถานท่ีจริง ส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ ความเข้าใจ ร้อยละ 70 น าความรู้ท่ีได้ไปปรับ

ข้างเคียงเข้าร่วม ใช้ในสถานการณ์จริงได้

120,000     120,000     200,000     200,000     120,000     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นการส่งเสริม เด็กและเยาวชน 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละ 70 ของเด็กและ เด็กและเยาวชนท่ีเข้ารับ กองสวัสดิการ

เด็กและเยาวชนเทศบาล พัฒนาเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง เยาวชนท่ีเข้ารับการอบรม การอบรมมีความพร้อม สังคม
ต าบลป่าซาง ให้มีความพร้อมและ จ านวน 50 คน มีความพร้อมและ และรู้เท่าทัน

รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลง รู้เท่าทันความเปล่ียนแปลง ความเปล่ียนแปลง

ของสังคมปัจจุบัน  ของสังคมปัจจุบัน ของสังคมปัจจุบัน

ตระหนักในการสร้าง ตระหนักในการสร้าง ตระหนักในการสร้าง

สุขภาวะทางกายและใจ  สุขภาวะทางกายและใจ สุขภาวะทางกายและใจ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้สตรี สตรีในเขตเทศบาล 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละ 70 ของสตรี สตรีมีศักยภาพรู้เท่าทัน กองสวัสดิการ

สตรีในเขตเทศบาล มีศักยภาพรู้เท่าทัน ต าบลป่าซาง ท่ีเข้ารับการอบรมมี สถานการณ์ทางสังคม สังคม

ต าบลป่าซาง สถานการณ์ทางสังคม จ านวน 50 คน ศักยภาพรู้เท่าทัน

สถานการณ์ทางสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ปรับสภาพแวดล้อม เพ่ือช่วยปรับปรุงสภาพ บ้าน จ านวน 2 หลังๆ ละ 40,000     40,000      40,000      40,000      40,000      บ้านกลุ่มเป้าหมาย มีท่ีอยู่อาศัย มีความ กองสวัสดิการ

ท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ แวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 20,000 บาท ปีละ 2 หลัง ปลอดภัยในชีวิต สังคม

ให้ถูกสุขลักษณะและ และทรัพย์สิน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

4 ปรับสภาพแวดล้อม เพ่ือช่วยปรับปรุงสภาพ บ้าน จ านวน 2 หลังๆ ละ 40,000     40,000      40,000      40,000      40,000      บ้านกลุ่มเป้าหมาย มีท่ีอยู่อาศัย มีความ กองสวัสดิการ

ท่ีอยู่อาศัยให้แก่คนพิการ แวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 20,000 บาท ปีละ 2 หลัง ปลอดภัยในชีวิต สังคม

ให้ถูกสุขลักษณะและ และทรัพย์สิน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือให้เกิดการประสาน 1.คณะท างานศูนย์พัฒนา 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      ร้อยละ 80 ของผลการ 1.หน่วยงานภาครัฐ กองสวัสดิการ

ศูนย์พัฒนาครอบครัว ความร่วมมือในการพัฒนา ครอบครัวชุมชน ด าเนินงานก่อให้เกิด ประชาชนเกิดการ สังคม
ชุมชนสู่สังคมความย่ังยืน สถาบันครอบครัวใน 2.เครือข่ายชุมชน/ ประโยชน์ต่อชุมชน ประสานความร่วมมือ

ลักษณะบูรณาการ ผู้น าชุมชน/อสม./สตรี/ ในการพัฒนาสถาบัน

ทุกภาคส่วนในสังคม เยาวชน/คนพิการ/ ครอบครัว

2.เพ่ือให้ชุมชนมีศูนย์รวม ผู้สูงอายุ 2.ครอบครัวในชุมชน

ในการพัฒนาสถาบัน มีภูมิคุ้มกันท่ีเป็นร้ัว

ครอบครัวท่ีมีการบริหาร  ท่ีมีความเข้มแข็งและ

จัดการโดยชุมชนในรูปของ มีการบริหารจัดการต่างๆ

ศูนย์พัฒนาครอบครัว  อย่างเหมาะสม

ในชุมชน

3.เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชน

ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสถาบัน

ครอบครัวท่ีจะน าไปสู่

ความเข้มแข็งของชุมชน

ในการบริหารงานและ

แก้ไขสังคมอย่างย่ังยืน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพ่ือให้ผู้พิการและผู้ดูแล คนพิการหรือผู้ดูแล 60,000     60,000      60,000      60,000      60,000      1.ร้อยละ 80 ของผู้พิการ 1.ผู้พิการหรือผู้ดูแล กองสวัสดิการ

คุณภาพชีวิตและฟ้ืนฟู คนพิการมีความรู้ทักษะ คนพิการ ในเขตเทศบาล และผู้ดูแลคนพิการ คนพิการเกิดความรู้ สังคม

สมรรถภาพคนพิการ ในการดูแลฟ้ืนฟูสรรถภาพ ต าบลป่าซาง มีความรู้ทักษะในการดูแล ความเข้าใจสิทธิ

และให้ความรู้ผู้ดูแล ผู้พิการ ลดภาระต่อการ จ านวน 60 คน และฟ้ืนฟูผู้พิการ ประโยชน์ท่ีผู้พิการ

คนพิการสัญจรสู่พ้ืนท่ี ดูแลช่วยหลือของครอบครัว 2.ร้อยละ 80 ของผู้พิการ พึงได้รับ

เทศบาลต าบลป่าซาง และสังคม และผู้ดูแลคนพิการ 2.ผู้พิการหรือผู้ดูแล

เข้าใจสิทธิประโยชน์ต่างๆ คนพิการมีความรู้และ

ของคนพิการ ทักษะในการดูแลและ

สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้พิการได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม

3.ผู้พิการได้เกิดการ

พัฒนาศักยภาพของตน
และลดภาระต่อการดูแล

ช่วยเหลือครอบครัว

และสังคมได้น้อยท่ีสุด

ผู้พิการสามารถด าเนิน

ชีวิตในชุมชนอย่างมีอิสระ

และมีศักด์ิศรีและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการส่งเสริมและ 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี 60,000     60,000      60,000      60,000      60,000      ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุ 1.ผู้สูงอายุมีความรู้ กองสวัสดิการ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ความเข้าใจในการปรับ เทศบาลต าบลป่าซาง ท่ีเข้ารับการอบรม ความเข้าใจในการปรับ สังคม

"สูงวัยอย่างมีคุณค่า เปล่ียนพฤติกรรมในการ จ านวน 80 คน มีความพร้อมและรู้เท่าทัน เปล่ียนพฤติกรรมในการ

ชราอย่างมีศักด์ิ" ดูแลสุขภาพอนามัยของ ความเปล่ียนแปลง ดูแลสุขภาพอนามัยของ

ตนเอง ท้ังด้านโภชนาการ ของสังคมปัจจุบัน ตนเอง ท้ังด้านโภชนาการ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตระหนักในการสร้าง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ร่างกายและจิตใจ สุขภาวะทางกายและใจ ร่างกายและจิตใจ

2.เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ 2.ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม

และก าลังใจให้ผู้สูงอายุ  ด้านสุขภาพร่วมกันได้

มีทัศนคติท่ีดีต่อการดูแล แลกเปล่ียนความรู้

สุขภาพให้แข็งแรง การดูแลตนเองได้ท้ัง

เพ่ือด ารงอยู่ในสังคม ร่างกายและจิตใจ

ได้อย่างมีคุณค่า ให้แข็งแรง
3.เพ่ือเป็นการสร้าง 3.ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม
จิตส านึกและปลูกฝังให้ และท ากิจกรรมร่วมกัน
คนรุ่นหลังให้มีทัศนคติท่ีดี
และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
และช่วยกันดูแล

 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพ่ือเสริมสร้างการมี ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      ร้อยละ 80 ผลการด าเนิน กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ กองสวัสดิการ

ชีวิตในชุมชนแก่ผู้สูงอายุ ส่วนร่วมของชุมชนให้เกิด เครือข่ายชุ่มชน/ งานก่อให้เกิดประโยชน์ ความเข้าใจในการพัฒนา สังคม
และคนพิการ ความตระหนักในการดูแล ผู้น าชุมชน/จิตอาสา/ ต่อชุมชน,ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของตนเอง
เพ่ือความย่ังยืน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อสม. จ านวน 50 คน และคนพิการ และชุมชนท่ีดีข้ึน

และคนพิการ
2.เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
งานและแก้ไขปัญหา  
ในสังคมได้อย่างย่ังยืน

9 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ 388,000    408,000    468,000    528,000    588,000    จ านวนผู้ป่วยเอดส์ มีเงินใช้จ่ายในการ กองสวัสดิการ
และผู้ได้รับผลกระทบ ท่ีมาลงทะเบียน ท่ีได้รับการช่วยเหลือ ด ารงชีวิต บรรเทา สังคม
จากโรคเอดส์ ความเดือดร้อน

10 โครงการสนับสนุน เพ่ือช่วยเหลือผู้พิการ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 5,606,400   5,894,400   6,182,400   6,470,400   6,758,400   จ านวนผู้ผู้พิการ มีเงินใช้จ่ายในการ กองสวัสดิการ
การเสริมสร้างสวัสดิการ หรือทุพพลภาพ ท่ีมาลงทะเบียน หรือทุพพลภาพ ด ารงชีวิต บรรเทา สังคม
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ท่ีได้รับการช่วยเหลือ ความเดือดร้อน
หรือทุพพลภาพ  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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11 โครงการสร้าง เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีมาลงทะเบียน 21,115,200 22,204,200  23,275,200  24,355,200  25,435,200  จ านวนคนผู้สูงอายุ มีเงินใช้จ่ายในการ กองสวัสดิการ

หลักประกันด้านรายได้ ท่ีได้รับการช่วยเหลือ ด ารงชีวิต บรรเทา สังคม
แก่ผู้สูงอายุ ความเดือดร้อน

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือให้เกิดการประสาน 1.คณะท างานศูนย์พัฒนา 11,000     11,000      11,000      11,000      11,000      ร้อยละ 80 1.หน่วยงานภาครัฐ กองสวัสดิการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว ความร่วมมือในการพัฒนา ครอบครัวและชุมชน ผลการด าเนินงาน ประชาชน เกิดการ สังคม
ชุมชนสู่สังคมความย่ังยืน สถาบันครอบครัวใน 2.เครือข่ายชุมชน/ ก่อให้เกิดประโยชน์ชุมชน ประสานความร่วมมือ

ลักษณะบูรณาการ ผู้น าชุมชน/อสม./สตรี/  ในการพัฒนาสถาบัน
ทุกภาคส่วนในสังคม เยาวชน/คนพิการ/ ครอบครัว
2.เพ่ือให้ชุมชนมีศูนย์ร่วม ผู้พิการ 2.ครอบครัวในชุมชน
ในการพัฒนาสถาบัน 3.เครือข่ายโรงเรียน มีภูมิคุ้มกันเป็นร้ัวท่ีมี
ครอบครัวท่ีมีการบริหาร 4.เครือครอบครัว/ ความเข้มแข็งและมีการ
จัดการโดยชุมชนในรูปของ ผู้บริหาร/พนักงาน บริหารจัดการความเส่ียง
ศูนย์พัฒนาครอบครัว ต่างๆ อย่างเหมาะสม
ในชุมชน
3.เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชน
ได้เรียนและมีส่วนในการ  
พัฒนาสถาบันครอบครัว
ท่ีจะน าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการบริหาร

 งานและแก้ไขสังคม
อย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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13 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือให้บริการข้อมูล ผู้พิการและผู้ดูแล 243,500    243,500    243,500    243,500    243,500    1.ร้อยละ 80 ของผู้พิการ 1.คนพิการและผู้ดูแล กองสวัสดิการ

การด าเนินงานและ ข่าวสารเก่ียวกับสิทธิ 1.จัดท าการประชุม และผู้ดูแลคนพิการ คนพิการมีสถานท่ีในการ สังคม
การจัดบริการของ ประโยชน์ สวัสดิการและ คณะกรรมการบริหาร มีความรู้ทักษะในการดูแล รับบริการของผู้พิการ
ศูนย์บริการคนพิการ ความช่วยเหลือตามท่ี ศูนย์บริการคนพิการ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ได้อย่างสะดวก เหมาะสม
ท่ัวไปเทศบาลต าบล คนพิการร้องขอ และตามท่ี ท่ัวไป 13,500 บาท ผู้พิการ ต่อผู้รับบริการ
ป่าซาง หน่วยงานภาครัฐก าหนด 2.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 2.ร้อยละ 80 ของผู้พิการ 2.คณะกรรมการศูนย์

รวมท้ังการให้ค าปรึกษาช่วย ส านักงานในการ และผู้ดูแลคนพิการ บริการคนพิการท่ัวไป
ด าเนินการเก่ียวกับขอใช้ ด าเนินกิจกรรมของ ได้เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ เทศบาลต าบลป่าซาง
สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ ต่างๆ ของคนพิการ ได้วางแผนการด าเนินงาน
2.เพ่ือเรียกร้องแทน ท่ัวไป 10,000 บาท ของศูนย์บริการคนพิการ
คนพิการให้ได้สิทธิประโยชน์ 3.การปรับสภาพ ท่ัวไป 
ส าหรับคนพิการหรือขอให้ แวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 3.เจ้าหน้าท่ีผู้ให้ค า
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดย ให้แก่คนพิการ ปรึกษาแก่ผู้พิการ
ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ จ านวน 3 ราย ๆ ละ  มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน
ตามพระราชบัญญัติน้ี 40,000 บาท ใช้ในการด าเนินงานของ
3.เพ่ือให้บริการความ รวม 120,000 บาท ศูนย์บริการคนพิการ
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิต ท่ัวไป 
ข้ันพ้ืนฐาน การฟ้ีนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ
การฝึกอาชีพ และการจัด

 หางานให้แก่คนพิการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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4.เพ่ือให้บริการความ 4.โครงการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ท่ี พัฒนาคุณภาพชีวิต
มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับ คนพิการและผู้ดูแล
การดูแล รักษาพยาบาล คนพิการ 50,000 บาท
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 5.โครงการอบรมอาชีพ
5.เพ่ือประสานความ คนพิการและผู้ดูแล
ช่วยเหลือกับหน่วยงาน คนพิการต าบลป่าซาง-
ภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ปากบ่อง ตามแนว
รับผิดชอบ เพ่ือให้ความ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วยเหลือคนพิการตาม 50,000 บาท
ประเภทความพิการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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14 โครงการโรงเรียน 1.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มผู้สูงอายุในเขต 60,000     60,000      60,000      60,000      60,000      ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุเทศบาล คุณภาพชีวิตและการจัดการ เทศบาลต าบลป่าซาง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการ ต าบลป่าซาง ท้ังหญิง สังคม
ต าบลป่าซาง เรียนรู้ตลอดชีวิตของ เสริมสร้างศักยภาพคุณค่า ชาย ท่ีประสงค์เข้าสมัคร (งบประมาณ

ผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ นอก)
2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา ท้องถ่ินสืบต่อไปและมี คุณสมบัติผู้สมัครเข้า
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ต าบลป่าซาง 
3.เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี ชาย/หญิง ท่ีมีภูมิล าเนา
ของผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกาย ในเขตเทศบาลต าบล
และจิตใจ ป่าซาง อายุ 55 ปีข้ึนไป
4.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม
5.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ให้เป็นท่ีประจักษ์และ
ยอมรับ
6.เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ให้ด ารงสืบทอด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการจิตอาสา 1.เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ กลุ่มจิตอาสาในเขต 60,000     60,000      60,000      60,000      60,000      ร้อยละ 80 ของคนพิการ 1.กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ

เพ่ือนช่วยเพ่ือนคนพิการ กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลป่าซาง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส สังคม
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส เสริมความช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือและ (งบประมาณ
เทศบาลต าบลป่าซาง ท่ีมีสภาพร่างกายท่ีติดบ้าน และคุณภาพชีวิตดีข้ึน ดูแลของกลุ่มคนติดบ้าน นอก)

ติดเตียง ยากไร้ ติดเตียง ให้มีสภาพชีวิต
2.เพ่ือด าเนินกิจกรรม  ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
ในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ 2.กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ
และการลงพ้ืนท่ีเย่ียมกลุ่ม และกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส

 คนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง  มีขวัญและก าลังใจจาก
ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง การเย่ียมเยือน
3.เพ่ือด าเนินการส่งเสริม 3.กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ
อาชีพให้กับกลุ่มคนพิการ และกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส
และผู้ดูแลคนพิการ/ มีอาชีพและมีรายได้
จิตอาสาต าบลป่าซาง จากการส่งเสริมอาชีพ
ต าบลปากบ่อง ภายในกลุ่ม
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการยกย่อง 1.เป็นการเผยแพร่และ กลุ่มจิตอาสาในเขต 10,000     10,000      10,000      10,000      10,000      ร้อยละ 80 ผลการ 1.เผยแพร่กลุ่มจิตอาสา กองสวัสดิการ

เชิดชูเกียรติจิตอาสา ย่องยกเชิดชูเกีรยติผู้บ าเพ็ญ เทศบาลต าบลป่าซาง ด าเนินงานก่อให้เกิด และยกย่องเชิดชูเกียรติ สังคม
เพ่ือสังคมผู้บ าเพ็ญ ประโยชน์ดีเด่นกับจิตอาสา ประโยชน์ต่อชุมชน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
ประโยชน์แก่คนพิการ 2.เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ กับจิตอาสาในสังคม
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส บ าเพ็ญประโยชน์ท่ีจิตอาสา 2.จิตอาสามีแรงจูงใจ

ผู้มีความเสียสละ มีน้ าใจ ให้เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์
และอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือ ดีเด่นและเป็นผู้ท่ีมีความ
ผู้อ่ืนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน เสียสละ มีน้ าใจ และ
มีจ านวนมากข้ึน อุทิศตน เพ่ือช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนโดยไม่หวัง
ส่ิงตอบแทนมีจ านวน
มากข้ึน

17 โครงการอบรมส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้สนใจในเขต 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ กองสวัสดิการ
อาชีพการท าอาหาร การท าอาหาร ให้สามารถ เทศบาลต าบลป่าซาง การอบรมได้รับการ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สังคม

น าไปเป็นอาชีพหลัก จ านวน 20 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การท าอาหารให้สามารถ
หรืออาชีพเสริมก่อให้ การท าอาหารให้สามารถ น าไปเป็นอาชีพหลัก
เกิดรายได้ต่อตนเอง น าไปเป็นอาชีพหลักหรือ หรืออาชีพเสริมก่อให้เกิด
ครอบครัวได้ อาชีพเสริมก่อให้เกิด รายได้ต่อตนเอง

รายได้ต่อตนเอง และครอบครัวได้
และครอบครัวได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการอบรมส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้สนใจในเขตเทศบาล 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ กองสวัสดิการ

อาชีพการท าขนม การท าขนม ให้สามารถ ต าบลป่าซาง จ านวน 20 คน การอบรมได้รับการ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สังคม
ในเขตเทศบาลต าบล น าไปเป็นอาชีพหลัก ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การท าอาหารให้สามารถ
ป่าซาง หรืออาชีพเสริมก่อให้เกิด การท าอาหารให้สามารถ น าไปเป็นอาชีพหลัก

รายได้ต่อตนเองและ น าไปเป็นอาชีพหลักหรือ หรืออาชีพเสริมก่อให้เกิด
ครอบครัวได้  อาชีพเสริมก่อให้เกิด รายได้ต่อตนเอง

รายได้ต่อตนเอง และครอบครัวได้
และครอบครัวได้

19 โครงการอบรมส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้สนใจในเขตเทศบาล 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ กองสวัสดิการ
อาชีพการท า การท าขนม ให้สามารถ ต าบลป่าซาง จ านวน 20 คน การอบรมได้รับการ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สังคม
ดอกไม้จันทน์ น าไปเป็นอาชีพหลัก ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การท าอาหารให้สามารถ
ในเขตเทศบาลต าบล หรืออาชีพเสริมก่อให้เกิด การท าอาหารให้สามารถ น าไปเป็นอาชีพหลัก
ป่าซาง รายได้ต่อตนเองและ น าไปเป็นอาชีพหลักหรือ หรืออาชีพเสริมก่อให้เกิด

ครอบครัวได้ อาชีพเสริมก่อให้เกิด รายได้ต่อตนเอง
รายได้ต่อตนเอง และครอบครัวได้
และครอบครัวได้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการส่งเสริมอาชีพ 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ กองสวัสดิการ

สร้างรายได้ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการและ ในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง การอบรมได้รับการ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สังคม
ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู จ านวน 50 คน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การท าอาหารให้สามารถ
ผู้ด้อยโอกาส เก่ียวกับการประกอบ การท าอาหารให้สามารถ น าไปเป็นอาชีพหลัก
เทศบาลต าบลป่าซาง อาชีพอิสระ   น าไปเป็นอาชีพหลักหรือ หรืออาชีพเสริมก่อให้เกิด
(หลักสูตรการท าโคมไฟ 2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อาชีพเสริมก่อให้เกิด รายได้ต่อตนเอง
ล้านนาและหลักสูตร และผู้ดูแลคนพิการ รายได้ต่อตนเอง และครอบครัวได้
การตัดเย็บเส้ือผ้า) ผู้ด้อยโอกาส สามารถ และครอบครัวได้

น าความรู้ไปประกอบ  
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัวได้
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ดูแลคนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าให้กับตนเอง สังคม

####### ####### ####### ####### #######

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสวนเฉลิม เพ่ือปรับปรุง ดูแล สวนเฉลิมพระเกียรติ 50,000     50,000      50,000      50,000      50,000      สวนเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนในพ้ืนท่ี กองการศึกษา

พระเกียรติ เน่ืองในโอกาส สวนเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคล สามารถใช้บริการ
มหามงคล พระราชพิธี ให้สวยงามพร้อมใช้เสมอ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สนามกีฬาได้
บรมราชาภิเษก พร้อมใช้งาน ร้อยละ 70

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี และท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านในเขต 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลต าบลป่าซาง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
และปราชญ์ชาวบ้าน ท้องถ่ิน

2 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ เด็ก เยาวชน ประชาชน 30,000     30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง ท้ัง 10 หมู่บ้าน ร้อยละ 70 ประชาชน ได้สืบสาน

ให้ลอยกระงให้คงอยู่ต่อไป และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

3 โครงการจัดงานประเพณี สืบสานอนุรักษ์ประเพณี ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
สงกรานต์ สงกรานต์ ต าบลป่าซาง ร้อยละ 70 ประชาชน ได้สืบสาน

และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ือสนับสนุนส านักงาน มีศูนย์ประสานงานของ 92,000     92,000      92,000      92,000      92,000      ผู้รับบริการเกิดความ ชุมชนเข้มแข็ง กองการศึกษา

อ าเภอป่าซาง ท้องถ่ินจังหวัดล าพูน อปท.จังหวัดล าพูน พึงพอใจในการรับบริการ สร้างการมีส่วนร่วม
1.โครงการสนับสนุน และท้องถ่ินอ าเภอป่ซาง และท้องถ่ินอ าเภอป่ซาง ในชุมชน
งานล าไยจังหวัดล าพูน
จ านวน 12,000 บาท
2.โครงการสนับสนุน
งานพระนางจามเทวีและ

งานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน  
จ านวน 30,000 บาท
3.โครงการสนับสนุน
งานประเพณีสงกรานต์  
อ าเภอป่าซาง
จ านวน 50,000 บาท

5 โครงการถวายเทียน เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 15,000     15,000      15,000      15,000      15,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
เข้าพรรษา และจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ ประชาชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประชาชน ได้ร่วม

วัฒนธรรม งานประเพณี ต าบลป่าซาง เข้าร่วม สืบสานวัฒนธรรม
อันดีงาม กิจกรรมแห่เทียนพรรษา การแห่งเทียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการประเพณี เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา

สรงน้ าพระธาตุ และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.5 ต.ปากบ่อง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน

งานประเพณีอันดีงาม

7 โครงการประเพณี เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
สรงน้ าพระบรม และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.2 ต.ปากบ่อง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
สารีริกธาตุและกู่อัฐิ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าต้นง้ิว งานประเพณีอันดีงาม

8 โครงการประเพณีสรงน้ า เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
พระธาตุและกู่ครูบาอดีต และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.2 ต.ป่าซาง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
เจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน

งานประเพณีอันดีงาม  

9 โครงการประเพณีสรงน้ า เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
พระธาตุและกู่ครูบาอดีต และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.4 ต.ปากบ่อง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
เจ้าอาวาสวัดหนองผ า เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน

งานประเพณีอันดีงาม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการประเพณีสรงน้ า เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา

พระธาตุและรูปเหมือน และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.3 ต.ปากบ่อง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
ครูบาอดีตเจ้าอาวาส วัด เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน
ธรรมสังเวช (วัดหนองสลีก)งานประเพณีอันดีงาม

11 โครงการประเพณี เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิ และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.4 ต.ป่าซาง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
ครูบาคันธา(ครูบาคางเป็ด) เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน
วัดฉางข้าวน้อยใต้ งานประเพณีอันดีงาม

12 โครงการประเพณี เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุศรีจอมยอง และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.3 ต.ป่าซาง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน

งานประเพณีอันดีงาม

13 โครงการประเพณี เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
ใส่ขันดอกไม้บูชา และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.1 ต.ป่าซาง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
เสาอินทขิลเสาหลัก เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน
เมืองป่าซาง สรงน้ า งานประเพณีอันดีงาม
พระบรมสารีริกธาตุ
และสรงน้ ารูปเหมือน  
ครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดอินทขิล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการประเพณีสรงน้ า เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา

พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.1 ต.ป่าซาง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา
และสรงน้ ากู่อัฐิครูบา เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพานิช งานประเพณีอันดีงาม
สิทธิการาม

15 โครงการประเพณีสรงน้ า เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
พระบรมสารีริกธาตุ และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.1 ต.ป่าซาง โครงการ ประเพณีและภูมิปัญญา
สรงน้ ากู่อัฐิครูบาอดีต เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน
เจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม งานประเพณีอันดีงาม

16 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ า เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
และสรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิ และจัดกิจกรรม หมู่บ้าน ม.5 ต.ป่าซาง โครงการ ประเพณีและภูมิปัญญา
ครูบาอดีตเจ้าอาวาส เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถ่ิน
วัดหนองหอย งานประเพณีอันดีงาม

17 โครงการแข่งขันเรือยาว เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนคณะกรรมการ 150,000    150,000    150,000    150,000    150,000    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
วัดบ้านก้อง และจัดกิจกรรม เพ่ืออนุรักษ์ หมู่บ้าน ม.5 ต.ปากบ่อง ร้อยละ 70 ประเพณีและภูมิปัญญา

วัฒนธรรมงานประเพณี ท้องถ่ิน
อันดีงาม

777,000    777,000    777,000    777,000    777,000    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ.02     

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรภายในเขต 20,000     20,000      20,000      20,000      20,000      ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ ส านักปลัด

การท าเกษตร 4.0 ความรู้ด้านการท า เทศบาลต าบลป่าซาง เกิดความรู้ ความ มีความรู้สามารถ
เกษตร 4.0 เข้าใจในการเกษตร ท าการเกษตร 4.0 

4.0 ร้อยละ 70 และสามารถเผยแพร่

2 โครงการอนุรักษ์ เพ่ือสนองพระราชด าริ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 15,000     15,000      15,000      15,000      15,000       -มีผู้เข้าร่วมอบรม  -ผู้เข้าร่วมโครงการมี ส านักปลัด
พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม ประชาชนในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 50 คน ความรู้ความเข้าใจ
อันเน่ืองมาจาก พืชอันเน่ืองมาจาก  -ผู้เข้าร่วมโครงการมี เก่ียวกับโครงการ
พระราชด าริสมเด็จ พระราชด าริ สมเด็จ ความรู้ความเข้าใจ  -เทศบาลมีการจัดท า
พระเทพรัตนราชสุดา พระเทพรัตนราชสุดา เก่ียวกับโครงการ โครงการ กิจกรรม
สยามบรมราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี ร้อยละ 80 อย่างต่อเน่ือง

และเพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุพืช
ในท้องถ่ิน  

35,000     35,000      35,000      35,000      35,000      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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