
แบบ ผ.02       

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร  

แผนงานการบริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบโปรแกรม 1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง การจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ปรับปรุงระบบโปรแกรม เทศบาลต าบลป่าซาง กองคลัง

LTAX และระบบ เป็นปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับรายได้ LTAX และระบบ มีข้อมูลท่ีใช้ในการ งานแผนท่ีภาษีฯ
โปรแกรมแผนท่ีภาษี 2.เพ่ือน าไปเป็นหลักฐาน จัดเก็บจริงในปีงบประมาณ โปรแกรมแผนท่ีภาษี จัดเก็บภาษีครบถ้วน
(GIS) ข้อมูลในการจัดเก็บ ปีท่ีผ่านมา (GIS) อย่างต่อเน่ือง ถูกต้อง มีรายได้เพ่ิมข้ึน

เร่งรัด ติดตามผู้มีหน้าท่ี เป็นปัจจุบัน และ และสามารถจัดเก็บ

เสียภาษี ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ภาษีได้อย่างต่อเน่ือง

และเกิดความเป็นธรรม

แก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี

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)

2 โครงการลดใช้พลังงาน เพ่ือลดการใช้พลังงาน พนักงานเจ้าหน้าท่ีเกิด 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     พนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีเกิด ส านักปลัด
ตามแนวทางการ จิตส านึกและมีพฤติกรรม สามารถปฏิบัติตน จิตส านึกและสามารถ

ประหยัดพลังงานใน
การใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด ตามมาตรการ ด าเนินการตาม

หน่วยงานภาครัฐและ ประหยัด
ประหยัดพลังงานได้ 
ร้อยละ 70

มาตรการประหยัด
พลังงานได้

สร้างจิตส านึกและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

3 โครงการเชิดชูเกียรติ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง ใน ส านักปลัด

พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง ของ ในสังกัดเทศบาลทุกคน ในสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาล มีความ

ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลผู้มีคุณธรรม ทุกคน ภูมิใจในการได้รับการ

ในการปฏิบัติราชการ จริยธรรม ในการปฏิบัติ เชิดชูเกรียติ และ

และให้บริการประชาชน ราชการและให้บริการ มีขวัญ ก าลังใจใน

ดีเด่น ประชาชนดีเด่น การปฏิบัติราชการ

4 โครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาบุคลากร บุคลากรในเทศบาล 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเกิด ส านักปลัด

ศักยภาพ ข้าราชการ ทางด้านเทคโนโลยี ต าบลป่าซาง ทักษะและสามารถ 

ด้านเทคโนโลยีสาร สารสนเทศและการส่ือสาร ปฏิบัติงานโดยใช้ 

สนเทศและการส่ือสาร ให้มีความพร้อมและ เทคโนโลยีได้ดี

มีทักษะในการปฏิบัติ

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)

5 โครงการเทศบาล เพ่ือต้องการทราบปัญหา ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ประชาชนเกิดความ สามารถแก้ไขปัญหา ส านักปลัด

พบประชาชน พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา จ านวน 10 หมู่บ้าน พึงพอใจในการให้ เบ้ืองต้นให้แก่

ค าแนะน าแก่ประชาชน บริการแก้ไขปัญหา ประชาชน

และอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าและ

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี อ านวยความสะดวก

แก่ประชาชน

ร้อยละ 70

6 โครงการวันเทศบาล เพ่ือให้ผู้บริหารพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ผู้บริหารพนักงาน คณะผู้บริหาร/สมาชิก ส านักปลัด
ตระหนักถึงหน้าท่ี พนักงาน ลูกจ้าง ตระหนักถึง หน้าท่ี สภาและพนักงาน

ในการพัฒนาท้องถ่ิน ของเทศบาลต าบลป่าซาง ในการพัฒนาท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีมีจิตส านึก

และประชาชนเกิดความ และ ประชาชนเข้าใจ และเข้าใจบทบาท

เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ี บทบาทหน้าท่ี หน้าท่ีของตนเอง

และการด าเนินงาน การด าเนินงานของ

ของเทศบาลฯ เทศบาล

7 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือรักษาความสงบ บริเวณสนามกีฬาเทศบาล 500,000   500,000   -          -          -          ประชาชนเกิดความ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

CCTV บริเวณสนาม เรียบร้อยและความ ต าบลป่าซาง พึงพอใจในการรักษา ปลอดภัยในชีวิต

กีฬาเทศบาลต าบล ปลอดภัยในชีวิตและ ความสงบเรียบร้อย และทรัพย์สิน
ป่าซาง ทรัพย์สิน และปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ท่ี โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือรักษาความสงบ  - บริเวณถนน ทางแยก 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ประชาชนเกิดความ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

CCTV บริเวณถนน เรียบร้อยและความ หรือจุดเส่ียง ในพ้ืนท่ี พึงพอใจในการรักษา ปลอดภัยในชีวิต

ทางแยก หรือจุดเส่ียง ปลอดภัยในชีวิตและ เทศบาลต าบลป่าซาง ความสงบเรียบร้อย และทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน  - ติดต้ังกล้องวงจรปิด และปลอดภัยในชีวิต

ม.5 ต.ป่าซาง จ านวน 5 จุด และทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน

9 โครงการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม บุคลากรสังกัดเทศบาล 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรมีศักยภาพใน ส านักปลัด

มาตราฐานคุณธรรม ศักยภาพบุคลากร ต าบลป่าซาง เกิดความรู้ ความ การปฏิบัตหน้าท่ีมาก

จริยธรรมและเพ่ิม ในองค์กร เข้าใจในหน้าท่ีและ ย่ิงข้ึน บุคลากรสามารถ

ประสิทธิภาพพนักงาน มีศักยภาพ มากข้ึน พัฒนาตนเองมีระเบียบ 

ลูกจ้างเทศบาลต าบล ร้อยละ 10 วินัย มีคุณธรรม 

ป่าซาง จริยธรรม

10 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือเผยแพร่ผลการ จัดนิทรรศการผลการ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ประชาชนรับรู้ เทศบาลฯได้เผยแพร่ ส านักปลัด

ด าเนินงานของเทศบาล ด าเนินงานของเทศบาล รับทราบเข้าใจการ ผลการด าเนินงาน

ในปีท่ีผ่านมาและเข้าร่วม ด าเนินงานของ ในรอบปีท่ีผ่านมา

พิธีถวายราชสักการะ เทศบาลต าบล ให้บุคคลภายนอก

และร่วมกิจกรรม ป่าซางเพ่ิมข้ึน ได้รับรู้

สาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 5

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)

11 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือส่งเสริมให้มีการ ผู้บริหารและสมาชิกสภา 600,000   600,000   600,000   600,000   600,000   มีการจัดการเลือกต้ัง
จัดการเลือกต้ังโดย
เป็นไปตามระเบียบฯ ส านักปลัด

หรือคัดสรร ปกครองตามระบอบ เทศบาล หรือคัดสรรเป็นไป เป็นไปตามระเบียบฯ

ประชาธิปไตย ตามระเบียบกฎหมาย กฎหมาย

12 โครงการเผยแพร่ เพ่ือสามารถช่วยเหลือ คณะผู้บริหาร สมาชิก 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมอบรม ส านักปลัด

กฎหมายแก่ประชาชน ทางกฎหมายและเผยแพร่ สภา เทศบาล พนักงาน โครงการ มีความรู้ ตลอดจน

ความรู้ ทางกฎหมายสิทธิ เทศบาล ลูกจ้างประจ า สามารถน าความรู้ 

มนุษยชนและกฎหมายอ่ืน พนักงานจ้าง ก านัน ไปเผยแพร่ แนะน า 

ท่ีเก่ียวข้องแก่ ประชาชน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ให้ค าปรึกษาในการ

ในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาลต าบล ช่วยเหลือทางกฎหมาย

ป่าซาง จ านวน 70 คน

13 โครงการตามนโยบาย เพ่ือสามารถปฏิบัติตาม ด านินการตามนโยบาย 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ด าเนินการตาม ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ต่างๆของรัฐ นโยบายต่างๆ ของ ต่างๆ ของรัฐบาลได้ นโยบายต่างๆ ประโยชน์จากบริการ

รัฐบาล ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของรัฐบาลได้ ในโครงการต่างๆ 

ร้อยละ 100 ของรัฐบาล

 

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจ า 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     บุคลากรของเทศบาล บุคลากรของเทศบาล ส านักปลัด

เพ่ิมพูนความรู้และ ลูกจ้าง ของเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนา

พัฒนาทักษะการปฏิบัติ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ จ านวน 50 คน ได้อย่างถูกต้อง และผ่านการทดสอบ

ราชการส าหรับพนักงาน ปฏิบัติงานราชการ ตามระเบียบ กฎหมาย ความสามารถ 

ลูกจ้าง ของเทศบาล ได้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 70

ต าบลป่าซาง

15 โครงการจิตอาสา เพ่ือให้จิตอาสาร่วมกัน ผู้บริหาร สมาชิกสภา 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรเทศบาล ส านักปลัด

พัฒนาท้องถ่ิน ท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล โครงการ หน่วยงานราชการ

ประโยชน์ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน

หน่วยงานเอกชน และ และประชาชน 

ประชาชนจิตอาสา เกิดความรัก 

ความสามัคคี จากการ
ร่วมท ากิจกรรม

เพ่ือสาธารณประโยชน์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการอบรม 1.เพ่ือผู้เข้ารับการอบรม จัดการอบรมให้ความรู้แก่ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     พนักงานเทศบาล ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านักปลัด

คุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ส่วนรวมในการต่อต้าน

และความโปร่งใส และประพฤติมิชอบของ อปท.ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง การทุจริตมิชอบ

ในการด าเนินงาน 2.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และมีความรู้ความเข้าใจ

ขององค์กรปกครอง ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ในบทบาทหน้าท่ีของ

ส่วนท้องถ่ิน ของคณะกรรมการป้องกัน ป.ป.ช. และกฎหมาย

และปราบปรามการทุจริต การป้องกันการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ และประพฤติมิชอบ

กฎหมายการป้องกัน  และเร่ืองผลประโยชน์

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทับซ้อนรวมท้ังแนวทาง

และเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยราคากลาง

รวมท้ังแนวทางการเปิดเผย และค านวณราคากลาง

ราคากลางและค านวณราคา ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

กลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการท้องถ่ินสีขาว 1.เพ่ือสร้างองค์ความรู้ จัดการอบรมให้ความรู้แก่ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     คณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัด

ต่อต้านการทุจริต
เก่ียวกับกฎหมายการ
เลือกต้ัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สภา พนักงานเทศบาล มีองค์ความรู้เก่ียวกับ

และการทุจริตประพฤติมิชอบ พนักงานเทศบาล และเครือข่ายภาค กฎหมายและการ

ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน และเครือข่ายภาคประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี ป้องกันการทุจริต

แก่คณะผู้บริหาร สมาชิสภา ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาลต าบลป่าซาง ประพฤติมิชอบของ

พนักงานเทศบาล และ องค์กรปกครองส่วน

เครือข่ายภาคประชาชน ท้องถ่ิน และมีจิตส านึก

2.เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม

ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมและหลัก

และหลักธรรมาภิบาลในการ ธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติราชการ มีจิตส านึก ปฏิบัติราชการด้วยความ

ท่ีดีในการปฏิบัติราชการ ช่ือสัตย์ สุจริต เป็นธรรม

ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเสมอภาค ท าให้

เป็นธรรมเสมอภาค ท าให้ การบริการประชาชน

การบริหารราชการ มีความโปร่งใส ตลอดจน

ความโปรงใส ตลอดจนการ เปิดโอกาสให้ประชาชน

เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ได้มามีส่วนร่วมในการป้องกัน ในการป้องกันการทุจริต

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการจัดท าแผน เพ่ือเป็นการจัดเตรียม 1.ประชาชนในเขต 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จ านวนโครงการท่ี มีการทบทวนแผน กองยุทธศาสตร์

พัฒนาของเทศบาล โครงการด้านการพัฒนา เทศบาล จ านวน 10 ได้รับการบรรจุไว้ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และงบประมาณ

ต าบลป่าซาง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ลักษณะท่ีพร้อมบรรจุ 2.จัดท าร่างแผนพัฒนา เทศบาลต าบลป่าซาง ประชาชนมีความรู้ 

ในเอกสารงบประมาณ ของเทศบาลต าบลป่าซาง เก่ียวกับการจัดท า 

ประจ าปีและน าไปปฏิบัติ แผนพัฒนาเทศบาล 

ได้ทันทีเม่ือได้รับ ต าบลป่าซางมากย่ิงข้ึน

งบประมาณจาก

ส่วนกลาง/หน่วยงานท่ี  

เก่ียวข้อง

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     จ านวนผู้เข้าร่วม บุคลากรมีความรู้ กองยุทธศาสตร์

คณะกรรมการจัดท า คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา โครงการ ความเข้าใจในการ และงบประมาณ

แผน  คณะกรรมการ เทศบาลให้เข้าใจถึง ท้องถ่ินผู้บริหารและ ปฏิบัติหน้าท่ี

ติดตามและประเมินผล บทบาทหน้าท่ีในการ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 40 คน

แผนพัฒนาเทศบาล ก าหนดแนวทางการ

ต าบลป่าซาง พัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการประชุม 1.เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา 1.จัดประชุมประชาคม 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     รับทราบปัญหา ประชาชนได้รับ กองยุทธศาสตร์

เชิงปฏิบัติ การเพ่ือ และความต้องการขอ ท้องถ่ิน เพ่ือรับทราบ และความต้องการ ประโยชน์จากการ และงบประมาณ

ประชาคมแผนพัฒนา งประชาชนและน าข้อมูล ประเด็นปัญหา และความ ของประชาชนในพ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในการ

ท้องถ่ิน/แผนชุมชน ไปก าหนดโครงการ/ ต้องการในการพัฒนา เสนอปัญหาและ

เทศบาลต าบลป่าซาง กิจกรรม 2.เพ่ือเสริมสร้าง ท้องถ่ิน ความต้องการและ

ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ 2.ประชาชนตามสัดส่วน มีแผนพัฒนาห้า

ตามบทบาทหน้าท่ีโดย ประชาคมระดับต าบล เป็นเคร่ืองมือใน

มีส่วนร่วมในการบริหาร จ านวน 270 คน การบริหารงาน

งานของเทศบาล ส่งผล ของเทศบาลต าบล

ให้บริหารงานอย่าง  ป่าซาง

โปร่งใสใช้จ่ายอย่าง

มีประสิทธิภาพ

21 โครงการด าเนินงาน 1.เพ่ือจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ 1.จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ 50,000 50,000 50,000 50,000     50,000     จ านวนผู้ท่ีได้รับ 1.มีศูนย์ช่วยเหลือ กองยุทธศาสตร์

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประชาชน ประชาชน การช่วยเหลือ ประชาชนมีความ และงบประมาณ

เทศบาลต าบลป่าซาง 2.เพ่ือด าเนินงานแก้ไข 2.เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 2.สามารถให้ความ

ปัญหาความเดือดร้อน ด้านสาธารณภัย ด้านการ ช่วยเหลือประชาชน

ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณภาพชีวิต ด้านการ  

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการศูนย์ปฏิบัติ  -เพ่ือให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม จัดต้ังสถานท่ีกลางส าหรับ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000      -ศูนย์ปฏิบัติการร่วม  -ศูนย์ปฏิบัติการร่วม กองวิชาการและ

การร่วมในการช่วยเหลือ ในการช่วยเหลือประชาชน เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ในการช่วยเหลือ แผนงาน

ประชาชนขององค์กร ขององค์กรปกครองส่วน ในการช่วยเหลือของ ประชาชนตาม ประชาชน เป็นศูนย์

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ินอ าเภอป่าซาง องค์กรปกครองส่วน  อ านาจหน้าท่ีของ กลางในการรวบรวม

อ าเภอป่าซาง จังหวัด เป็นสถานท่ีรวบรวมกฎหมาย ท้องถ่ินอ าเภอป่าซาง องค์ปกครองส่วน ปัญหาและความ

ล าพูน ระเบียบ หนังสือส่ังการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ท้องถ่ิน อ าเภอละ ต้องการของประชาชน

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ท่ีว่าการอ าเภอป่าซาง 1 แห่ง ท าหน้าท่ีเป็น เพ่ือประสานงาน

ให้ค าปรึกษาหรือแนะน า จ านวน 1 แห่ง ประสานศูนย์กลาง องค์กรปกครองส่วน

รวบรวมข้อมูลปัญหา การงานราชการ ท้องถ่ิน และส่วนราชการ

ความต้องการของประชาชน ท่ีเก่ียวข้อง ในการ

ประชาสัมพันธ์ผลการ ให้ความช่วยเหลือ

ด าเนินการช่วยเหลือของ ประชาชนได้อย่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สะดวก รวมเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาศูนย์บริการ จัดต้ังศูนย์บริการประชาชน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     มีกิจกรรมส่งเสริม ประชาชนสามารถ กองยุทธศาสตร์

ศูนย์บริการประชาชน ประชาชน เพ่ือให้เป็น 1.ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ให้บุคลากรใน เข้าถึงการให้บริการ และงบประมาณ

เทศบาลต าบลป่าซาง ศูนย์กลางการให้บริการ 2.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์กร ได้มีความรู้ ของเทศบาลฯได้

ข้อมูลข่าวสาร,รับเร่ืองราว 3.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ในการด าเนินงาน อย่างสะดวก

ร้องทุกข์ร้องเรียน, ให้ค า ของ อปท. ภายในศูนย์บริการ

ปรึกษาแนะน าเก่ียวกับ 4.ศูนย์ด ารงธรรมของ อปท ประชาชน 

ปัญหากฎหมายในชีวิต 5.ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ประจ าวัน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดสังคมเครือข่ายท่ีมี 20,000     -          -          -          -          ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ชุมชนสามารถบริหาร กองยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการปัญหา ได้ร่วมเรียนรู้การใช้ ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี โครงการมีความรู้ จัดการปัญหา รายงาน และงบประมาณ

ด้านแอปพลิเคช่ัน แอปพลิเคช่ัน สารสนเทศในการบริหาร ความเข้าใจและสามารถ ปัญหาด้านแอปพลิเคช่ัน

Traffy Fondue Traffy Fondue จัดการปัญหาในท้องถ่ิน ใช้แอปพลิเคช่ัน Traffy Fondue

ให้เกิดประโยชน์ในการ โดยการใช้แอปพลิเคช่ัน Traffy Fondue โดยสามารถให้ อปท.

บริหารจัดการปัญหาร่วมกัน Traffy Fondue ในการแจ้งปัญหา ได้ด าเนินการแก้ไข

ระหว่าง อปท. ผู้น าชุมชน โดยความร่วมมือกัน ติดตามปัญหา ปัญหาได้อย่างตรงจุด

และประชาชน โดยการใช้ ในชุมชนและท้องถ่ิน ได้ตามวัตถุประสงค์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

2,135,000 2,115,000 1,615,000 1,615,000 1,615,000 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ือเป็นการแสดงออก ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ ถึงความจงรักภักดีต่อ พนักงานเทศบาลนักเรียน เกิดความพึงพอใจ ได้แสดงออก

สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนในเขต ในการด าเนินงาน ถึงความจงรักภักดี

และสร้างความสามัคคี เทศบาล และการจัดกิจกรรม และมีความสามัคคี

ในหมู่คณะ ร้อยละ 80 ในหมู่คณะ
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