
แบบ ผ.02     

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีติและชมุชนทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็บนรากฐานทนุทางวฒันธรรมชมุชนทอ้งถ่ินและความยั่งยนืเชงินิเวศ
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม วฒันธรรมและคุณภาพชวีติ
แผนงานสร้าความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบา้นพอเพยีง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น บา้นจ านวน 5 หลัง ๆ ละ
 20,000 บาท

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      บา้นจ านวน 5 หลัง มทีี่อยู่อาศัย มคีวาม กองสวัสดิการสังคม
ปลอดภยั ในชวีิต
และทรัพยสิ์น

2 โครงการส่งเสริมและ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายใุนเขต 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้เขา้ร่วมการอบรม 
จ านวน 40 คน

มอีงค์ความรู้ในการ กองสวัสดิการสังคม
พฒันาศักยภาพ ของผู้สูงอายใุหม้คีวามรู้ เทศบาลปา่ซาง ดูแลสุขภาพ สามารถ
ผู้สูงอายุ ความเขา้ใจในการดูแล น าไปใชใ้นชวีิต

สุขภาพและมกีจิกรรม และได้ท ากจิกรรม
งานอดิเรกท าให้ ที่เหมาะสมกบัวัย
คลายเหงา

3 ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น บา้นจ านวน 2 หลัง ๆ ละ 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       บา้นจ านวน 2 หลัง มทีี่อยู่อาศัย มคีวาม กองสวัสดิการสังคม
ท่ีอยู่อาศัยใหแ้ก่ 20,000 บาท ปลอดภยัในชวีิต
คนสูงอายุ และทรัพยสิ์น

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลปา่ซาง 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 เมอืงแหง่คุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 119     



แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น บา้นจ านวน 2 หลัง ๆ ละ 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       บา้นจ านวน 2 หลัง มทีี่อยู่อาศัย มคีวาม กองสวัสดิการสังคม
ท่ีอยู่อาศัยใหแ้ก่ 20,000 บาท ปลอดภยัในชวีิต
คนพกิาร และทรัพยสิ์น

5 ปรับสภาพท่ีอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จ านวน 10 หมู่บา้น ๆ 200,000      200,000      200,000      -            -            จ านวน 10 หมู่บา้น มทีี่อยู่อาศัย มคีวาม กองสวัสดิการสังคม
ใหม้คีวามเหมาะสม ละ 20,000 บาท ปลอดภยัในชวีิต
แกค่นพกิาร คนพกิาร และทรัพยสิ์น
ท่ัวไปเทศบาลต าบล
ปา่ซาง

6 โครงการพฒันา เพื่อส่งเสริมและ ผู้พกิาร 50 คน -            -            25,000       25,000       25,000       จ านวนผู้เขา้รับ ชมรมคนพกิาร กองสวัสดิการสังคม
ศักยภาพชมรมคนพกิาร พฒันางานของชมรม การอบรม มคีวามเขม้แขง็
เทศบาลต าบลปา่ซาง คนพกิารเทศบาล

ต าบลปา่ซาง

7 โครงการศูนยดู์แล เพื่อส่งเสริมและพฒันา ผู้เขา้ร่วมโครงการ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       เปน็ศูนยร์วมของ ผู้สูงอายมุคีวามรู้ กองสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายเุทศบาล ศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน ผู้สูงอาย ุจ านวน  ในการดูแลสุขภาพ 
ต าบลปา่ซาง ใหม้สุีขภาพอนามยัท่ีดี 50 คนต่อคร้ัง มกีจิกรรมคลาย 

และมคีวามสุข เหงาและมคีวามสุข

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 120     



แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเสริมสร้าง เพื่อส่งเสริมและ ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนผู้เขา้รับ ผู้สูงอายมุคีวามรู้ กองสวัสดิการสังคม
และพฒันาศักยภาพ พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ ต าบลปา่ซาง การอบรม ในการดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ มกีจิกรรมคลาย 

เหงาและมคีวามสุข

9 เบี้ยยงัชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ 240,000      210,000      222,000      233,100      244,200      จ านวนผู้ปว่ยเอดส์ 
และผู้ได้รับ

มเีงินใชจ้า่ยในการ กองสวัสดิการสังคม
และผู้ได้รับผลกระทบ ด ารงชวีิตบรรเทา

ความเดือดร้อนจากโรคเอดส์
10 โครงการสนบัสนนุ เพื่อช่วยเหลือผู้พกิาร ผู้พกิารที่ลงทะเบยีน 5,203,200   5,097,600   5,515,200   6,066,720   6,673,392   ผู้พกิารได้รับการ มเีงินใชจ้า่ยในการ กองสวัสดิการสังคม

การเสริมสร้าง หรือทุพพลภาพ ชว่ยเหลือ (จ านวน ด ารงชวีิตบรรเทา
สวัสดิการทางสังคม 444 คน ณ ตุลาคม ความเดือดร้อน
ใหแ้กผู้่พกิาร 2559)
หรือทุพพลภาพ

11 โครงการสร้างหลัก เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายท่ีุลงทะเบยีน 16,268,300  17,267,800  18,415,200  20,256,720  22,282,392  ผู้สูงอายไุด้รับการ
ชว่ยเหลือ (จ านวน 

มเีงินใชจ้า่ยในการ กองสวัสดิการสังคม
ประกนัด้านรายได้ ด ารงชวีิตบรรเทา
แกผู้่สูงอายุ ความเดือดร้อน

12 โครงการพฒันา ปลูกฝังและสร้างค่านยิม เด็ก เยาวชน -            15,000       -            -            -            ผู้เขา้รับการอบรม เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม
ศักยภาพเด็กและ ใหเ้ด็กและเยาวชน จ านวน 40 คน จ านวน 40 คน มจีติส านกึที่ดี
เยาวชนเปน็คนดี เปน็คนดีมคุีณธรรม มคุีณธรรม
มคุีณธรรม โดยมแีบบอยา่งท่ีดี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
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แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการสร้าง เพื่อส่งเสริมการท า สมาชิกครอบครัว -            10,000       -            -            -            ผู้เขา้รับการอบรม สมาชกิครอบครัว กองสวัสดิการสังคม
สัมพนัธภาพ บทบาทหนา้ท่ีอยา่ง ทุกช่วงวัย จ านวน 40 คน จ านวน 40 คน มสัีมพนัธภาพที่ดี 
ในครอบครัว เหมาะสมของสมาชิก พดูจาดีต่อกนั

ครอบครัวส่งเสริม ยอมรับฟงัและใช้
สัมพนัธภาพท่ีดี เหตุผลมากขึ้น
ภายในครอบครัว

14 โครงการครองครัว เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ ครอบครัว/พอ่/แม/่ลูก -            -            30,000       -            -            จ านวนผู้เขา้ร่วม ครอบครัวมคีวามรัก กองสวัสดิการสังคม
เขม้แขง็ รวมแรง บคุคลในครอบครัว ในเขตเทศบาลต าบล โครงการ ความสามคัคีร่วมกนั
เปน็หนึ่ง และมกีจิกรรมท าให้ ปา่ซาง จ านวน 40 คน

เกดิความรักความสามคัคี
ในครอบครัว

15 โครงการพฒันา ปลูกฝังและสร้างค่านยิม
ใหเ้ด็กและเยาวชนเปน็

เด็ก เยาวชน -            -            30,000       30,000       30,000       ผู้เขา้รับการอบรม 
จ านวน 40 คน

เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการสังคม
ศักยภาพเด็กและ จ านวน 40 คน มจีติส านกึที่ดี
เยาวชน มคุีณธรรม

16 โครงการผู้สูงอายุ  -เพื่อใหผู้้สูงอายมุี ผู้สูงอาย ุจ านวน 30 คน 12,000       -            -            -            -            ผู้เขา้ร่วมการอบรม ผู้สูงอายมุสุีขภาพ กองสวัสดิการสังคม
สุขภาพดี ชีวีเปน็สุข สุขภาพท่ีดีขึ้น มสุีขภาพท่ีดีขึ้น จ านวน 30 คน ที่ดีขึ้นสามารถดูแล

 -เพื่อใหผู้้สูงอายุ ตัวเองและใชช้วีิต
สามารถดูแลตัวเอง ประจ าวันได้ด้วยตัวเอง
และใช้ชีวิตประจ าวัน
ได้ด้วยตัวเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับโครงการที่ งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 122     



แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการฟอ้นเจงิ  -เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้ออก ผู้สูงอาย ุจ านวน 40 คน 
ได้ออกก าลังกายร่วมกนั

10,000       -            -            -            -            ผู้เขา้ร่วมการอบรม  -ผู้สูงอายไุด้ออก กองสวัสดิการสังคม
เพื่อสุขภาพ ก าลังกายร่วมกนั จ านวน 40 คน ก าลังกายร่วมกนั

มกีจิกรรมคลายเหงา
 -เพื่อใหผู้้สูงอายุ
มกีจิกรรมคลายเหงา

18 โครงการสานสายใย  -เพื่อใหค้รอบครัวได้ท า ประชาชน จ านวน 40 คน
 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

30,000       -            -            -            -            ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม  -ครอบครัวได้ท า กองสวัสดิการสังคม
ของครอบครัว กจิกรรมร่วมกนั จ านวน 40 คน กจิกรรมร่วมกนั

 -เพื่อใหค้รอบครัวได้ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิดของแต่ละคน
ความคิดของแต่ละ ในครอบครัวเพื่อ
คนในครอบครัว ปรับตัวเขา้หนา้กนั
เพื่อปรับตัวเขา้หนา้กนั

19 โครงการส่งเสริม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ประชาชนผู้ได้รับความ -            20,000       -            -            -            จ านวนผู้ที่ได้รับ ประชาชนที่เดือดร้อน กองสวัสดิการสังคม
และพฒันาคุณภาพชีวิต ท่ีได้รับความเดือดร้อน เดือดร้อน จ านวน 10 ราย ความเดือดร้อน ได้รับความชว่ยเหลือ 

ตามอ านาจหนา้ที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 123     



แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการพฒันา  -เพื่อส่งเสริมและพฒันา สตรีในเขตเทศบาล -            -            30,000       30,000       30,000       จ านวนสตรีที่ สตรี จ านวน 100 คน กองสวัสดิการสังคม
ศักยภาพสตรี สตรีระดับหมู่บา้นและ จ านวน 100 คน เขา้ร่วมโครงการ ที่เขา้ร่วมโครงการ

เปน็แกนน าในการ จ านวน 30 คน ได้รับการส่งเสริม
ขบัเคล่ือนกจิกรรม และพฒันาองค์ความรู้
ในชุมชน ที่เกี่ยวกบับทบาท
 -ท ากจิกรรมท่ีเหมาะสม หนา้ที่สตรี
กบัความต้องการ  -มกีจิกรรมที่

เหมาะสมกบัสตรี

21 โครงการแลกเปล่ียน เพื่อใหผู้้ท่ีสนใจได้ศึกษา กลุ่มผู้สนใจ 30 คน               -          20,000        30,000        30,000        30,000 ผู้เขา้รับการอบรม 
และศึกษาดูงาน 

มกีจิกรรมที่สร้าง กองสวัสดิการสังคม
เรียนรู้ ชุมชนเขม้แขง็ เรียนรู้ และน ามาปฏบิติั รายได้ สามารถเปน็ 

ใหเ้กดิกลุ่มท่ีเขม้แขง็ต่อไป อาชพีหลักหรือ 
อาชพีเสริม

วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ
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แบบ ผ.02     

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดั ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีติและชมุชนทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็บนรากฐานทนุทางวฒันธรรมชมุชนทอ้งถ่ินและความยั่งยนืเชงินิเวศ
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม วฒันธรรมและคุณภาพชวีติ
แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถวายเทียน เพื่อส่งเสริมความสามคัคี เด็กเยาวชนในสถานศึกษา 250,000      15,000       15,000       15,000       15,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา
เขา้พรรษา และจดักจิกรรมเพื่อ ประชาชนในเขตเทศบาล โครงการ ประชาชน จ านวน 

อนรัุกษว์ัฒนธรรม เขา้ร่วมกจิกรรมแหเ่ทียน 200 คน ได้ร่วม
งานประเพณีอนัดีงาม เขา้พรรษา ประเพณีแหเ่ทยีน

เขา้พรรษา

2 โครงการจดังาน เพื่อสืบสานอนรัุกษ์
ประเพณีลอยกระทงให้

เด็ก เยาวชน ประชาชน 13,630       50,000       50,000       50,000       50,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง ท้ัง 10 หมู่บา้น โครงการ ประชาชน จ านวน 

ใหค้งอยู่สืบไป 500 คน ได้ร่วม
สืบสานอนรัุกษ์
ประเพณีลอยกระทง

3 โครงการจดังาน เพื่อสืบสานอนรัุกษ์
ประเพณีลอยกระทงให้

เด็ก เยาวชน ประชาชน 300,000      300,000      250,000      250,000      250,000      จ านวนผู้เขา้ร่วม เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ท้ัง 10 หมู่บา้น ไมน่อ้ย โครงการ ประชาชน จ านวน 

ใหค้งอยู่สืบไป กว่า 300 คน เขา้ร่วม 500 คน ได้ร่วม
กจิกรรม สืบสานอนรัุกษ์

ประเพณีลอยกระทง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 เมอืงแหง่คุณภาพชวีติ
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แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริม เพื่อสืบสาน อนรัุกษ์ เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ได้รับการส่งเสริม

160,000      -            250,000      250,000      250,000      จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 

ประเพณีภมูปิญัญา และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
ท้องถิ่นในเขตเทศบาล

5 โครงการแขง่ขนั พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ -            100,000      150,000      150,000      150,000      จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
เรือยาววัดบา้นกอ้ง และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.5 ต.ปากบอ่ง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 

เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
งานประเพณีอนัดีงาม

6 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุ และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.5 ต.ปากบอ่ง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
และกู่ครูบาวัดบา้นกอ้ง เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

งานประเพณีอนัดีงาม

7 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ าพระบรม และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.2 ต.ปากบอ่ง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
สารีริกธาตุและกู่อฐิั เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
อดีตเจา้อาวาส งานประเพณีอนัดีงาม
วัดท่าต้นง้ิว

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุ และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.2 ต.ปา่ซาง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
และกู่ครูบาอดีต เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
เจา้อาวาสวัดบา้นล้อง งานประเพณีอนัดีงาม

9 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุและ และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.4 ต.ปากบอ่ง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
กู่ครูบาอดีตเจา้อาวาส เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
วัดหนองผ า งานประเพณีอนัดีงาม

10 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุ และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.3 ต.ปากบอ่ง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
และรูปเหมอืนครูบา เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
อดีตเจา้อาวาส งานประเพณีอนัดีงาม
วัดธรรมสังเวช

11 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุกู่อฐิั และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.4 ต.ปา่ซาง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
ครูบาคันธา เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
(ครูบาคางเปด็) งานประเพณีอนัดีงาม
วัดฉางขา้วนอ้ยใต้

(KPI)
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ าพระธาตุ และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.3 ต.ปา่ซาง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศรีจอมยอง เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
วัดฉางขา้วนอ้ยเหนอื งานประเพณีอนัดีงาม

13 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
ใส่ขนัดอกไมบ้ชูา และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.1 ต.ปา่ซาง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
เสาอนิทขลิเสาหลัก เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
เมอืงปา่ซาง สรงน้ า งานประเพณีอนัดีงาม
พระบรมสารีริกธาตุ
และสรงน้ ารูปเหมอืน
ครูบาอดีตเจา้อาวาส
วัดอนิทขลิ

14 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ า พระบรมสารี และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.1 ต.ปา่ซาง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
ริกธาตุเจา้ และสรงน้ า เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
กู่อฐิัครูบาอดีตเจา้ งานประเพณีอนัดีงาม
อาวาสวัดพานชิ
สิทธิการาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับงบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02     

เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
สรงน้ า พระบรมสารี และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.1 ต.ปา่ซาง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
ริกธาตุสรงน้ ากู่อฐิั เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
ครูบาอดีตเจา้อาวาส งานประเพณีอนัดีงาม
วัดปา่ซางงาม

16 โครงการประเพณี พื่อส่งเสริมความสามคัคี อดุหนนุคณะกรรมการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนผู้เขา้ร่วม กจิกรรมทางศาสนา กองการศึกษา
แหไ่มก้้ าและสรงน้ า และจดักจิกรรม หมู่บา้น ม.5 ต.ปา่ซาง โครงการ วัฒนธรรม ประเพณี 
พระธาตุกู่อฐิัครูบาอดีต เพื่ออนรัุกษว์ัฒนธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
เจา้อาวาสวัดหนองหอย งานประเพณีอนัดีงาม

17 โครงการการศึกษา เพื่อสร้างแกนน าเยาวชน เด็กนกัเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปทีี่ 5-6 ในโรงเรียน

15,600       15,600       15,600       15,600       15,600       เด็กนกัเรียนได้ นกัเรียนที่ผ่านการ 
อบรมเปน็แกนน า 

กองการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ ในการสร้างภมูคุ้ิมกนั รับความรู้และ 
ยาเสพติดในเด็กและ ปลูกจติส านกึแกน่กัเรียน ตระหนกัถงึโทษ 
นกัเรียน (ครู D.A.R.E) และเยาวชนใหห้า่งไกล และพษิภยัของ 

ยาเสพติด ยาเสพติดเพิ่ม 
ขึ้นรอยละ 20

18 โครงการอนรัุกษ ์ เพื่อใหผู้้เรียนมคีวามรู้  -นกัเรียน (ป.2-6) 10,000       5,000         10,000       10,000       10,000       นกัเรียนร้อยละ 85 นกัเรียนมจีติส านกึ กองการศึกษา
สืบสานวัฒนธรรม ตระหนกั และเหน็คุณค่า จ านวน 40 คน สามารถปฏบิติั รัก ภาคภมูใิจ และ 
ท้องถิ่น ของศิลปวัฒนธรรม  -ครูผู้รับผิดชอบ/ ผู้เขา้ กจิกรรมเกี่ยวกบั มส่ีวนร่วมในการ 

ท้องถิ่น ร่วมกจิกรรม จ านวน การอนรัุกษศิ์ลป อนรัุกษ ์สืบสาน 
6 คน วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม 
 -วิทยากร จ านวน 2 คน ทอ้งถิ่นใหสื้บต่อไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการอบรม เพื่อปลูกจติส านกึ เด็กและเยาวชน 10,000       5,000         10,000       10,000       10,000       เด็กนกัเรียน ที่เขา้ เด็กนกัเรียน ได้นอ้ม กองการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลต าบลปา่ซา ร่วมโครงการ น าหลัก ค าสอนทาง 
ใหก้บัเด็ก นกัเรียน ใหท้ าความดีไมเ่กี่ยวขอ้ง พระพทุธศาสนา 

กบัอบายมขุและ ไปปรับใชใ้นการ 
ส่ิงเสพติด ด าเนนิชวีิตให ้

เปน็ไปอยา่งถกูต้อง

20 อดุหนนุท่ีท าการ เพื่อสนบัสนนุส านกังาน มศูีนยป์ระสานงานของ 102,000      102,000      102,000      102,000      102,000      ผู้รับบริการเกดิ เพื่อส่งเสริมและ กองการศึกษา
ปกครอง อ.ปา่ซาง  ท้องถิ่นจงัหวัดล าพนู อปท จงัหวัดล าพนู ความพงึพอใจ สนบัสนนุความ
1.โครงการประเพณี ในการรับบริการ เขม้แขง็ ของชมุชน
สงกรานต์ อ.ปา่ซาง
2.โครงการสนบัสนนุ 
งานพระนางจามเทวี
และ งานฤดูหนาว
จงัหวัดล าพนู 
3.โครงการสนบัสนนุ
งานเทศกาลล าไย 
4.โครงการสนนัสนนุ 
งานประเพณีสรงน้ า 
พระบรมธาตุหริภญุชัย

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั(ผลผลติของโครงการ) (KPI)
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