
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ความ ด าเนินการเข้าค่ายฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรม เยาวชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด เข้าใจเกี่ยวกับ ยาเสพติด ใหค้วามรู้แก่เยาวชนฯ ใน มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ

ปญัหา และแนวทางในการ โครงการฯทั้งด้านวชิาการ เข้าใจเกี่ยวกับ ติด ตระหนักรับทราบ

แก้ไขปญัหายาเสพติด และการปฏบิติั ภาคสนาม ยาเสพติดปญัหา ถึงปญัหาแนวทางใน

จ านวน 70 คน และแนวทางการ การแก้ไขปญัหายา

 แก้ไขปญัหายา เสพติด

เสพติดเพิ่ม 

ร้อยละ๑๐

2 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมด้าน เพื่อสืบสาน อนุรักษศ์าสนา การด าเนินกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนตระหนักถึง ส านักปลัด

ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี วฒันธรรม ประเพณี อันส าคัญต่างๆ ตระหนักถึงความ ความส าคัญของ

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นในเขต ส าคัญของการ กิจกรรมทางศาสนา 

เทศบาลฯ สืบสานอนุรักษ์ วฒันธรรมประเพณี

ศาสนาวฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 

ประเพณีภมูิปญัญา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

ทอ้งถิ่นในเขต

เทศบาลฯ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 250,000     250,000     250,000     250,000     จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

วนัลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง  ทั้ง 10 หมู่บา้น โครงการ ประชาชน จ านวน 

ใหค้งอยู่สืบไป 500 คน  ได้ร่วม

สืบสาน อนุรักษ์

ประเพณีลอยกระทง

2 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 250,000     250,000     250,000     250,000     จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  ทั้ง 10 หมู่บา้น ไม่น้อยกวา่ โครงการ ประชาชน จ านวน 

ใหค้งอยู่สืบไป 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน  ได้ร่วม

สืบสาน อนุรักษ์

ประเพณีสงกรานต์

3 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมด้าน เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

ศาสนา วฒันธรรมประเพณี ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี ได้รับการส่งเสริมกิจกรรม โครงการ ประชาชน จ านวน 

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นในเขต ทางศาสนา วฒันธรรม 500 คน ได้ร่วม

เทศบาล ประเพณี และภมูิปญัญา

ทอ้งถิ่น

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงส่งเสริมวฒันธรรม เพื่อสืบสาน อนุรักษ ์ศาสนา เด็ก เยาวชน ประชาชน 250,000     250,000     250,000     250,000     จ านวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา กองการศึกษา

ประเพณี ภมูิปญัญา วฒันธรรม ประเพณี ได้รับการส่งเสริมกิจกรรม โครงการ วฒันธรรม ประเพณี 

ทอ้งถิ่น ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นในเขต ทางศาสนา วฒันธรรม และภมูิปญัญา

เทศบาล ประเพณี และภมูิปญัญา ทอ้งถิ่น 

ทอ้งถิ่น

5 โครงการแหเ่ทยีนเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมความสามัคคี เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 25,000      25,000      25,000      25,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เด็ก  เยาวชน และ กองการศึกษา

และจัดกิจกรรมเพื่อ ประชาชนในเขตเทศบาล โครงการ ประชาชน จ านวน 

อนุรักษว์ฒันธรรม เข้าร่วมกิจกรรมแหเ่ทยีน 200 คน ได้ร่วม

งานประเพณีอันดีงาม เข้าพรรษา ประเพณีแหเ่ทยีน

เข้าพรรษา 

6 โครงการสร้างเสริมศีลธรรม ปลุกจิตส านึกเด็กและ เด็กและเยาวชน 10,000      10,000      10,000      10,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนได้น า กองการศึกษา

ในชุมชนสถานศึกษา เยาวชนใหท้ าความดี จ านวน 50 คน โครงการ หลักค าสอนของ

ไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด พระพทุธศาสนา

ไปใช้กับชีวติ

ประจ าวนั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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3.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลปา่ซาง 80,000      80,000      80,000      80,000      ผู้เข้าร่วมการ มีองค์ความรู้ในการ กองสวสัดิการฯ

ศักยภาพผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุใหม้ีความรู้ อบรม จ านวน ดูแลสุขภาพ สามารถ

ความเข้าใจในการดูแล 50 คน น าไปใช้ในชีวติและ

สุขภาพและมีกิจกรรม ได้ท ากิจกรรมที่

งานอดิเรกท าใหค้ลายเหงา เหมาะสมกับวยั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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3.4 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์และ เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยเอดส์ 210,000     240,000     270,000     300,000     จ านวนผู้ปว่ย มีเงินใช้จ่ายในการ กองสวสัดิการฯ

ผู้ได้รับผลกระทบจาก เอดส์และผู้ได้รับ ด ารงชีวติบรรเทา

โรคเอดส์ ผลกระทบจาก ความเดือดร้อน

โรคเอดส์ ได้รับการ

ช่วยเหลือ(จ านวน 

35 คน ณ ตุลาคม 

2559)

2 โครงการสนับสนุนการ เพื่อช่วยเหลือผู้พกิาร ผู้พกิารที่ลงทะเบยีน 4,353,600  4,833,600  5,409,600  5,985,600  ผู้พกิารได้รับ มีเงินใช้จ่ายใน กองสวสัดิการฯ

เสริมสร้างสวสัดิการ หรือทพุพลภาพ การช่วยเหลือ การด ารงชีวติ

ทางสังคมใหแ้ก่ผู้พกิาร (จ านวน 444 บรรเทาความ

หรือทพุพลภาพ คน ณ ตุลาคม เดือดร้อน

2559)

3 โครงการสร้างหลักประกัน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ลงทะเบยีน ####### ####### ####### ####### ผู้สูงอายุได้รับ มีเงินใช้จ่ายใน กองสวสัดิการฯ

ด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือ การด ารงชีวติ

(จ านวน 2,024 บรรเทาความ

คน ณ ตุลาคม เดือดร้อน

2559)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)
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