
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรเ์มืองจุดหมายปลายทางแหง่การทอ่งเที่ยวเชิงประสบการณท์างวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสรา้งสรรค์

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่ายภาษา เพื่อใหน้ักเรียนที่เข้าร่วม  -นักเรียน ป.4- ม.3 5,000       5,000       5,000       5,000 นักเรียน จ านวน นักเรียนมี กองการศึกษา รร.วดับา้นก้อง

พฒันาสู่อาเซียน กิจกรรมมีทกัษะการใช้ โรงเรียนวดับา้นก้อง 75 คน ได้เข้าร่วม ความพร้อมเข้า

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  จ านวน 75 คน โครงการ สู่ประชาคม

อาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลปา่ซาง จังหวัดล าพูน

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั

แบบ ผ. 02 
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการศึกษา เพื่อสร้างแกนน า เด็กนักเรียนชั้นประถม 15,600 15,600 15,600 15,600 เด็กนักเรียนได้ นักเรียนที่ผ่านการ ส านักปลัด สภ.ปา่ซาง

เพื่อต่อต้านการใช้ เยาวชนในการสร้าง ศึกษาปทีี่ 5-6 รับความรู้และ อบรมเปน็แกนน า

ยาเสพติดในเด็กและ ภมูิคุ้มกันปลูกจิตส านึก ในโรงเรียนเขตพื้นที่ ตระหนักถึงโทษ และมีภมูิคุ้มกันใน

นักเรียน (ครู D.A.R.E) แก่นักเรียนและเยาวชน เทศบาลต าบลปา่ซาง และพษิภยัของ การปอ้งกัน

ใหห้า่งไกลยาเสพติด ยาเสพติดเพิ่ม ยาเสพติด

ขึ้นรอยละ 20

ผลที่คาดว่าจะได้รบัโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(KPI)

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน  - นักเรียนในสถานศึกษา 20,000     20,000     20,000     20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกิดความเข้าใจถึง กองการศึกษา รร.บา้นปา่ซาง

ตามโครงการปอ้งปราม ในสถานศึกษาเข้าใจถึง แหง่ละ  50 คน โครงการ พษิภยัยาเสพติด รร.บา้นล้อง

ยาเสพติดในสถาน พษิภยัของยาเสพติด จ านวน 4 แหง่ ๆ ละ มากยิ่งขึ้น รร.ฉางข้าวน้อย

ศึกษา สังกัด สพฐ.  5,000.-บาท รร.วดับา้นก้อง

2 โครงการอนุรักษศิ์ลป เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้  -นักเรียน (ป.2-6) 10,000     10,000     10,000     10,000 นักเรียนร้อยละ นักเรียนมีจิตส านึก กองการศึกษา รร.ฉางข้าวน้อย

วฒันธรรมทอ้งถิ่น ตระหนัก และเหน็ จ านวน 40 คน 85 สามารถปฏบิติั รัก ภาคภมูิใจ และ

คุณค่าของศิลป  -ครูผู้รับผิดชอบ/ กิจกรรมเกี่ยวกับ มีส่วนร่วมในการ

วฒันธรรมทอ้งถิ่น  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษศิ์ลป อนุรักษ ์สืบสาน

จ านวน 6 คน วฒันธรรม ศิลปวฒันธรรม

 -วทิยากร จ านวน 2 คน ทอ้งถิ่นใหสื้บต่อไป

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อุดหนุนกิจการที่เปน็ เพื่อส่งเสริมความ
อุดหนุนกิจการที่เปน็
สาธารณประโยชน์ 370,000    370,000    370,000    370,000    จ านวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนา กองการศึกษา คณะกรรมการ

สาธารณประโยชน์ สามัคคีและจัดกิจกรรม จ านวน 12 โครงการ โครงการ วฒันธรรม ประเพณี หมู่บา้นภายใน

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม และภมูิปญัญา เขตเทศบาล

งานประเพณีอันดีงาม ทอ้งถิ่น 

4 โครงการอนุรักษ์ เพื่อใหน้ักเรียนได้  -นักเรียน ป.4- ม.3 10,000     10,000     10,000     10,000     จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนมีความรัก กองการศึกษา รร.วดับา้นก้อง

สืบสานวฒันธรรม สืบสานวฒันธรรม โรงเรียนวดับา้นก้อง โครงการ และหวงแหน

ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นของตน

5 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อปลูกจิตส านึก  -เด็กและเยาวชน 10,000     10,000     10,000     10,000     เด็กนักเรียน ที่เข้า เด็กนักเรียน กองการศึกษา รร.บา้นปา่ซาง

จริยธรรม ใหก้ับเด็ก เด็กและเยาวชน ใหท้ า จ านวน 45 คน ร่วมโครงการ ได้น้อมน าหลัก

นักเรียนประจ าป ี ความดีไม่เกี่ยวข้องกับ จ านวน 45 คน ค าสอนทาง

พ.ศ.2559 อบายมุขและส่ิงเสพติด พระพทุธศาสนา

ไปปรับใช้ในการ

ด าเนินชีวติให้

เปน็ไปอย่างถูกต้อง

(KPI)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความ สามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา

5.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน  -นักเรียนโรงเรียน สพฐ. 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนโรงเรียน กองการศึกษา รร.บา้นปา่ซาง

(อาหารกลางวนั)  มีอาหารกลางวนัที่มี จ านวน 330 คนๆ ละ โรงเรียน สพฐ. สพฐ. จ านวน 330 รร.บา้นล้อง

คุณค่าทางโภชนาการ  20 บาท จ านวน200วนั ในเขตเทศบาล คน  มีร่างกาย รร.ฉางข้าวน้อย

และแบง่เบาภาระ เจริญเติบโต รร.วดับา้นก้อง

ผู้ปกครองของเด็ก เปน็ไปตามเกณฑ์ 

นักเรียน มาตรฐาน ไม่เกิด

ภาวะทพุโภชนาการ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสู่เมืองแหง่คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร ์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความ สามารถประชาชนบนรากฐานทนุทางวัฒนธรรมชุมชน

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร

7.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนที่ท าการ เพื่อสนับสนุน ที่ท าการ  -โครงการจัดงานรัฐพธิี 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเกดิ เพื่อส่งเสริมและสนบั ส านกัปลัด ที่ท าการปกครอง

ปกครองอ าเภอปา่ซาง ปกครองอ าเภอปา่ซาง ความพงึพอใจ สนนุความเข้มแข็ง อ าเภอปา่ซาง

ในการด าเนนิ ของชุมชน

งานร้อยละ 80

 -โครงการศูนย์รวม 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเกดิ เพื่อส่งเสริมและสนบั ส านกัปลัด ที่ท าการปกครอง

ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ ความพงึพอใจ สนนุความเข้มแข็ง อ าเภอปา่ซาง

หรือจ้างของ อปท. ในการเข้ารับบริการ ของชุมชน

ร้อยละ ๘๐

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
(KPI)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 อุดหนุนกิ่งกาชาด เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาด  -โครงการด าเนินกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเกดิ ส่งเสริมและสนับ ส านกัปลัด กิ่งกาชาด

อ าเภอปา่ซาง จ.ล าพนู อ าเภอปา่ซาง จังหวดั บ าเพญ็สาธารณประโยชน์ ความพงึพอใจ สนุนความเข้มแข็ง อ าเภอปา่ซาง

ล าพนู และช่วยเหลือผู้ประสบภยั ในการเข้ารับ ของชุมชน จังหวัดล าพนู

สาธารณภยั,ผู้ด้อยโอกาส บริการ

ในสังคมของกิ่งกาชาด ร้อยละ 80

อ าเภอปา่ซางจังหวดั

ล าพนู

3 อุดหนุนส านักงาน เพื่อสนับสนุน ส านักงาน มีศูนย์ประสานงานของ 25,000 25,000 25,000 25,000 ผู้รับบริการเกดิ เพื่อส่งเสริมและสนบั ส านกัปลัด สนง.ทอ้งถิ่น

ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู อปท จังหวดัล าพนู ความพงึพอใจ สนนุความเข้มแข็ง จังหวัดล าพนู

ในการรับบริการ ของชุมชน

ร้อยละ 80

ที่ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนที่ท าการ เพื่อสนับสนุนที่ท าการ  -โครงการประเพณี 50,000      50,000      50,000      50,000      โครงการที่ เพื่อส่งเสริมและ กองการศึกษา อ.ปา่ซาง 

ปกครอง อ.ปา่ซาง ปกครองอ าเภอปา่ซาง สงกรานต์ อ.ปา่ซาง ขอรับเงินอุดหนุน สนับสนุนความ

 -โครงการสนับสนุน 30,000      30,000      30,000      30,000      จ านวน เข้มแข็งของชุมชน กองการศึกษา อ.ปา่ซาง 

"งานพระนางจามเทวแีละ 4 โครงการ

งานฤดูหนาวจังหวดัล าพนู"

 -โครงการสนับสนุนงาน 12,000      12,000      12,000      12,000      กองการศึกษา อ.ปา่ซาง 

เทศกาลล าไย

 -โครงการสนันสนุน 10,000      10,000      10,000      10,000      กองการศึกษา อ.ปา่ซาง 

"งานประเพณีสรงน้ า

พระบรมธาตุหริภญุชัย"

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก

หน่วยงานที่
ขอรบัเงนิ
อุดหนุน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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