
3 : สร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนและผู้สูงอายุใหม้ีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

2 : การพฒันาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

6. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

     6.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท านุ

บ ารุงศาสนา

 - เพื่อท านุบ ารุง 

เผยแพร่และสืบสาน

พระศาสนา

 - จัดกิจกรรมส่งเสริม

การท านุบ ารุงศาสนา 

เช่น การบรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน 

การท าบญุเนื่องในวนั

ส าคัญ ฯลฯ

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพงึ

พอใจต่อการจัด

โครงการ ร้อยละ 90

 - ประชาชนได้ร่วม

ท านุบ ารุง เผยแพร่

และสืบสานพระ

ศาสนา

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานพธิทีาง

ศาสนา

 - เพื่อส่งเสริมและ

เผยแพร่พระศาสนา

 - จัดกิจกรรมในงาน

พธิทีางศาสนา เช่น 

วนัวสิาขบชูา 

วนัเข้าพรรษา ฯลฯ

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพงึ

พอใจต่อการจัด

โครงการ ร้อยละ 90

 - ประชาชนได้ร่วม

เผยแพร่และสืบสาน

พระศาสนา

กองการศึกษา
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ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบงบ

งบ

งบ งบ งบ

งบ งบ งบ

งบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบ งบ งบ

งบ

งบงบ งบงบ งบงบ งบงบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 โครงการจัดงานประเพณี

ไทย

 - เพื่อส่งเสริม  อนุรักษ์

และสืบสานประเพณี

ต่าง ๆ  ของไทย

 - จัดกิจกรรมในงาน

ประเพณีต่าง ๆ  เช่น 

 วนัปใีหม่  วนัลอย

กระทง  วนัสงกรานต์

 ฯลฯ

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพงึ

พอใจต่อการจัด

โครงการ ร้อยละ 90

 - ประชาชนได้ร่วม

อนุรักษแ์ละสืบสาน

ประเพณีไทย

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการ

อนุรักษแ์ละสืบสาน

ศิลปวฒันธรรมประเพณี

และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

 - เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

และสืบสาน

ศิลปวฒันธรรมประเพณี

และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

 - จัดกิจกรรมด้าน

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น

 - สนับสนุนการ

ด าเนินงานของกลุ่ม

องค์กรการพฒันาด้าน

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 - ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพงึ

พอใจต่อการจัด

โครงการ ร้อยละ 90

 - ประชาชนได้ร่วม

อนุรักษแ์ละสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม

ประเพณีและภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ       20,000       20,000       20,000       20,000       20,000

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI)

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ งบ งบงบงบงบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบงบ งบ งบ งบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ
งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ งบงบ
งบงบ

งบ งบงบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ 
งบ
งบทอ้งถิน่ งบทอ้งถิน่ งบงบ

งบ
งบงบงบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ
งบงบ

งบ งบ งบ งบ งบงบงบ งบ งบ งบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบงบงบ งบงบ งบงบ งบงบ


