
แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

   2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.3  แผนงานการศาสนา วัมนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมประเพณี
  วัฒนธรรม อันดีงาม  พร้อม
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

หมู่ท่ี 1-12  โรงเรียนท้ัง 
6 แห่ง  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  3  ศูนย์

300,000 300,000 300,000 300,000 21 แห่ง ร.ร. และหมู่บ้าน
ได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองการศึกษา

2 โครงการวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือส่งเสริมประเพณี  
วัฒนธรรม อันดีงามให้อยู่กับ
ท้องถ่ิน

ประชาชนต าบลดงมะไฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 12
หมู่บ้าน

สนับสนุนส่งเสริม
ประเพณี  
วัฒนธรรม อันดีงาม

กองการศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา/วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 
เช่น ลอยกระทง  วัน
ส าคัญต่างๆ

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง
ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงาม

บุญประเพณีแห่น้ าแห่ไฟ,
บุญผเวต,บุญกองข้าว งาน
วันลอยกระทง,สงกรานต์
ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 12
หมู่บ้าน

สนับสนุนส่งเสริม
ประเพณี  
วัฒนธรรม อันดีงาม

กองการศึกษา

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ดนตรีพ้ืนบ้าน/
พ้ืนเมือง/สากลพร้อม
ครูสอนดนตรี

เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม
ในท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป

หมู่ท่ี  1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 12
หมู่บ้าน

สนับสนุนส่งเสริม
ประเพณี  
วัฒนธรรม อันดีงาม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการฝึกสอนการ
เล่นดนตรีพ้ืนบ้าน/
พ้ืนเมือง/สากล

เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม
ในท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป

หมู่ท่ี  1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนในต าบล
ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองการศึกษา

6 โครงการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
สังคมในมติวัฒนธรรม

เพ่ือให้เยาวชนและประชาชน
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน
ของท้องถ่ิน

หมู่ท่ี  1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนในต าบล
ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองการศึกษา

7 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมใน
มิติวัฒนธรรมจังหวัด
สกลนคร

เพ่ือให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและมิติวัฒนธรรม

เด็ก เยาวชน ประชาชน
และชุมชนมีความเข้มแข็ง

50,000 50,000 50,000 50,000 12
หมู่บ้าน

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนสามารถ
ใช้มิติวัฒนธรรมมา
สร้างภูมิคุ้มกันใน
การด าเนินชีวิต

กองการศึกษาฯ
,สนง.

วัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร

8 โครงการพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
เสนอส่ืออย่างสร้างสรรค์

เด็ก และเยาวชนจ านวน 
2,000 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 1 เด็ก เยาวชนใช้
ค่านิยม12ประการ
ในการด าเนินชีวิต

กองการศึกษาฯ
,และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการท าดีท่ีสกลนคร เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์
พฤติกรรมท่ีดีและประกาศ
เชิดชูเพ่ือเป็นแบบอย่างต่อ
สังคมฯ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนผู้ใช้ส่ือทาง
ออนไลน์

50,000 50,000 50,000 50,000 1 เกิดกระแสสังคม
ออนไลน์ในการ
รวมตัวและแบ่งปัน
การท าความความดี
เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี

กองการศึกษาฯ
,และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง

10 โครงการปลูกฝังอัต
ลักษณ์ท่ีส าคัญของ
ชุมชนให้แก่เด็กและ
เยาวชน

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อสังคมฯ

การแต่งกายพ้ืนเมือง,
ภาษาท้องถ่ิน,ละเล่น
พ้ืนบ้าน ม.1-ม.12

50,000 50,000 50,000 50,000 2 เด็กและเยาวชน 
เป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อสังคม

กองการศึกษาฯ

11 โครงการส่งเสริมการ
จัดงานทาง
พระพุทธศาสนา งาน
เทิดพระเกียรติ  งาน
สืบสานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา งาน
ราชพิธี รัฐพิธีต่างๆการ
ปกป้องและเชิดชู
สถาบัน

เพ่ือแสดงถึงการด ารงไว้ซ่ึง
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

จัดโครงการเทิดพระกียรติ/
 โครงการถวายความ
อาลัย/โครงการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์/กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
หรืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนมาร่วม
งานรัฐพิธีและราชพิธี ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 10 เด็ก,เยาวชน,
ประชาชน,
ข้าราชการ,พ่อค้า
ได้แสดงถึงการ
เคารพชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

กองการศึกษา/
ส านักงานปลัด

12 โครงการจัดต้ัง
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมในท้องถ่ิน

เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม
ในท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป

หมู่ท่ี  1-12 100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง ประชาชนในต าบล
ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองการศึกษา

รวม 12 โครงการ 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
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