
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

       ประเพณีท้องถิน่
1 วนัท้องถิ่นไทย เพือ่ร่วมสักการะและส านึก อบต.แกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี หน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วม ส านักปลัด

ในพระมหากรุณาธิคุณ สักการะและส านึกใน

ในรัชกาลที่5 พระมหากรุณาธิคุณ

2 ปัน้เด็กไทยโตไปไม่โกง เพือ่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก ส านักปลัด

การทุจริต คอรัปชั่นให้แกเ่ด็ก ที่ดีปราศจากการทุจริต และ

และเยาวชน คอรัปชั่น

3 ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ เพือ่ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประชาชน/ผู้น าชุมชน - 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการ/กจิกรรม ประชาชนทั่วไปได้ร่วม ส านักปลัด

โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย์ ต่อสถาบันส าคัญของชาติ กลุ่มพลังมวลชน แสดงออกถงึความจงรัก

ภักดีต่อสถาบันส าคัญของชาติ

4 ยกย่องเชิดชูบคุคลต้นแบบ เพือ่คัดเลือกและยกยอ่งเชิดชู ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ปลุกจิตส านึกให้สังคม ส านักปลัด

บุคคลต้นแบบในการสร้าง ตระหนักถงึคุณค่าแห่งความดี

คุณค่าในสังคม

142           

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมและพัฒนาเชือ่มโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

6 ยทุธศาสตร์ ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5       พาน้องท่องธรรมมะ เพือ่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี สามารถกล่อมเกลาจิตใจ ส านักปลัด

จริยธรรมให้กบัเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม

ในต าบล จริยธรรมซ่ึงเป็นพืน้ฐาน

ของการพัฒนาสังคมที่ดี

- 350,000 350,000 350,000 350,000

    

1 อุดหนุนงานรัฐพธิ ีราชพธิแีละ เพือ่ส่งเสริมและอนุรัษ์ อดุหนุนอ าเภอจอมบึง - 50,000 50,000 50,000 50,000 โครงการ/กจิกรรม สามารถสืบสาน กองการศึกษา

งานประเพณี งานราชพิธีและงานประเพณี งานราชพิธีและงาน อ าเภอจอมบึง
ให้อยู่สืบไป ประเพณีให้อยู่สืบไป

2 อุดหนุนโครงการงานท่องเที่ยวราชบรีุของดี เพือ่สืบสานประเพณีและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง อดุหนุนอ าเภอจอมบึง - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี อปท.ได้ส่งเสริม กองการศึกษา

เมืองโอ่งและงานกาชาดจังหวดัราชบรีุ วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวของจังหวัด อ าเภอจอมบึง

3 อุดหนุนโครงการงานสักการะ เพือ่สืบสารประเพณีและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง อดุหนุนอ าเภอจอมบึง - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี สามารถสืบสาน กองการศึกษา

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที5่ วัฒนาธรรประเพณีของอ าเภอจอมบึง งานราชพิธีและงาน อ าเภอจอมบึง
ให้อยู่สืบไป ประเพณีให้อยู่สืบไป

4 สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5 เพือ่ส่งเสริมและอนุรัษ์ อบต.แกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี สามารถสืบสาน กองการศึกษา

สืบสานประเพณีของดีจอมบงึ งานราชพิธีและงานประเพณี งานราชพิธีและงาน

ให้อยู่สืบไป ประเพณีให้อยู่สืบไป

5 ส่งเสริมศูนย์วฒันธรรมไทยทรงด า เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมการด าเนินงาน ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ศูนยว์ัฒนธรรมไทยทรงด า กองการศึกษา

ต าบลแก้มอ้น ศูนยว์ัฒนธรรมไทยทรงด าต าบลแกม้อน้ ได้รับการส่งเสริมให้คงไว้ซ่ึง

ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  5  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6       ส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ กองการศึกษา

ในต าบล ส่งเสริมและต่อยอด

7 แหเ่ทียนพรรษา เพือ่ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เรียนรู้เกี่ยวกบั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี เด็กได้รับการปลูกฝังซ่ึง กองการศึกษา

ประเพณีทางพระพุทธศาสนา บ้านแกม้อน้ ประเพณีอนัดีงามทาง

พุทธศาสนา

8 วนัสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ เพือ่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี เด็กได้รับการปลูกฝังซ่ึง กองการศึกษา

ประเพณีอนัดีงามทาง

9 จัดงานวนัลอยกระทง เพือ่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี เด็กได้รับการปลูกฝังซ่ึง กองการศึกษา

ประเพณีอนัดีงามทาง

10 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถงึความ กองการศึกษา

ของเด็กให้มากขึ้น ส าคัญของเด็ก

- 770,000 770,000 770,000 770,000

- 112,000 112,000 112,000 112,000
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รวม  10  โครงการ

รวม  15  โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา





   ประเพณีท้องถิน่



   ประเพณีท้องถิน่






