รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร)จังหวัดที่ ๑ ส,งเสริมและพัฒนาท,องเที่ยวสู,มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร)การพัฒนาขององค)กรปกครองส,วนท5องถิ่นในเขตจังหวัด ๖ ยุทธศาสตร)การพัฒนาด5านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป3ญญาท5องถิ่น
ยุทธศาสตร)ที่ 3 ยุทธศาสตร)ส,งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป3ญญาท5องถิ่น
แนวทางที่ 1 สร5างจิตสํานึกให5ประชาชนอนุรักษ)วัฒนธรรมประเพณีท5องถิ่น
งบประมาณและที่ผ@านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป;าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค:
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพท:ที่
คาดว@าจะไดรับ

หน@วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานสดุดีทาวเทพ
กระษัตรี-ทาวศรีสุนทร

เพื่อใหประชาชนในตําบลรําลึก
ถึงวีรกรรมทั้งสองท@าน

- จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา
- จัดกิจกรรมบวงสรวงทาวเทพฯ
- จัดกิจกรรมร@วมขบวนแห@ไปวัดม@วง
โกมารภัจน:

160,000 320,000 480,000 รอยละ 80 ของ
ประชาชนรูเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร:
ทาวเทพกระษัตรี-ทาว
ศรีสุนทร

ประชาชนในตําบล
กองการศึกษา
รําลึกถึงวีรกรรมทั้งสอง
ท@าน

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพื่อเปJนการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

- ประชาชนเขาร@วมโครงการอย@าง
นอย 10,000 คน

1,500,000 3,000,000 4,500,000 จํานวนกิจกรรมจํานวน

ประชาชนมีจิตสํานึกใน กองการศึกษา
การอนุรักษ:วัฒนธรรม
ทองถิ่น

- จัดกิจกรรมแถลงข@าว,ปชส.
- ประกวดธิดา/หนูนอยนพมาศ
- จัดกิจกรรมอนุรักษ:ภูมิปHญญาทองถิ่น
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
- จัดกิจกรรมส@งเสริมประเพณีลอย
กระทง
- จัดกิจกรรมประกวดกระทง
จัดกิจกรรมอย@างนอย 1 ครั้ง

ผูเขาร@วมกิจกรรมรอย
ละ 80 ของประชาชน
มีส@วนร@วมในการสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
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แนวทางที่ 1 สร5างจิตสํานึกให5ประชาชนอนุรักษ)วัฒนธรรมประเพณีท5องถิ่น
ที่

โครงการ

3 โครงการอุดหนุนประเพณีวัน
สารทไทย

วัตถุประสงค:

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนสืบทอดประเพณี -สนับสนุนใหแก@ชุมชนหมู@ที่ 1-8
ยกเวนหมู@ที่ 4
วันสารทไทย
-กิจกรรมทําจาดเดือนสิบ
-กิจกรรมสมโภชน:องค:กระจาด
-กิจกรรมแห@งองค:กระจาด
จัดกิจกรรมอย@างนอยปMละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ@านมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
70,000

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)
รอยละ 70 ของ
ประชาชนเขาร@วม

ผลลัพท:ที่
คาดว@าจะไดรับ
ประชาชนรูจักสืบทอด
ประเพณีวันสารทไทย

หน@วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
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แนวทางที่ 3 ส,งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท5องถิ่น ตามแนวทางที่กําหนด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค)

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ,านมา
๒๕๕8
๒๕๕9 ๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ)ที่
หน@วยงานที่
คาดว,าจะได5รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส@งเสริมประเพณีถือศีล - เพื่อเปJนการสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมอย@างนอย 1 ครั้ง
กินผัก
ถือศีลกินผัก
- ประชาชนเขาร@วมโครงการอย@าง
- เพื่อส@งเสริมกิจกรรมทาง
- จัดกิจกรรมร@วมขบวนแห@พระของ
- จัดเจาหนาที่อยู@เวรรับบริจาค
- จัดซื้อวัสดุการแพทย:เพื่อปฐม

150,000 300,000 450,000 จํานวนผูเขาร@วม
ประชาชนไดร@วมสืบ กองการศึกษา
กิจกรรม ประชาชน
สานประเพณีถือศีลกิน
รอยละ 50 มีส@วนร@วม ผัก จังหวัดภูเก็ต
ในการสืบทอด
ประเพณีทองถิ่น

2 โครงการส@งเสริมประเพณีถือ
ศีลอดในเดือนรอมฏอน

- เพื่อส@งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม
- ส@งเสริมใหมีการทํากิจกรรม
ร@วมกันของประชาชนในชุมชน
มุสลิม

จัดกิจกรรมอย@างนอย 1 ครั้ง
- ประชาชนเขาร@วมโครงการอย@าง
- จัดอบรมช@วงเดือน รอมฏอน
- อุดหนุนขาวสาร อาหารแหงแก@
มัสยิดต@าง ๆ ในตําบล

100,000 200,000 300,000 มุสลิมในชุมชนร@วมกัน
ละศีลอดพรอมกันที่
มัสยิดมากกว@ารอยละ
20

3 โครงการอุดหนุนประเพณีสวด
กลางบาน

เพื่อส@งเสริมใหประชาชนไดร@วม
จัดกิจกรรมสวดกลางบาน และ
อนุรักษ:ประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหคงอยู@ตลอดไป

อุดหนุนหมู@ที่ 1-8 ยกเวนหมู@ที่ 4
เขาร@วมกิจกรรมอย@างนอย 1,000 คน
จัดกิจกรรมสวดกลางบาน,รดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ,ทําบุญตักบาตร

90,000

-

-

กิจกรรมทางศาสนา
กองการศึกษา
อิสลามไดรับการ
ส@งเสริมและประชาชน
มีความรักสามัคคีกัน

จํานวนผูเขาร@วมกิจกรรม ประชาชนมีส@วนร@วมใน กองการศึกษา
การอนุรักษ:ประเพณี
ทองถิ่นชุมชนมีความ
เขมแข็ง
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แนวทางที่ 4 ส,งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
งบประมาณและที่ผ,านมา
๒๕๕8
๒๕๕9 ๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ผลลัพธ)ที่
หน@วยงานที่
คาดว,าจะได5รับ รับผิดชอบ

วัตถุประสงค)

เป;าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาและใหประชาชนเกิด
ความรักความเขาใจกันระหว@าง
ชนต@างศาสนาใหอยู@ร@วมกันได
อย@างมีความสุข

นําประชาชนร@วมกิจกรรมอย@างนอย
- กิจกรรมรับเสด็จพระบรมฯ
- กิจกรรมพิธีทางศาสนา
- กิจกรรมนิทรรศการทางศาสนา

300,000 600,000 900,000 ประชาชนรอยละ 80 - เกิดความสมัครสมาน กองการศึกษา
ที่เขาร@วมโครงการได สามัคคีขึ้นในชุมชน
สืบสานกิจกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม
- ประชาชนสืบทอด
กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม

2 โครงการอบรมคุณธรรม และ - เพื่ออบรมจริยธรรมและนํา
จริยธรรมแก@เยาวชน ประชาชน หลักธรรมทางศาสนาไปดํารง
ทั่วไป
ชีวิตประจําวัน

ประชาชนตําบลศรีสุนทร หมู@ที่ 1-8
- กิจกรรมอบรมทางศาสนา

100,000 200,000 300,000 ประชาชนรอยละ 80
ที่เขาร@วมโครงการยึด
คุณธรรม จริยธรรม
เปJนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต

3 โครงการอุดหนุนการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอนเฉลิมพระ
เกียรติ

เด็ก/เยาวชน จํานวน 200 คน

ที่

โครงการ

1 โครงการส@งเสริมประเพณีงาน
เมาลิดกลางแห@งประเทศไทย

1.เพื่อส@งเสริมกิจกรรมการ
บรรพชา
2.ส@งเสริมใหประชาชนได
ปลูกฝHงคุณธรรมจริยธรรม
3.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

40,000

-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

- ประชาชนไดนํา
หลักธรรมคําสอนไป
เปJนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ และดํารงชีวิต
ประจําวันอย@างมี
ความสุข

กองการศึกษา

เด็กและเยาวชนรอย ประชาชนมีคุณธรรม
ละ 95 ที่เขาร@วม
จริยธรรมส@งเสริม
โครงการมีคุณธรรม
กิจกรรมทางศาสนา
จริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิต

กองการศึกษา
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