รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตาบลศรีสนุ ทร
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวสูม่ าตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิน่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 สร้างจิตสานึกให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล
1 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่

- ประชาชนเข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 10,000 คน
- จัดกิจกรรมแถลงข่าว,ปชส.
- ประกวดธิดา/หนูนอ้ ยนพมาศ
- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง
- จัดกิจกรรมประกวดกระทง
- จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง

1,500,000 3,000,000

4,500,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

จานวนกิจกรรมจานวน ประชาชนมีจิตสานึกใน
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมร้อย การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ละ 80 ของประชาชน ท้องถิน่
มีส่วนร่วมในการสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

แนวทางที่ 1 สร้างจิตสานึกให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการอุดหนุนประเพณีวัน
สารทไทย

เพื่อให้ประชาชนสืบทอดประเพณี -สนับสนุนให้แก่ชุมชนหมูท่ ี่ 1-8
ยกเว้นหมูท่ ี่ 4
วันสารทไทย
-กิจกรรมทาจาดเดือนสิบ
-กิจกรรมสมโภชน์องค์กระจาด
-กิจกรรมแห่งองค์กระจาด
จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3 โครงการจัดงานสดุดที ้าวเทพ กระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร

เพื่อให้ประชาชนในตาบลราลึก
ถึงวีรกรรมทั้งสองท่าน

- จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา
- จัดกิจกรรมบวงสรวงท้าวเทพฯ
- จัดกิจกรรมร่วมขบวนแห่ไปวัดม่วง
โกมารภัจน์

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล
70,000 140,000

160,000 320,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

210,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเข้าร่วม

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนรู้จักสืบทอด
ประเพณีวันสารทไทย

กอง
การศึกษา

480,000 ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนในตาบลราลึก
ได้รู้เรื่องราวเกีย่ วกับ
ถึงวีรกรรมทั้งสองท่าน
ประวัตศิ าสตร์ท้าวเทพฯ
ท้าวศรีสุนทร

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวทางที่กาหนด
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีล
กินผัก

2 โครงการส่งเสริมประเพณีถือ
ศีลอดในเดือนรอมฏอน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
ถือศีลกินผัก
- ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่าง
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
10,000 คน
วัฒนธรรมท้องถิน่
- จัดกิจกรรมร่วมขบวนแห่พระ
ศาลเจ้าท่าเรือ
- จัดเจ้าหน้าที่ที่อยูเ่ วรรับบริจาค
- จัดซือ้ วัสดุการแพทย์เพื่อปฐม
พยาบาล
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
จัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
ศาสนาอิสลาม
- ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่าง
- เพื่อส่งเสริมให้มกี ารทา
น้อย 2,000 คน
กิจกรรมร่วมกันของประชาชน
- จัดอบรมช่วงเดือน รอมฏอน
ในชุมชนมุสลิม
- อุดหนุนข้าวสาร อาหารแห้งแก่
มัสยิดต่าง ๆ ในตาบล

3 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วม -ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
สมานฉันท์โดยการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมสวดกลางบ้าน และ อย่างน้อย 1,000 คน
การสวดกลางบ้าน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
-จัดกิจกรรมสวดกลางบ้าน , รดน้า
ท้องถิน่ ให้คงอยูต่ ลอดไป
ขอพรผูส้ ูงอายุ,ทาบุญตักบาตร เพื่อ
- เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ส่งเสริมสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ของคนในชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงานที่
คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

200,000 400,000

600,000 จานวนผูเ้ ข้าร่วม
ประชาชนได้ร่วมสืบ
กิจกรรม ประชาชนร้อย สานประเพณีถือศีลกิน
ละ 50 มีส่วนร่วมใน ผัก จังหวัดภูเก็ต
การสืบทอดประเพณี
ท้องถิน่

100,000 200,000

300,000 มุสลิมในชุมชนร่วมกัน
ละศีลอดพร้อมกันที่
มัสยิดมากกว่าร้อยละ
20

90,000 180,000

กอง
การศึกษา

กิจกรรมทางศาสนา
กองการศึกษา
อิสลามได้รับการ
ส่งเสริมและประชาชนมี
ความรักสามัคคีกนั

270,000 จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม -ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิน่ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
- ประชาชนมีความรักษ์
สมัครสมานสามัคคีปรอง
ดอง

กอง
การศึกษา

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงานที่
คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาและให้ประชาชนเกิด
ความรักความเข้าใจกัน
ระหว่างชนต่างศาสนาให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

นาประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
80 คน
- กิจกรรมรับเสด็จพระบรมฯ
-- กิกิจจกรรมพิ
างศาสนา
กรรมนิทธที รรศการทางศาสนา

400,000 800,000 1,200,000 ประชาชนร้อยละ 80 - เกิดความสมัครสมาน
ที่เข้าร่วมโครงการได้ สามัคคีขึ้นในชุมชน
สืบสานกิจกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม
- ประชาชนสืบทอด
กิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม

กอง
การศึกษา

2 โครงการอบรมคุณธรรม และ - เพื่ออบรมจริยธรรมและนา
จริยธรรมแก่เยาวชน ประชาชน หลักธรรมทางศาสนาไปดารง
ทั่วไป
ชีวติ ประจาวัน

ประชาชนตาบลศรีสุนทร หมู่ที่ 1-8
- กิจกรรมอบรมทางศาสนา

100,000 200,000

- ประชาชนได้นา
หลักธรรมคาสอนไป
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ และดารงชีวติ
ประจาวันอย่างมี
ความสุข

กอง
การศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกียรติ

เด็ก/เยาวชน จานวน 200 คน

120,000 เด็กและเยาวชนร้อย ประชาชนมีคุณธรรม
ละ 95 ที่เข้าร่วม
จริยธรรมส่งเสริม
โครงการมีคุณธรรม
กิจกรรมทางศาสนา
จริยธรรมในการดาเนิน
ชีวติ

กอง
การศึกษา

1 โครงการส่งเสริมประเพณีงาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
บรรพชา
2.ส่งเสริมให้ประชาชนได้
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

40,000 80,000

300,000 ประชาชนร้อยละ 80
ที่เข้าร่วมโครงการยึด
คุณธรรม จริยธรรม
เป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวติ

