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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองศิลา อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมทีม่ คี ุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการอบรมคุณธรรม 1)เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม กับการ
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา
จริยธรรม เด็กและ
ด
ารงชี
ว
ต
ิ
ตามวิ
ธ
พ
ี
ท
ุ
ธ
2)เพื
่
อ
ให้
จานวน 60 คน ครูพนักงาน
เยาวชน
เด็กและเยาวชน ได้นอ้ มนา
หลักธรรมคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับเปลีย่ นใช้ใน
การดาเนินชีวิตให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 3)เพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้
และเท่าทันความเปลีย่ นแปลงของ
สังคมปัจจุบนั 4)เพื่อสร้างความ
ตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต
สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้
หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาล(กองการศึกษา) จานวน
10 คน เชิงคุณภาพ เด็กและ
เยาวชนมีความรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมหลังธรรมคาสอน
พระพุทธศาสนาและสามารถน้อม
นาหลักธรรมคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิต รู้เท่าทันความ
เปลีย่ นแปลงของสังคมปัจจุบนั
โดยปฏิบตั ิให้มีความอดทน มีจิต
มัน่ คงเป็นสมาธิ ช่วยเหลือ
แนะนาซึง่ กันและกันมีจิตใจเอือ้
อาทร เมตตากรุณา

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
40,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1)ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ
จานวนเปูาหมายท้งหมด
2)ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80

1)เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม กับการ
ดารงชีวิตตามวิถีพทุ ธ 2)เด็กและ
เยาวชนได้นอ้ มนาหลักธรรมคา
สอนทางพระพุทธศาสนาไป
ปรับเปลีย่ นใช้ในการดาเนินชีวิต
ให้เป็นอย่างถูกต้อง 3)เด็กและ
เยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่า
ทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม
ปัจจุบนั 4)เด็กและเยาวชนได้รับ
การสร้างสุขภาวะทางจิต สุข
ภาวะทางสังคมและสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณหรือปัญญาโดยใช้
หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
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เป้าหมาย
ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสืบสานวิถี
1)เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน มีความรู้
วัฒนธรรมและประเพณี เกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิแต่ละเดือน
ท้องถิ่น
ในรอบปีของชาวอีสาน (ฮีตสิบ
สอง) และแนวปฏิบตั ิตาม
ประเพณีบญ
ุ เดือนสิบ (บุญข้าว
สาก) 2)เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึงความสาคัญและ
คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิน่ อีสาน 3)เพือ่
นาเอาวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิน่ อีสานอันดีงามที่มีมา
ตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง
ได้นาไปปฏิบตั ิ

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ เด็กเยาวชนใน
เขตพืน้ ที่เทศบาลเมืองศิลา
จานวน 80 คน เชิงคุณภาพ
เด็กเยาวชน มีความรู้เรื่อง
บุญประเพณีเดือนสิบ (บุญข้าว
สาก) เห็นคุณค่ามรดกทาง
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิน่ อีสานตามฮีตสิบสอง
และนาเอาวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่ อันดีงามไป
ปฏิบตั ิได้ถกู ต้อง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1)ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 ของจานวน
เปูาหมายที้งหมวด 2)
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 3)กิจกรรมของ
โครงการที่สาเร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ
80 4)ผู้เข้าร่วมอบรมนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อย
ละ 80

1)เด็ก เยาวชน มีความรู้
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติแต่ละเดือน
ในรอบปีของชาวอีสาน (ฮีตสิบ
สอง) และแนวปฏิบัติตาม
ประเพณีบุญเดือนสิบ(บุญข้าว
สาก) 2)เด็ก เยาวชน ตระหนัก
ถึงความสาคัญและคุณค่ามรดก
ทางวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นอีสาน 3)เด็กเยาวชน
นาวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นอีสานอันดีงามที่มีมาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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เป้าหมาย
ที่
3

โครงการ
โครงการฝึกอบรมผู้นา
ทางศาสนพิธี

วัตถุประสงค์
1)เพือ่ เป็นการอนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรม ชนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของชาติ 2)
เพือ่ ให้บคุ ลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาไปเผยแพร่ใน
ท้องถิน่ ของตนได้ 3)เพือ่ ให้ราบ
ทราบถึงขัน้ ตอนและวิธกี ารที่
ควรปฏิบตั ิอย่างครบถ้วน 4)
เพือ่ สร้างผู้นาทางศาสนพิธใี หม่
ให้กบั หมู่บา้ น ชุมชน ท้องถิน่ 5)
เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(ผลผลิตของโครงการ)

เชิงปริมาณ ผูน้ าชุมชน
ประชาชน เยาวชน และ
พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
เมืองศิลา จานวน 70 คน
เชิงคุณภาพ 1)ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทุกคนได้มคี วามรู้
ความเข้าใจและสามารถ
นาไปเผยแพร่ในท้องถิน่
ของตนได้ 2)สร้างผูน้ า
ทางศาสนพิธีใหม่ให้กบั
หมูบ่ า้ น ชุมชน ท้องถิน่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,150

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1)จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีจานวนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

1)ทาให้ประชาชนทั่วไปเข้าใน
พิธกี รรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทยได้ดี
ยิง่ ขึ้น 2)ทาให้เกิดความเจริญ
ทางจิตใจ มีความสมัคร สมาน
สามัคคีในชุมชนและสังคมและ
ประพฤติตนแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชนรุ่นหลังต่อไป 3)ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
สามารเกี่ยวกับพิธกี รรมทาง
ศาสนา ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอน และก่อให้เกิด
ผู้นาทางศาสนพิธเี พิม่ ขึ้น
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เป้าหมาย
ที่
4

โครงการ
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
(เส้นทางการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม)

วัตถุประสงค์
1)เพือ่ ส่งเสริมให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่สาคัญ
ทางวัฒนธรรม 2)เพือ่ อบรมให้
ความรู้ประชาชนด้านการ
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่ 3)เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่ และวิถี
ชีวติ ความเป็นอยูด่ ั้งเดิมของ
ชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ กลุ่มเปูาหมาย
100 ประกอบด้วย 1)ผู้นา
กลุ่มอาชีพในชุมชนตาบลศิลา
2)กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี
แม่บา้ น กลุ่มเยาวชนในตาบล
ศิลา 3)ผู้นาชุมชน
นักปราชญ์ชาวบ้าน 4)
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกีย่ วข้อง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

150,000

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1)ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
บอกชื่อที่ตั้ง สถานที่
ท่องเที่ยวที่กาหนดตาม
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในตาบลศิลาได้
อย่างถูกต้อง 2)ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถถ่ายทอด
วิถีชีวติ และประวัติความ
เป็นมาของสถานที่
ท่องเที่ยวตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่กาหนดอย่าง
น้อย 3 แห่ง

1)ประชาชนตาบลศิลามี
ความรู้และสามารถถ่ายทอด
ได้อย่างถูกต้องในด้านวิถชี วี ติ
คุณค่าทางประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมประเพณีตาบลศิลา
2)ตาบลศิลามีมคั คุเทศก์
เยาวชนทีม่ คี วามรู้ความสา
มาถในการแนะนาเอกลักษณ์
หมูบ่ า้ นและวัฒนธรรมของ
ตาบลได้อย่างถูกต้อง 3)
ประชาชนในตาบลศิลามี
รายได้เพิม่ ขึน้ และวิสาหกิจใน
ชุมชนมีความมัน่ คงและยังยืน
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เป้าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ
4)ตาบลศิลามีสถานทีท่ ่อง
เทียวในชุมชนทีเ่ ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทาง
วัฒนธรรม 5) ตาบลศิลามี
เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมทีส่ อดคล้องกับ
แหล่งท่องเทีย่ วในชุมชนและ
วิถีชีวติ ชุมชนตาบลศิลา 6)
ตาบลศิลาสามารถบริหาร
จัดการแหล่งท่องเทีย่ วใน
ชุมชนให้มีมาตรฐานคุณภาพ
หมูบ่ ้านท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม 7)เกิดการบริหาร
จัดการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและชุมชน
เมืองศิลา
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เป้าหมาย
ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรม 1)เพือ่ ประชาสัมพันธ์สถานที่
เพื่อส่งเสริมการจัดการ ท่องเทีย่ วในเขตเทศบาลเมือง
ท่องเทีย่ ว
ศิลา ให้เป็นที่รู้จกั อย่าง
แพร่หลายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 2)เพือ่ สืบสาน
และอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ 3)เพือ่
เป็นการส่งเสริมและทานุบารุง
ศาสนาฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ กลุ่มผู้นาชุมชน
กลุ่มองค์กร ปราชญ์ชาวบ้าน
และประชาชนทั่วไป จานวน
100 คน เชิงคุณภาพ กลุ่ม
ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้
ด้านประชาสัมพ้นธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว การต้อนรับ
นักท่องเที่ยว การร่วมสืบสาน
และอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)
100,000

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

1)กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 2)สถานที่
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองศิลาให้เป็นที่รู้จกั
อย่างแพร่หลาย 3)
กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 80

1)สถานที่ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองศิลา ให้เป็นที่
รู้จกั อย่างแพร่หลายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 2)
ศาสนาประเพณีวฒ
ั นธรรมอัน
ดีงาม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
ได้รับการสืบสาน 3)มีกลุ่ม
นักท่องเที่ยวมาเยีย่ มชมและ
อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชาวเมือง
ศิลามากขึน้

239
เป้าหมาย
ที่
6

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดงานประเพณี 1.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ไหลเรือไฟ เทศบาล
และประชาชน ในเขตพืน้ ที่
เมืองศิลา
ตาบลสิลา ได้ตระหนักเห็น
ความสาคัญและคุณค่าในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ดีงาม ของท้องถิน่ ให้คงอยูค่ ู่
ชุมชนสืบไป
2.เพือ่
เป็นการบูชาพระรัตนตรัยและ
ขอขมาลาโทษแม่น้าที่ได้ทิ้งสิ่ง
ปฏิกลู ทาให้สกปรก 3เพือ่ สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ในการ
ทางานร่วมกัน ทุกภาคส่วนใน
เขตพืน้ ที่ตาบลศิลา และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบล
ศิลา

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ทุกหมู่บา้ นและ
คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลเมืองศิลา จานวน
1,000 คน ชิงคุณภาพ เด็ก
เยาวชนและประชาชนคณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
เมืองศิลา เกิดความรู้รักษ์
แม่น้าและเข้าใจการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งานให้คงอยูค่ ู่ชมชนตลอดไป

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000

(บาท)
300,000 1.จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ มีจานวนไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 2.
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75

1.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในเขตพืน้ ที่ตาบลสิลา
ได้ตระหนักเห็นความสาคัญและ
คุณค่าในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป
2.เป็นการบูชาพระรัตนตรัยและขอ
ขมาลาโทษแม่น้าที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล
ทาให้สกปรก
3.สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ในการ
ทางานร่วมกัน ทุกภาคส่วนในเขต
พืน้ ที่ตาบลศิลา และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบลศิลา
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เป้าหมาย
ที่
7

โครงการ
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ เทศบาลเมือง
ศิลา

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในพืน้ ที่ตาบลศิลา ได้
ตะหนักเห็นความสาคัญและเห็น
คุณค่าในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คง
อยูค่ ู่ชุมชนสืบไป 2.เพือ่ ส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้
เกิดความสานึกในการแสดงออก
ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้หลัก
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ตนเคารพนับ
ถือและเพือ่ เป็นการปลูกฝังค่านิยม
อันดีงามแก่เยาวชนไทย
3.เพือ่ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุรู้คุณค่าของตนเอง และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นการ
เสริมสร้างคววามักคววามสามัคคี
ของคนในชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน
และประชาชน ผ็สูงอายุใน
ตาบลศิลา ทุกหมู่บา้ น คณะ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
เมืองศิลา มีจติ สานักในความ
เป็นไทย เกิดความรู้ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอนั ดีงามของไทย
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เชิงคุณภาพ เด็ก
เยาวชนและประชาชนผู้สูงอายุ
ในตาบลศิลา คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลเมืองศิลา มี
จิตสานึกในความเป็นไทย เกิด
ความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงามของไทย และ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000 1..กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

1.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน ในพืน้ ที่ตาบลศิลา ได้
ตะหนักเห็นความสาคัญและเห็น
คุณค่าในการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป
2.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้เกิดความสานึกใน
การแสดงออกซึ่งความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้หลักผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ที่ตนเคารพนับถือและเพือ่ เป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชน
ไทย 3.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้คุณค่า
ของตนเอง และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เป็นการเสริมสร้างความ
รักความสามัคคีของคนในชุมชน
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เป้าหมาย
ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดงาน
1.เพือ่ ส่งเสริม สืบสาน และ
ประเพณีทอดเทียน
อนุรักษ์ ประเพณีอนั ดีงามของ
พรรษา เทศบาลเมืองศิลา ท้องถิน่ ให้กบั เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ตะหนักเห็นคุณค่า
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ควร
สืบสานประเพณีให้คงอยูค่ ู่คน
ไทยตลอดไป 2.เพือ่ ส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน ใน
พืน้ ที่ตาบลศิลา ได้รับความรู้
ความเข้าใจในการหล่อเทียน
และพิธถี วายเทียนอย่างถูกต้อง
3.เพือ่ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และประชาชน ในพืน้ ที่ตาบล
ศิลา ได้ร่วมกันทาบุญและเป็น
การเสริมสร้างความสามัคคีของ
คนในชุมชน

(ผลผลิตของโครงการ)
เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน
และประชาชน กานัน
ผู้ใหญ่บา้ น ทุกหมู่บา้ น
พนักงานเทศบาลเมืองศิลา
จานวน 500 คน เชิง
คุณภาพ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กานัน ผู้ใหญ่บา้ น
ทุกหมู่บา้ น พนักงานเทศบาล
เมืองศิลา ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ ละมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีที่เน้นเอกลักษณ์
ความเป็นไทย ที่สืบต่อกันมา
ยาวตั้งแต่โบราณกาลและมีจติ
สานักรักความเป็นไทย
อนุรักษ์และหวงแหนประเพณี
ที่ดีงาม

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

(KPI)

จะได้รับ

2561

2562

2563

2564

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000 1.มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
2.ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ
จากการร่วมโครงการร้อย
ละ 70

905,150

550,000

550,000

550,000

8

3

3

3

1.ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนได้
ตะหนักเห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ควร
สืบสานประเพณีให้คงอยูค่ ู่คน
ไทยตลอดไป 2.ส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน ในพืน้ ที่
ตาบลศิลา ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการหล่อทเยนและพิธี
ถวายเทียนอย่างถูกต้อง 3.
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในพืน้ ที่ตาบลศิลา ได้
ร่วมกันทาบุยและเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีของคน
ในชุมชน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
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รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป สานักปลัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
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รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
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กองการศึกษา

