
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการส่งเสริมงานประเพณี เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี จัดงานประเพณี 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ความพงึพอใจ ประเพณีของทอ้งถิ่น กอง

ลอยกระทงของต าบลบา้นเหล่า ลอยกระทง และสืบสาน ลอยกระทงประจ าปี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ที่สืบทอดกนัมาได้รับ การศึกษา

วัฒนธรรมประเพณีของ จ านวน 1 คร้ัง ของประชาชน การสืบทอดต่อไป

ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบต่อไป ในต าบล เพื่อไมใ่หสู้ญหาย

2 โครงการส่งเสริมสืบสานอนรัุกษ์ เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี จัดงานประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ประเพณีของทอ้งถิ่น กอง

ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหวั สงกรานต์รดน้ าด าหวั สงกรานต์ รดน้ าขอพร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ที่สืบทอดกนัมาได้รับ การศึกษา

ขอพรผู้สูงอายุในต าบลบา้นเหล่า ขอพรผู้สูงอายุและสืบสาน ผู้สูงอายุในต าบล ของประชาชน การสืบทอดต่อไป

วัฒนธรรมประเพณีของ บา้นเหล่าปลีะ 1 คร้ัง ในต าบล เพื่อไมใ่หสู้ญหาย

ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบต่อไป

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรมทางพระ เพื่อสืบสานและรักษาไว้ จัดกจิกรรมทางพทุธ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ ประเพณีของทอ้งถิ่น กอง

พทุธศาสนา และงานพธิีต่าง ๆ ซ่ึงวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และงานพธิี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ที่สืบทอดกนัมาได้รับ การศึกษา

เกี่ยวกบัวัฒนธรรมประเพณีของ ของไทยและปฏบิติัตาม ในต าบลบา้นเหล่า ของประชาชน การสืบทอดต่อไป

ต าบลบา้นเหล่า ทางของพระพทุธศาสนา กจิกรรมละ  1  คร้ัง ในต าบล เพื่อไมใ่หสู้ญหาย

         7.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

    7.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านอนุรกัษ์ ส่งเสรมิและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 สนบัสนนุโครงการงานประเพณี เพื่อเปน็การอนรัุกษแ์ละ สนบัสนนุงบประมาณ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ประชาชนมส่ีวนร่วม กอง

นมสัการพระธาตุช่อแฮ เมอืงแพร่ สืบสานประเพณีไหว้ ในการจัดงานประเพณี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การสมทบเปน็ ในการท านบุ ารุง การศึกษา

แหตุ่งหลวง พระธาตุช่อแฮ เมอืงแพร่ พระธาตุช่อแฮ ไปตามบนัทกึ ศาสนา และงานประ

แหตุ่งหลวง ซ่ึงเปน็ประเพณี ปลีะ  1  คร้ัง ข้อตกลงกบั เพณีของจังหวัดแพร่

ของชาวแพร่ สภาวัฒนธรรม

5 โครงการส่งเสริมและอนรัุกษ์ เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษ์ ส่งเสริมและอนรัุกษ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ วัฒนธรรมประเพณี กอง

ประเพณีกิ๋นสลาก/สลากภตั ประเพณีกิ๋นสลาก/สลากภตั ประเพณีกิ๋นสลาก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และวันส าคัญของ การศึกษา

วัดในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ซ่ึงเปน็ประเพณีของชาว ปลีะ  1  คร้ัง ของประชาชน ทอ้งถิ่นและของชาติ

ต าบลบา้นเหล่าที่สืบต่อ ในต าบล ได้สืบทอดต่อไป

กนัมา

6 สนบัสนนุโครงการงานประเพณี เพื่อเปน็การอนรัุกษแ์ละ สนบัสนนุงบประมาณ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ประชาชนมส่ีวนร่วม กอง

นมสัการพระพทุธโกศัยศิริชัยมหา สืบสานประเพณีนมสัการ ในการจัดงานประเพณี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) การสมทบเปน็ ในการท านบุ ารุง การศึกษา

ศากมนุ ี พระพทุธโกศัยศิริชัยมหา นมสัการพระพทุธโกศัย ไปตามบนัทกึ ศาสนา และงานประ

ศากมนุ ีพระคู่บา้น คู่เมอืง ศิริชัยมหาศากมนุี ข้อตกลงกบั เพณีของจังหวัดแพร่

ของจังหวัดแพร่ ปลีะ  1  คร้ัง สภาวัฒนธรรม

         7.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

    7.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านอนุรกัษ์ ส่งเสรมิและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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7 โครงการหล่อเทยีนและถวายเทยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย จัดกจิกรรมหล่อเทยีน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ วัฒนธรรมประเพณี กอง

พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ตามโครงการหล่อเทยีน และถวานเทยีนพรรษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และวันส าคัญของ การศึกษา

ใหก้บัวัดในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า และถวายเทยีนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ของประชาชน ทอ้งถิ่นและของชาติ

เนื่องในวันเข้าพรรษา ปลีะ  1  คร้ัง ในต าบล ได้สืบทอดต่อไป

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า

8 งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษ์ ส่งเสริมและอนรัุกษ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ วัฒนธรรมประเพณี กอง

เมอืงแพร่ ประเพณีกิ๋นสลาก/สลากภตั ประเพณีกิ๋นสลาก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และวันส าคัญของ การศึกษา

ซ่ึงเปน็ประเพณีของชาว ปลีะ  1  คร้ัง ของประชาชน ทอ้งถิ่นและของชาติ

จังหวัดแพร่ที่ท าสืบต่อกนัมา ในต าบล ได้สืบทอดต่อไป

9 งานตามรอยพระยุคลบาทยาตรา เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิ สนบัสนนุการด าเนนิ - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ วัฒนธรรมประเพณี กอง

รวมพลังสามคัคีของดีสูงเมน่ กจิกรรมในงานประเพณี กจิกรรมในงานประเพณี (อบต.) (อบต.) (อบต.) การสนับสนุน และวันส าคัญของ การศึกษา

ตามรอยพระยุคลบาท ตามรอยพระยุคลบาท การด าเนิน ทอ้งถิ่นและของชาติ

ยาตรารวมพลังสามคัคี ยาตรารวมพลังสามคัคี กิจกรรมเป็นไป ได้สืบทอดต่อไป

ของดีสูงเมน่ ของดีสูงเมน่ ตามเกณฑ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    7.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านอนุรกัษ์ ส่งเสรมิและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน
         7.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ จัดกจิกรรมส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ ประชาชน  พนกังาน ส านกัปลัด

ใหก้บัพนกังานส่วนต าบล และ ประชาชนและบคุลากร คุณธรรม จริยธรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และบคุลากรในพื้นที่

ประชาชนในต าบลบา้นเหล่า มคุีณธรรม  จริยธรรม ปลีะ  1  คร้ัง ของผู้เข้าร่วม ต าบลบา้นเหล่า

กจิกรรม มคุีณธรรม  จริยธรรม

2 โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน เพื่อส่งเสริมวันส าคัญ จัดกจิกรรมวันส าคัญ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ วัฒนธรรมประเพณี ส านกัปลัด

ส าคัญทางพระพทุธศาสนาและ และจงรักภกัดีต่อ ทางพระพทุธศาสนา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และวันส าคัญของ

วันส าคัญของชาติ (วันเข้าพรรษา สถาบนัชาติ  ศาสนา ปลีะ  1  คร้ัง ของผู้เข้าร่วม ทอ้งถิ่นและของชาติได้

วันออกพรรษา วันปยิะ) และพระมหากษติัย์ กจิกรรม สืบทอดไมใ่หสู้ญหาย

         7.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

    7.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านอนุรกัษ์ ส่งเสรมิและฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 (เลือกท า) การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


