
       ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร

ก. ยุทธศำสตร์จงัหวัดที่3เมืองท่องเที่ยวชัน้นน ำของ ASEN และแหล่งศกึษำดงูำน-ประชุมสัมมนำส ำคัญระดบัประเทศ

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนศลิปธ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

1  จดังานเทศกาลสงกรานต์   - เพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์ศลิป  - จดังานประเพณีเทศกาล 300,000 300,000 300,000 300,000 จดักิจกรรม  - ศลิปวฒันธรรมประเพณีได้ กองการศกึษา

หาดเจ้าส าราญ วฒันธรรมและประเพณีตา่ง ๆ วนัสงกรานต์ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไป

ของไทยและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว

2 โครงการจดังานวนัลอยกระทง   - เพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์ศลิป จดังาวนัลอยกระทง 300,000 300,000 300,000 300,000 จดังาน  - ศลิปวฒันธรรมประเพณีได้ กองการศกึษา

วฒันธรรมและประเพณีตา่ง ๆ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไป

ของไทย

3  สนบัสนนุการจดังานพระนครครีี  - เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเที่ยวและ  - สนบัสนนุงบประมาณใน 20,000 20,000 20,000 20,000 สนบัสนนุ  - ศลิปวฒันธรรมประเพณีได้ กองการศกึษา

รักษาศลิปวฒันธรรมประเพณี การจดังานพระนครครีี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล งบประมาณ เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไป

และภมิูปัญญาท้องถ่ิน

4 โครงการสง่เสริมวนัส าคญัทาง  - เพ่ืออนรัุกษ์และสบืสานวนัส าคญั  - จดังานส าคญัตา่งๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 จดักิจกรรม  - เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน กองการศกึษา

ศาสนา ทางศาสนา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญั

และเข้าวดัเพ่ือท าบญุ
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 ถงึ 2564)
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

5 จดังานวนัรัฐพิธีวนัเฉลมิพระชนม - เพ่ือแสดงความจงรักภกัดแีด่  - จดัพิธีถวายราชสกัการะ 100,000 100,000 100,000 100,000 จดังานพิธี  - ประชาชนได้ร่วมพิธี ส านกัปลดั

พรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

หวั(วนัพอ่) และจดักิจกรรมตา่ง ๆ ใน

วนัส าคญัของชาต ิ  และจดัท า

พวงมาลา

6 จดังานวนัรัฐพิธีวนัเฉลมิพระชนม - เพ่ือแสดงความจงรักภกัดแีด่  - จดัพิธีถวายราชสกัการะ 100,000 100,000 100,000 100,000 จดังานพิธี  - ประชาชนได้ร่วมพิธี ส านกัปลดั

พรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินี ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ราชินีนาถ (วนัแม)่ นาถ และจดักิจกรรมตา่ง ๆ ใน

วนัส าคญัของชาต ิ  

7 สง่เสริมสกัการะวนัปิยะมหาราช  - เพ่ือแสดงความจงรักภกัดแีด่  - จดัท าพวงมาลาเพ่ือถวายเป็นการ1,000 1,000 1,000 1,000 เข้าร่วมพิธี  - ประชาชนได้ร่วมพิธี ส านกัปลดั

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัรัชกาล สกัการะพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ที่ 5 ราชกาลที่ 5

8 จดังานประเพณีวนัส าคญั  - เพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์ศลิป   - จดังานประเพณีวนัส าคญั 100,000 100,000 100,000 100,000 จดังาน  - เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ส านกัปลดั

วฒันธรรมและประเพณีตา่ง ๆ ของ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประเพณี ได้สบืทอดวฒันธรรมประเพณี

ไทย และสง่เสริมการทอ่งเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

9 กอ่สร้างซุ้มเฉลมิพระเกียรตแิบบ  - เพ่ือแสดงความจงรักภกัดตีอ่ ชนิดไฟเบอร์คลาส ขนาดกว้างไมน้่อย 150,000 กอ่สร้างซุ้ม ได้แสดงความจงรักภ้กดี กองชา่ง

ถาวร ม.6 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั กวา่ 2.50 ม.สงูไมน้่อยกวา่ 3.00 ม. เทศบาล

และพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จ านวน 1 ซุ้ม

10 จดัซือ้ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ  - เพ่ือแสดงความจงรักภกัดตีอ่ จดัซือ้ซุ้มเฉลมิพระเกียรตขินาด100,000 ได้แสดงความจงรักภ้กดี กองชา่ง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฐานกว้าง 3.10 ม. สงู 5.90 ม.เทศบาล

และพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

11 สร้างอนสุาวรีย์รัชการที่ 6  - เพ่ือสร้างเป็นอนสุรณ์สถาน  - สร้างอนสุาวรีย์รัชการที่ 6 2,000,000 อนสุาวรีย์  - คนรุ่นหลงัทราบประวตัคิวามเป็น กองชา่ง

 ทราบประวตัคิวามเป็นมา บริเวณสวนภมิูทศัน์ หน้าหาด- เทศบาล มา ของหาดเจ้าส าราญและเป็นที่

 ของหาดเจ้าส าราญ เจ้าส าราญ เคารพสกัการะของประชาชน

12 โครงการสบืสานประเพณี  - เพ่ือสง่เสริมอนรัุกษ์ประเพณี  จดักิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 จดักิจกรรม  - เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ส านกัปลดั

สงกรานต์รดน า้ด าหวัผู้สงูอายุ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล  1 ครัง้ ได้สบืทอดวฒันธรรมประเพณี
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

13 โครงการอบรมสองวยัหว่งใยใสใ่จ - เพ่ือสง่เสริมอนรัุกษ์ประเพณี จดักิจกรรม  1 ครัง้ 100,000 100,000 100,000 100,000 จดักิจกรรม  - เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน ส านกัปลดั

ดแูลปลกูฝังและสบืสานประเพณี เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล  1 ครัง้ ได้สบืทอดวฒันธรรมประเพณี

สงกรานต์รดน า้ด าหวั

14 โครงการสง่เสริมศลิปะวฒันธรรม - เพ่ือรักษาศลิปวฒันธรรมประเพณี - จดักิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นศลิปะ 100,000 100,000 100,000 100,000 จดักิจกรรม  - เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน กองการศกึษา

ประเพณีไทย และภมิูปัญญาท้องถ่ิน วฒันธรรม ประเพณี พืน้บ้านของเทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ได้สบืทอดวฒันธรรมประเพณี

ชมุชน
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