
แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ จัดงานเมาลิดในพ้ืนท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กอง

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีต ของผู้เข้าร่วมฯ ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ การศึกษาฯ
ประเพณี และรัฐพิธีต่างๆ

2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบานอ เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมบานอและ กอง
และกรือโต๊ะ ในพ้ืนท่ี บานอและกรือโต๊ะ ท่ีได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน กรือโต๊ะได้รับการส่งเสริม การศึกษาฯ

3 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ จัดงานอาซูรอในพ้ืนท่ี 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กอง
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีต จ านวน ๖ มัสยิด ของผู้เข้าร่วมฯ ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ การศึกษาฯ

ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

4 โครงการส่งเสริมประเพณี และ เพ่ือส่งเสริมประเพณี และ จัดกิจกรรมทางประเพณี 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ กอง

ศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กเยาวชน และศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การศึกษาฯ

5 ส่งเสริมการแข่งขันนกกรงหัวจุก เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด จัดกิจกรรมแข่งขัน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึงพอใจ มีการส่งเสริมกิจกรรม กอง

ต าบลมูโนะ กิจกรรมให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี นกกรงหัวจุก ของผู้เข้าร่วมฯ ตามวิถีท้องถ่ิน การศึกษาฯ

6 โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริม เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม จัดอบรมให้กับประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึงพอใจ ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับ กอง

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่ ในพ้ืนท่ี ของผู้เข้าร่วมฯ การส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาฯ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     6.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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7 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมให้กับ 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพึงพอใจ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ กอง
การละเล่นพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ ประชาชนในพ้ืนท่ี ของผู้เข้าร่วมฯ การละเล่นพ้ืนบ้านได้รับ การศึกษาฯ

การละเล่นพ้ืนบ้าน การส่งเสริมและสนับสนุน

8 โครงการอบรมศาสนาเพ่ือส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมความรู้เบ้ืองต้น จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ท่ีมี เด็กและเยาวชนมีความรู้ กอง
สถาบันครอบครัว เก่ียวกับสถาบันครอบครัวให้กับ และเยาวชนในพ้ืนท่ี ความรู้เพ่ิมข้ึน เก่ียวกับสถาบันครอบครัว การศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน

9 โครงการอบรมกีรออาตีส าหรับ เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมแก่ จัดอบรมเยาวชนและ 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้ท่ีมี เยาวชนและประชาชนมี กอง

ประชาชนในพ้ืนท่ี เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี ความรู้เพ่ิมข้ึน คุณธรรม และจริยธรรม การศึกษาฯ

10 โครงการคอตัมอัลกุรอาน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียน เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ กอง

ความรู้ท่ีถูกต้องในการปฏิบัติศาสนกิจ ท่ีมีความรู้เพ่ิมข้ึน ท่ีถูกต้องในการปฏิบัติศาสนกิจการศึกษาฯ

11 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดอบรมให้ความรู้ 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีคุณธรรม กอง

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการพัฒนาฯ และจริยธรรม การศึกษาฯ

12 โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก จัดอบรมจริยธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ท่ีได้ เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีมี กอง

ของเด็กและเยาวชน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี จ านวน ๓๐ คน รับความรู้เพ่ิมข้ึน คุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน การศึกษาฯ

13 โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก จัดอบรมจริยธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ได้รับการ เยาวชน และประชาชน มี กอง

(เดือนรอมฎอน) เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ประจ ามัสยิด ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน การศึกษาฯ
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14 โครงการบรรยายธรรม เพ่ือส่งเสริมจริยธรรม บรรยายธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ได้รับการ ประชาชน มีจริยธรรม กอง

ประจ ามัสยิด คุณธรรมแก่ประชาชน ประจ ามัสยิด ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมในการด าเนินชีวิต การศึกษาฯ

15 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่ จัดอบรมให้แก่ผู้สอน 60,000 จ านวนผู้สอน ผู้สอนศาสนามีความรู้ในการ กอง

ผู้สอนศาสนาในพ้ืนท่ี ผู้สอนศาสนา ศาสนาในพ้ืนท่ี ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน สอนเด็ก เยาวชนเพ่ิมข้ึน การศึกษาฯ

16 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการบ าเพ็ญ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ได้รับ มีกิจกรรมบ าเพ็ญ กอง

ประโยชน์ในชุมชน ประโยชน์ในพ้ืนท่ี ประโยชน์เพ่ิมข้ึน ประโยชน์ในพ้ืนท่ี การศึกษาฯ

17 โครงการเอ๊ียะตีกาฟเดือนรอมฎอน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมทางศาสนา 10 20,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับการ กอง

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอน ของผู้เข้าร่วมฯ ส่งเสริมจริยธรรม การศึกษาฯ
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