รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี และยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการศึกษา และคุณภาพชีวิตประชาชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปาหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพที่ดี

2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนในเขตพื้นที่ องคการบริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่จัด - ประชาชนหันมาเลนกีฬา
สวนตําบลหินเหล็กไฟ
กิจกรรม
ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
(นันทนาการ)

2 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด - เพื่อสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬา
ตําบลหินเหล็กไฟ
เพือ่ สุขภาพที่ดี และสรางความ

####### 350,000 350,000 350,000 จํานวนครั้งที่จัด - ประชาชนหันมาเลนกีฬา
กิจกรรม
มากยิ่งขึ้น

จัดกิจกรรม ปละ 1 ครั้ง

สามัคคีในหมูคณะ

- มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

กอง
การศึกษา
(นันทนาการ)

สรางความสามัคคี

3 โครงการสงเสริมเอกลักษณ
การแตงกายดวยผาไทย
4 โครงการกอสรางลานกีฬา

เพื่อสืบสานอนุรักษผาไทยและสงเสริม สงเสริมบุคลากรสวมใสชุดผาไทย
เห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย

ในการปฏิบัติราชการโดยกําหนด
สัปดาหละหนึ่งวัน

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายใหกับ

สรางลานกีฬาบานโนนมาลัย หมูที่ 4

ใหบุคลากรของ อบต.หินเหล็กไฟ
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10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากร
ทุกคน

บุคลากร อบต.หินเหล็กไฟ
ทุกคนสวมใสชุดผาไทย

กอง
การศึกษา

มาปฏิบัติราชการ

150,000

จํานวนลาน - ประชาชนหันมาเลนกีฬา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

กอง

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

ตานยาเสพติด บานโนนมาลัย
หมูที่ 4
5 โครงการกอสรางลานกีฬา
ตานยาเสพติด บานโศกดู
หมูที่ 15

เยาวชนใหมีความรักสามัคคี หางไกล

6 โครงการกอสรางลานกีฬา
ตานยาเสพติด บานสามศิลา
หมูที่ 16

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายใหกับ

2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

กีฬาที่กอสราง มากยิ่งขึ้น

การศึกษา
(กองชาง)

สิ่งเสพติด
เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายใหกับ

ที่รับผิดชอบ

สรางลานกีฬาบานโศกดู หมูที่ 15

#######

เยาวชนใหมีความรักสามัคคี หางไกล
สิ่งเสพติด
สรางลานกีฬาบานสามศิลา หมูที่ 16

เยาวชนใหมีความรักสามัคคี หางไกล

จํานวนลาน
- ประชาชนหันมาเลนกีฬา
กีฬาที่กอสราง มากยิ่งขึ้น

200,000 จํานวนลาน
- ประชาชนหันมาเลนกีฬา
กีฬาที่กอสราง มากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา
(กองชาง)
กอง
การศึกษา
(กองชาง)

สิ่งเสพติด

7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง- เพื่อเปนการอนุรักษประเพณีที่ดีงาม จัดกิจกรรมลอยกระทง ปละ 1 ครั้ง ####### 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่จัด - เปนการสืบสานประเพณี
กิจกรรม
ของไทย
ใหคงอยูตอไป

กอง
การศึกษา

- ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม

สรางความสนุกสนาน

8 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ

9 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา

- เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมงานวันแม ปละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม
ตอสมเด็จพระนางเจาฯ
- เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีในครอบครัว
- เพื่อใหลูกไดแสดงออกถึงความรัก
เพื่อเขารวมประกอบกิจกรรมตาง ๆ วันสําคัญตาง ๆ ของศาสนา
5,000 5,000 5,000 5,000 มีการเขารวม
เนื่องในวันสําคัญศาสนา
กิจกรรม
-114-

กอง
จงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาฯ การศึกษา
- ประชาชนไดแสดงความ

- ลูกไดแสดงความกตัญูกตเวที

ตอแม และเสริมสรางความ
สัมพันธที่ดีในครอบครัว
ประชาชนไดใหความสําคัญและ
เขารวมกิจกรรมวันสําคัญของ

กอง
การศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

วันสําคัญของศาสนาศาสนา

10 โครงการปฏิบัติธรรม เจริญปญญา - เพื่อใหประชาชนไดสนใจเขารวม
พัฒนาจิต
กิจกรรมทางศาสนา

จัดกิจกรรมคายปฏิบัติธรรม

11 โครงการอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหประชาชนไดรวมกิจกรรม
และประเพณีทองถิ่น
อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนไดรวมอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
กิจกรรม
สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นปละ 1 ครั้ง
และประเพณีใหคงอยู

และประเพณีทองถิ่น

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

12 โครงการปลูกฝงและอนุรักษความ เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยในศูนย
ดําเนินการภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เปนไทยสําหรับเด็กปฐมวัย
พัฒนาเด็ก มีความรัก ความเขาใจใน

30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนยพัฒนาเด็ก เด็กมีความเขาใจในเรื่อง
ทั้ง 5 ศูนย
วัฒนธรรมการแตงกาย

วัฒนธรรมการแตงกายที่เปน
เอกลักษณของไทย
รวม

12 โครงการ

-

ประชาชนสนใจและใหความ
สําคัญและเขารวมกิจกรรม
มากยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ของไทย

-

825,000
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675,000

675,000 1,025,000

-

-

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

-

