
แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม  หมู่ 1-6 80,000       80,000       80,000       80,000       ประชาชน  ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา

ประเพณีชนเผ่า  ประเพณีชนเผ่า  ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 ประเพณีชนเผ่า  อบต.แม่อูคอ

ได้มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์
ประเพณี

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน  เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุง  หมู่ 1-6 20,000       20,000       20,000       20,000       ประชาชน ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา

เข้าพรรษาต าบลแม่อูคอ กิจกรรมทางพุทธศาสนา  ต าบลแม่อุคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ ร้อยละ 80 ประเพณีและมีความ  อบต.แม่อูคอ

และอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วม สามัคคีในชุมชน

อันดีงามของชาติ ในการอนุรักษ์

ประเพณี

3 โครงการจัดงานวันต้อนรับ  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม ต้อนรับคริสมาสต์ 5,000         5,000          5,000          5,000          ประชาชนร้อยละ กิจกรรมวันคริสมาสต์ กองการศึกษา

คริสมาสต์  ม.1 บ้านค าสุข  และประเพณีเก่ียวกับ ม.1 บ้านค าสุข อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 70 ได้ท ากิจกรรม  ได้รับการสืบทอด  อบต.แม่อูคอ

งานวันคริสมาสต์ ร่วมกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่ี โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพในเชิงนิเวศวิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

                                        แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)



  4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แบบ ผ.01
ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

4 โครงการร่วมกิจกรรมรดน  า  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม ในพื นท่ีอบต. 10,000       10,000       10,000       10,000       ประชาชนร้อยละ  วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

ด าหัววันปีใหม่  ท่ีดีงามของไทย ท่ีว่าการอ าเภอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 70 ได้ท ากิจกรรม  ท่ีดีงามของไทย  อบต.แม่อูคอ

จังหวัด ร่วมกัน ได้รับการสืบสาน

5 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ความส าคัญกับ ผู้สูงอายุในเขต 50,000       50,000       50,000       50,000       ผู้สูงอายุร้อยละ ผู้สูงอายุได้รับการ กองการศึกษา

แห่งชาติ ผู้สูงอายุ ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 50 ได้ท ากิจกรรม ดูแล มีกิจกรรมท า  อบต.แม่อูคอ

ร่วมกัน

6 โครงการประชุมเสวนา  เพ่ือประชุมเสวนา ม.6 10,000       10,000       10,000       10,000       เยาวชนร้อยละ กิจกรรมชนเผ่า กองการศึกษา

อนุรักษ์วัฒนธรรมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมและ บ้านแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ได้ท ากิจกรรม  ได้รับการสืบทอด  อบต.แม่อูคอ

ส่ิงแวดล้อมม้ง แห่งประเทศไทย ส่ิงแวดล้อมชาวเขาเผ่าม้ง ร่วมกัน

7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม ม. 6 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนร้อยละ เด็กและเยาวชนท า กองการศึกษา

ชุมชน ม. 6 บ้านแม่อูคอ และชุมชน ต าบลแม่อูคอ บ้านแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ได้ท ากิจกรรม ท ากิจกรรมกับ  อบต.แม่อูคอ

ร่วมกัน ครอบครัวและชุมชน

8 โครงการจัดงานวันส าคัญ ของชาติ เพ่ือให้ประชาชนเห็นความ ตลอดปี ในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนเห็นความ กองการศึกษา

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส าคัญ ของชาติ ศาสนา ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 มีความจงรัก ส าคัญของสถานบัน  อบต.แม่อูคอ

พระมหากษัตริย์ ภักดีต่อสถานบันชาติ ชาติท่ีต้องเทิดทูนไว้

และร่วมกันปกป้อง

9 โครงการสืบสานประเพณีท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม ต าบลแม่อูคอ 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนร้อยละ เด็กและเยาวชนท า กองการศึกษา

ต าบลแม่อูคอ และชุมชน ต าบลแม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 80 ได้ท ากิจกรรม ท ากิจกรรมกับ  อบต.แม่อูคอ

ร่วมกัน ครอบครัวและชุมชน

10 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือแป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ม.3 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนร้อยละ เด็กและเยาวชนท า กองการศึกษา

ประเพณีปีใหม่ม้ง (น่อ เป๊ เจ่า) และสืบสานประเพณีวัฒน บ้านปางตอง อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ อบต.แม่อูคอ 100 ได้ท ากิจกรรม ท ากิจกรรมกับ  อบต.แม่อูคอ

ธรรมอันดีงานของชนเผ่าม้ง ม.6 ร่วมกัน ครอบครัวและชุมชน

บ้านแม่อูคอ

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์


