
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี    6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการรอมฏอนสัมพันธ์  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000     ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
   ท้องถ่ิน รวมละศีลอด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประเพณีท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

2. โครงการประเพณีลอยกระทง  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 70,000   70,000   50,000   50,000   50,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
   ท้องถ่ิน ร่วมประเพณีลอยกระทง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประเพณีท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

3. โครงการอาซูรอสัมพันธ์  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
   ท้องถ่ิน ร่วมแข่งขันกวนอาซูรอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประเพณีท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

4. โครงการครอบครัวสัมพันธ์  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
   ท้องถ่ิน ร่วมรดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการจัด   การจัดงานรัฐพิธีเพ่ิมข้ึน อบต.

 โครงการ ตันหยงลิมอ

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี    6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการงานเมาลิดสัมพันธ์  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 40,000   40,000   50,000   50,000   50,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
   ท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประเพณีท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

6
โครงการส่งเสริมการจัดงานและกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชน ประชาชนในต้าบล และ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000

ประชาชนร้อยละ ๘๐
ท้าให้ประเพณี   ด้ังเดิม

กองการศึกษา
ในวันส้าคัญต่างๆ ตระหนักถึงประเพณี   รัฐพิธีต่างๆของทางราชการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ศิลปวัฒนธรรม อบต.

ด้ังเดิม ศิลปวัฒนธรรม เป็นประจ้าทุกปี โครงการ รัฐพิธีต่างๆ ตันหยงลิมอ
รัฐพิธีต่างๆ

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินร่วมกับ  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 50,000   50,000   20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
อ้าเภอระแงะ    ท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประเพณีท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

8 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 100,000 100,000 20,000   20,000   20,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
   ท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประเพณีท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี    6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการก่อสร้างศาลาลอยกระทง  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี  - ประชาชน ๓ หมู่บ้าน 150,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
 บ้านโคกเนียงส้าหรับประเพณีลอยกระทง    ท้องถ่ิน (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประเพณีท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อบต.
หมู่ท่ี ๓ บ้านตอหลัง โครงการ ตันหยงลิมอ

10 สนับสนุนกลุ่มศิลปการแสดงพ้ืนบ้าน  - เพ่ือส่งเสริมศิลปการ  - อุดหนุนกลุ่มศิลปการแสดง 60,000   ประชาชนร้อยละ ๘๐  -ศิลปการแสดงพ้ืนบ้าน กองการศึกษา
ภายในต้าบล แสดงพ้ืนบ้าน ของต้าบล (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ได้รับการสืบทอดต่อไป อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

11 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  - เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญา - ประชาชนต้าบลตันหยงลิมอ 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - สืบทอดภูมิปัญญา กองการศึกษา
ท้องถ่ิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไป อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

12 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ  - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ   ประชาชนในต้าบล 70,000   70,000   40,000   40,000   40,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท้าให้ประชาชนได้รับ กองการศึกษา
ท้านุบ้ารุงศาสนา ด้าเนินการเก่ียงกับโครงการ   หมู่ท่ี 1-8 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   การช่วยเหลือในการ อบต.

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับศาสนา โครงการ   ประกอบพิธีกรรมทาง ตันหยงลิมอ
และพิธีกรรม   ศาสนา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี    6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการแห่เทียนพรรษา เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2,000     2,000     2,000     2,000     2,000         ประชาชนร้อยละ ๘๐ เป็นการรักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม บ้านตอหลัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม อันดีงามของไทยสืบไป อบต.
ให้กับเด็ก โครงการ ตันหยงลิมอ

14 โครงการกิจกรรมงานเข้าพรรษา  - เพ่ือส่งเสริมประเพณี   ประชาชนในต้าบล 5,000     5,000     5,000     5,000     5,000         ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ กองการศึกษา
   ท้องถ่ิน   หมู่ท่ี 1-8 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม   ประเพณีท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

15 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  - เพ่ือใช้เป็นท่ีพักส้าหรับ กูโบร์ หมู่ท่ี 1 864,000     ศาลาอเนกประสงค์  - ท้าให้ประชาชนมี กองการศึกษา
ภายในกูโบร์ หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ การประกอบพิธีกรรม (งบอบต.) กูโบร์ หมู่ท่ี 1 บ้านตะโล๊ะ  สถานท่ีในการประกอบ อบต.

ทางศาสนา   พิธีกรรมทางศาสนา ตันหยงลิมอ

16 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  - เพ่ือให้ประชาชน และ  -กว้าง ๖  เมตร 864,000 อาคารอเนกประสงค์  - ท้าให้ประชาชน และ กองการศึกษา
 บ้านซีรา หมู่ท่ี 6  เยาวชน มีสถานท่ีส้าหรับ   ยาว   ๔   เมตร (งบอบต.)  บ้านซีรา หมู่ท่ี 6  เยาวชน มีสถานท่ีส้าหรับ อบต.

อบรมจริยธรรม   ตามแบบองค์การบริหาร อบรมจริยธรรม ตันหยงลิมอ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี    6  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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  ส่วนต้าบลก้าหนด

17 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   - เพ่ือให้ประชาชน และ  -กว้าง ๖  เมตร 864,000 อาคารอเนกประสงค์  - ท้าให้ประชาชน และ กองการศึกษา
 บ้านบาโงสรายอ  หมู่ท่ี 6  เยาวชน มีสถานท่ีส้าหรับ   ยาว   ๔   เมตร (งบอบต.)  บ้านบาโงสรายอ  หมู่ท่ี 6  เยาวชน มีสถานท่ีส้าหรับ อบต.

อบรมจริยธรรม   ตามแบบองค์การบริหาร อบรมจริยธรรม ตันหยงลิมอ
  ส่วนต้าบลก้าหนด

18 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   - เพ่ือให้ประชาชน และ  -กว้าง ๖  เมตร 864,000 อาคารอเนกประสงค์  - ท้าให้ประชาชน และ กองการศึกษา
บ้านลาลู/หน้าสหกรณ์/บ้านผู้ช่วย เยาวชน มีสถานท่ีส้าหรับ   ยาว   ๔   เมตร (งบอบต.) บ้านลาลู/หน้าสหกรณ์/ เยาวชน มีสถานท่ีส้าหรับ อบต.
ม.๘ บ้านไอปาเซ อบรมจริยธรรม   ตามแบบองค์การบริหาร /บ้านผู้ช่วย อบรมจริยธรรม ตันหยงลิมอ

  ส่วนต้าบลก้าหนด ม.๘ บ้านไอปาเซ

19 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
 มี

เด็กและเยาวชนในต้าบล 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐ ท้าให้เด็กและเยาวชน มี กองการศึกษา
สู่การปฎิบัติ จริยธรรม คุณธรรม 

โดยใช้
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม จริยธรรม คุณธรรม อบต.

ศาสนาเป็นตัว เช่ือมโยง

โครงการ ตันหยงลิมอ

20 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส้านึก ประชาชนในต้าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความรู้ กองการศึกษา
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ในการด้ารงชีวิต (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม อบต.
โครงการ และมีจิตส้านึกท่ีดีในการ ตันหยงลิมอ

ด้ารงชีวิต

21 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส้านึก ประชาชนในต้าบล 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความรู้ กองการศึกษา
ในการด้ารงชีวิต (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม อบต.

โครงการ และมีจิตส้านึกท่ีดีในการ ตันหยงลิมอ
ด้ารงชีวิต

22 โครงการกีฬา อบต.เสริมสร้างสมานฉันท์  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000     ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา
การส่งเสริมด้านกีฬา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ร่างกายแข็งแรง อบต.

โครงการ ตันหยงลิมอ

23 โครงการกีฬาเด็กสร้างเสริมสุขภาพ  - เพ่ือให้เด็กได้รับ  - ประชาชนท้ัง 8 หมู่บ้าน 60,000   60,000   60,000   60,000       ประชาชนร้อยละ ๘๐  - เด็กมีสภาพร่างกาย กองการศึกษา
 (อายุไม่เกิน 15 ปี) การส่งเสริมด้านกีฬา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม แข็งแรงและพัฒนาทักษะ อบต.

โครงการ ด้านกีฬา ตันหยงลิมอ

24 โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา  - เพ่ือส่งเสริมทักษะผู้ตัดสิน - ผู้ตัดสินท้ัง 8 หมู่บ้าน 20,000   20,000   20,000   20,000       ผู้ตัดสินกีฬาร้อยละ ๘๐  - ผู้ตัดสินมีทักษะความรู้ กองการศึกษา
กีฬา ผู้มีความสามารถด้านการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม ความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน อบต.
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ตัดสินกีฬา โครงการ ตันหยงลิมอ
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