
๘๒
๒.บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิ่น แบบ ผ.๐๒

ยทุธศาสตร์จงัหวัดยทุธศาสตร์ที่ ๒ ยทุธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
กลยทุธ์ที่ ๑ พัฒนาสง่เสริมและสบืสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยทุธศาสตร์ที่ ๑ ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม
ด้านบริการชมุชนและสงัคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการแข่งขันกฬีาภายในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก จ านวน ๓ ศูนย์

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมี
ความสนใจในการ

เล่นกฬีา

๑คร้ัง/ปี        30,000      30,000       30,000      30,000       30,000
ร้อยละ ๘๐

ของนกัเรียน 
ในศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก มี
ความสัมพนัธ์ที่

ดีต่อกนั

นกัเรียนใน
ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กมคีวาม
สามคัคี

กอง
การศึกษา

๒ โครงการสนบัสนนุวัดจัดงานพธิี
บรรพชา-อปุสมบทภาคฤดูร้อน

เพื่อสอบทอดและ
เผยแพร่ศาสนา

จ านวน ๙ วัด 50,000       50,000     50,000      50,000     50,000      จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิกจิกรรม

เยาวชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
ศีลธรรม
จริยธรรม

กอง
การศึกษา

80,000      80,000    80,000     80,000    ๘๐๐๐๐

สรุปบัญชโีครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารสว่นต าบลเจริญศิลป์ 

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๘๓
ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๓ โครงการสนบัสนนุกจิกรรมวันส าคัญ

ทางศาสนาเช่น วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษาวันอาสาฬบชูาวันวิสาขบชูาวัน
มาฆบชูาและวันส าคัญต่างๆ

เพื่อสืบทอด
เผยแพร่การจัด
กจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา

จ านวน ๙ 
หมู่บา้น

50,000       50,000     50,000      50,000     50,000      จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิกจิกรรม

ประชาชนได้สืบ
ทอดเผยแพร่
ประเพณีวฒันธรรม

กอง
การศึกษา

๔ โครงการส่งเสริมสนบัสนนุภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

เพื่ออนรัุกษ ์สืบ
ทอดเผยแพร่
ศิลปะภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

ประชาชน
และครูภมูิ
ปญัญา
ทอ้งถิ่น๙ 
หมู่บา้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐ 
ของเด็กและ
เยาวชน
ประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
การเข้าร่วม
กจิกรรมของ
หมู่บา้น

กอง
การศึกษา

๕ โครงการสนบัสนนุกลุ่มดนตรีพื้นบา้น
หมู่ที่ ๙บา้นกดุนาขาม

เพื่อเปน็การ
ส่งเสริมท านบุ ารุง
กลุ่มดนตรีพื้นบา้น
ใหค้งอยู่สืบไป

หมู่ที่ ๙บา้น
กดุนาขาม

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทกุ

ประการ

ประชาชนได้
อนรัุกษด์นตรี
พื้นบา้นและมี
ความสามคัคีใน

ชุมชน

กอง
การศึกษา

๖ โครงการจัดกจิกรรมทางประเพณีและ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่นเช่น บญุผะเหวด 
บญุมหาชาติฯลฯ

เพื่ออนรัุกษ์
เผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณีที่ส าคัญ

จ านวน ๙ 
หมู่บา้น

100,000     100,000   100,000   100,000  100,000   โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทกุ

ประการ

ส่งเสริม
ประเพณี
วัฒนธรรม

กตัญญูกตเวที
อนัดีงาม

กอง
การศึกษา

250,000    250,000  250,000   250,000  250,000   

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๘๔

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๗ โครงการกอ่สร้างเมรุ หมู่ที่ 5 เพื่อความสะดวก

เรียบร้อยในการจัด
งาน

จ านวน ๑ แหง่      600,000    600,000    600,000   600,000    600,000 จ านวนแหง่ที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
จัดงาน

กอง
การศึกษา

๘ โครงการกอ่สร้างเมรุ หมู่ที่ 6 เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยในการจัด
งาน

จ านวน ๑ แหง่      600,000    600,000    600,000   600,000    600,000 จ านวนแหง่ที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
จัดงาน

กอง
การศึกษา

๙ โครงการต่อเติมศาลาพกัญาติ หมู่ที่ ๖ เพื่อความสะดวก
เรียบร้อยในการจัด
งาน

จ านวน ๑ แหง่      200,000    200,000    200,000   200,000    200,000 จ านวนแหง่ที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
จัดงาน

กอง
การศึกษา

๑๐ โครงการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด
(เยาวชน ประชาชนทั่วไป

เพื่อสนบัสนนุกฬีา
และปอ้งกนัปญัหา
ยาเสพติดในชุมชน

ประชาชน 
เยาวชน๙ 
หมู่บา้น

     150,000    150,000    150,000   150,000    150,000 ประชาชน๙ 
หมู่บา้น

ประชาชน
เยาวชน มี
สุขภาพ
แข็งแรง
หา่งไกลยาเสพ
ติด

กอง
การศึกษา

 1,550,000   1,550,000    1,550,000   1,550,000    1,550,000

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๘๕

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๑๑ โครงการกอ่สร้างลานกฬีาประจ า

หมู่บา้น หมู่ที่ 10
เพื่อส่งเสริม
สนบัสนนุให้
ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กาย

จ านวน ๑ แหง่      220,000    220,000    220,000   220,000    220,000 ประชาชนร้อย
ละ ๒๐ ร้อยละ
 ๒๐ มสีถานที่
ออกก าลังกาย

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกายมี
สุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

๑๒ โครงการปรับปรุงต่อเติมลานกฬีา
ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 4

เพื่อส่งเสริม
สนบัสนนุให้
ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กาย

จ านวน ๑ แหง่      100,000    100,000    100,000   100,000    100,000 ประชาชนร้อย
ละ มสีถานที่
ออกก าลังกาย

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย มี
สุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

๑๓ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงออกก าลัง
กาย ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ ๔

เพือ่ให้ประชาชนมี
กิจกรรมออกก าลัง
กายและเพือ่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง

จ านวน ๑ แหง่ 100,000     100,000   100,000   100,000  100,000   ประชาชนรัอย
ละ ๕๐ ได้ออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
และร่างกายที่
แข็งแรง

กองการศึกษา

๑๔ โครงการกอ่สร้างสนามฟตุซอลโรง
เรียน บา้นนาดี  หมู่ที่ 6

เพื่อส่งสริมให้
นกัเรียนมสีถานที่
เล่นกฬีา

จ านวน ๑ แหง่      200,000    200,000    200,000   200,000    200,000 นกัเรียนร้อย
ละ๕๐ มี
สถานที่เล่นกฬีา

นกัเรียนมสีถาน
เล่นกฬีา

กอง
การศึกษา

    620,000   620,000    620,000   620,000    620,000

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๘๖

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๑๕ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย

ประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ ๗,6,10,11
เพื่อใหป้ระชาชนมี
กจิกรรมออกก าลัง
กายและเพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนนุ
ใหป้ระชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จ านวน ๔ 
หมู่บา้น

300,000     300,000   300,000   300,000  300,000   ร้อยละ ๕๐ 
ของประชาชน
ในหมู่บา้นได้
ออกก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
และร่างกายที่
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

๑๖ โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุทมีร่วม
แข่งขันกฬีาในระดับต่างๆ เช่น ระดับ
อ าเภอระดับจังหวัดระดับประเทศ

เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน
และประชาชน
ทั่วไปหนัมาสนใจ
ในการเล่นกฬีา
มากขึ้น

ส่งเสริมการ
แข่งขันกฬีา
ทกุระดับ
จ านวน๒ คร้ัง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ประชาชน

เยาวชนที่เข้า
ร่วม

ประชาชนใน
ต าบลมีความรัก

สามัคคีในหมู่คณะ
และห่างไกลจากยา

เสพติด

กอง
การศึกษา

๑๗ โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีาใหก้บั
หมู่บา้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบและ
ประจ าศูนย์กฬีาต าบล

เพื่อใหป้ระชาชนมี
อปุกรณ์ไว้เล่นออก
ก าลังกาย

๙  หมู่บา้น      100,000    100,000    100,000   100,000 ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนหมู่บา้น
ที่ด าเนนิการ
จัดหาอปุกรณ์

ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาไว้
เล่นออกก าลังกาย
 ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย

กอง
การศึกษา

๑๘ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุต
ซอล พร้อมหญ้าเทียม หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนและ
เยาวชนมี
สถานที่เล่นกีฬา

จ านวน 1  
แห่ง

     600,000    600,000    600,000   600,000    600,000 นักเรียนและ
เยาวชนร้อย
ละ๕๐ได้
ออกก าลังกาย

นักเรียนและ
เยาวชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย

กอง
การศึกษา

๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๘๗

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๑๙ โครงการกอ่สร้างสนามกฬีาฟตุซอลใน

หมู่บา้น บา้นกดุนาขามหมู่ที่ ๘
เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมสีถานที่
เล่นกฬีา

จ านวน 1  แหง่
  600,000 #######  600,000 #######  600,000 เยาวชนร้อยละ

๕๐ ได้ออก
ก าลังกาย

เยาวชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย

กองการศึกษา

๒๐ โครงการกอ่สร้างสนามกฬีาฟตุซอล    
 กลาง หญ้าเทยีม บา้นทุ่งค าหมู่ที่ ๓

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมสีถานที่
เล่นกฬีา

จ านวน 1  แหง่

  1,900,000    1,900,000     1,900,000    1,900,000     1,900,000 เยาวชนร้อยละ
๕๐ ได้ออก
ก าลังกาย

เยาวชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย

กองการศึกษา

๒๑ โครงการสนบัสนนุส่งเสริมกจิกรรม
การทอ่งเที่ยวศูนย์ศิลปาชีพบา้นกดุนา
ขาม

เพื่อส่งเสริมการจัด
กจิกรรมการ
ทอ่งเที่ยวศูนย์
ศิลปาชีพกดุนาขาม

ตลอดปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ชุมชนมสีถานที่
ทอ่งเที่ยว ร้อย
ละ ๕๐ 
ประชาชนใน
พื้นที่มรีายได้
เพิ่ม

ส่งเสริมการจัด
กจิกรรมการ
ทอ่งเที่ยวศูนย์
ศิลปาชีพกดุนา
ขาม

ส านกัปลัด

๒,๕๓๐,๐๐๐ ๒,๕๓๐,๐๐๐ ๒,๕๓๐,๐๐๐ ๒,๕๓๐,๐๐๐ ๒,๕๓๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๘๘

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๒๒ โครงการส่งเสริมบรูณะวัด ใหเ้ปน็

สถานที่ทอ่งเที่ยวเช่น วัดศรีสุข 
สถานที่ตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั(ภาพประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หว้ทรงผูกเชือกรองเทา้ด้วย
พระองค์เอง ขณะเสด็จ ณ วัดศรีสุข
บา้นสร้างฟาก ต.เจริญศิลป ์ อ.เจริญ
ศิลปจ์.สกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๓วัดปา่โนนแสนค า 
หมู่ที่ ๓,วัดปา่เชตะวัน หมู่ท ี๑๐

เที่ยวแหง่ใหมใ่น
ชุมชนเพื่อสร้าง
แหล่งทอ่ง

วัด จ านวน ๓ 
แหง่

200,000 200,000 200,000 200,000 ๒๐๐๐๐๐ จ านวน แหง่ที่
ด าเนนิการ

มปีระชาชน
สนใจมา
ทอ่งเที่ยวใน
ต าบลเจริญ
ศิลปใ์นเพิ่ม
มากขึ้น

ส านกัปลัด

๒๓ โครงการกอ่สร้างศาลาพกัญาติ บา้น
นาดี หมู่ที่ ๖

เพื่อมพีื้นที่ให้
ประชาชนสามารถ
เข้าบา้เพญ็กศุลได้

จ านวน ๑ หลัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนแหง่ที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้าง

สามารถรองรับ
ประชาชนใน
พื้นที่ได้

กอง
การศึกษา

๒๔ โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าศาลาพกัญาติ
 บา้นนาดี หมู่ที่ ๖

เพื่อบริการประชาชน หอ้งน้ าสะอาด
 จ านวน ๑ หลัง

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

ร้อยละ ๗๐ 
ของประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
หอ้งน้ าสะอาดใช้

ส านกัปลัด

520,000 520,000 520,000 520,000 ๕๒๐๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๘๙
ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๒๕ เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่
ประชาชน

ก่อสร้าง
ห้องน้ าใน
บริเวณ
ศาลาพัก

ญาติวดัป่า
ชัยมงคล 
บ้านสร้าง

ฟากหมู่ที่ ๗

๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ ๖๗,๐๐๐ จ านวนแหง่ที่
ด าเนนิการ
กอ่สร้าง

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกในการ
ใช้หอ้งน้ า
สาธารณะ

กอง
การศึกษา

๒๖ โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า ศาลาเมรุ ที่
พกัสงฆ ์ค าผักแพรว หมู่ที่ ๑๐

เพื่อใหม้หีอ้งน้ า
สะอาดใช้

หอ้งน้ าสะอาด
จ านวน ๑ หลัง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๗๐ 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมี
หอ้งน้ าสะอาดใช้

ส านกัปลัด

๑๖๗,๐๐๐ ๑๖๗,๐๐๐ ๑๖๗,๐๐๐ ๑๖๗,๐๐๐ ๑๖๗,๐๐๐

โครงการก่อสร้างห้องน้ าศาลา
พักญาติวดัป่าชัยมงคล บ้านสร้าง
ฟาก หมู่ที่ ๗

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา



๙๐

ที่ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
๒๗ โครงการกจิกรรมส่งเสริมประเพณีตัก

บาตรเทโวโรหะนะ
เพื่อสืบทอด
เผยแพร่การจัด
กจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา

จ านวน ๙ 
หมู่บา้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิกจิกรรม

ประชาชนได้
สืบทอด
เผยแพร่
ประเพณี
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

๒๘ โครงการกจิกรรมส่งเสริมประเพณีบญุ
ผะเหวด

เพื่อสืบทอด
เผยแพร่การจัด
กจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา

จ านวน ๙ 
หมู่บา้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิกจิกรรม

ประชาชนได้
สืบทอด
เผยแพร่
ประเพณี
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

๒๙ โครงการกจิกรรมส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

เพื่อสืบทอด
เผยแพร่การจัด
กจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา

จ านวน ๙ 
หมู่บา้น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิกจิกรรม

ประชาชนได้
สืบทอด
เผยแพร่
ประเพณี
วัฒนธรรม

กอง
การศึกษา

๓๐ โครงการกจิกรรมส่งเสริมสืบสาน
อนรัุกษป์ระเพณีลอยกระทง

เพื่อสืบทอด
เผยแพร่การจัด
กจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา

จ านวน ๙ 
หมู่บา้น

50,000 50,000 50,000 50,000 ๕๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิกจิกรรม

ประชาชนได้
จ านวนคร้ังที่

ด าเนินกิจกรรม
ประเพณีวฒันธรรม

กอง
การศึกษา

120,000    120,000  120,000   120,000  120,000   

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา


