
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   อ าเภอยางตลาด  จงัหวัดกาฬสินธุ์  
*******************************************************************************  

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  สง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ววิถีไทยอีสาน  
  -   ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๓   การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
๖.๑  แนวทางการพัฒนา  การดูแล  รักษา  อนุรักษ์  และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวันส าคัญของชาติ  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๔๙ โครงการสนับสนุน       
งานประเพณีสงกรานต์  
(เล้ียงดอนปูต่า)  
หมูท่ี่ ๕ 

เพือ่อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของไทย                  
ใหค้งอยู่สืบไป 

บ้านเปลือย                     
หมูท่ี่  ๕ 
จ านวน  ๑๔๕  
ครัวเรือน  

๕๐,๐๐๐  

  
 
 

 มกีารจัดกจิกรรม
อนุรักษป์ระเพณี  
ร้อยละ  ๕๐ 

ประเพณีของไทย
ได้รับการอนุรักษ์
ใหค้งอยู่สืบไป 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๓๕๐ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนภูมปิัญญา
ท้องถิ่น  
หมูท่ี่  ๗ 
 

จัดการฝึกอบรม                 
เพือ่ส่งเสริมและสืบสาน
ภูมปิัญญาท้องถิ่นของ
ชาวบ้านให้คงอยู่สืบไป  

ประชากร                  
หมูท่ี่  ๗ 
จ านวน  ๒๒๖
ครัวเรือน  

 
๕๐,๐๐๐  

 

   
 

 

ประชากรสืบสาน              
อนุรักษภู์มปิัญญา
ท้องถิ่น 
ร้อยละ  ๓๐ 

ประชากร                  
ในหมูบ่้าน                  
ได้สืบทอด             
ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 
                     
 

 

แบบ ผ.๐๑  



๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
๖.๑  แนวทางการพัฒนา  การดูแล  รักษา  อนุรักษ์  และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวันส าคัญของชาติ  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๕๑ โครงการสนับสนุน           
การปฏิบัติธรรม 
หมูท่ี่  ๑๕ 

เพือ่สร้างจิตส านึกให้กบั
ประชาชน เยาวชน              
ได้ตระหนักถึงการ                
ปฏิบัติธรรม   

ประชาชน 
เยาวชน                   
หมูท่ี่ ๑๕  

   ๕๐,๐๐๐  ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ                      
ร้อยละ ๕๐  

ประชาชน และ
เยาวชนเห็น
ความส าคัญของ
ศาสนา  

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๓๕๒ โครงการสนับสนุน
ประเพณีต่าง ๆ               
เช่น  วนัสงกรานต์,            
บุญบัง้ไฟ, วนัลอย
กระทงฯลฯ  
จ านวน  ๑๗  หมูบ่้าน 
 

เพือ่อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของไทย                  
ใหค้งอยู่สืบไป 

หมูบ่้านภายใน
เขตพืน้ท่ี 
จ านวน  ๑๗  
หมูบ่้าน ๘๕๐,๐๐๐  

   มกีารจัดกจิกรรม
อนุรักษป์ระเพณี
ต่างๆ                 
ร้อยละ  ๕๐ 

ประเพณีของไทย
ได้รับการอนุรักษ์
ใหค้งอยู่สืบไป กองการศึกษา

ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๓๕๓ โครงการส่งเสริม             
วฒันธรรมประเพณี
หมูบ่้าน  ฮีตสิบสอง        
คลองสิบส่ี                   
จ านวน  ๑๗  หมูบ่้าน 
 

เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น          
ให้คงอยู่สืบไป  

หมูบ่้านภายใน
เขตพืน้ท่ี 
จ านวน  ๑๗  
หมูบ่้าน 

 
 

๘๕๐,๐๐๐  

   มกีารด าเนินกจิกรรม          
ร้อยละ  ๕๐ 

ส่งเสริมและ          
สืบสานอนุรักษ์
วฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป  

 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 
 
                     



 
 

๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
๖.๑  แนวทางการพัฒนา  การดูแล  รักษา  อนุรักษ์  และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวันส าคัญของชาติ  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๕๔ โครงการจัดงาน            
วนัสงกรานต์และ             
วนัผู้สูงอายุประจ าปี 
 
 

เพือ่สืบสาน
ประเพณีของไทย 
และแสดงความ
กตัญญูกตเวที         
ต่อผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุในชุมชน 
๑๗ หมูบ่้าน 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

  
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 

ประชาชน                   
ให้ความส าคัญ      
และดูแลผู้สูงอายุ               
ในครอบครัวได้ดี
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนได้ตระหนัก
เห็นความส าคัญของ
ผู้สูงอายุ เสริมสร้าง
ขวญัและก าลังใจให้กบั
ผู้สูงอายุ 

 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๓๕๕ โครงการจัดกจิกรรม
ถวายเทียนและท าบุญ
วนัเข้าพรรษาประจ าปี 

สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีทาง                  
พทุธศาสนา  

วดัในชุมชน             
๙ แห่ง 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

  
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 

ถวายเทียน              
วนัเข้าพรรษา             
ครบทุกวดั             
จ านวน  ๙  วดั 

ประชาชน ได้ร่วมสืบ
สานวฒันธรรม
ประเพณีทาง         
พทุธศาสนา  อนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 

๓๕๖ โครงการประกวด          
ขับร้องท านอง
สรภัญญะ  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพฯ  

สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กลุ่มสรภัญญะ     
ในชุมชนในเขต 
อบต.ยางตลาด
และพืน้ท่ี
ใกล้เคียง  
 

 
 

๔๐๐,๐๐๐  

  
 

๔๐๐,๐๐๐  

 
 

๔๐๐,๐๐๐  

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ให้
ความส าคัญและ
สืบสานวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 



 
๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

๖.๑  แนวทางการพัฒนา  การดูแล  รักษา  อนุรักษ์  และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวันส าคัญของชาติ  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๕๗ โครงการสืบสาน             
งานประเพณีบุญบัง้ไฟ  

สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

ชุมชนในเขต
พืน้ท่ี  จ านวน  
๑๗  หมูบ่้าน 
 

๑๕๐,๐๐๐     มกีารจัดกจิกรรม
อนุรักษป์ระเพณี
ต่างๆ                 
ร้อยละ  ๕๐ 

ประเพณีของไทย
ได้รับการอนุรักษ ์           
ใหค้งอยู่สืบไป 

 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๓๕๘ โครงการอดุหนุน                 
การจัดกจิกรรม        
ในชุมชน  จัดงาน          
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณด าเนิน
กจิการท่ีเป็นการ
ส่งเสริม  สืบสาน           
ภูมปิัญญา  
ประเพณี  
วฒันธรรมใน
ท้องถิ่น 

อดุหนุนงบ
ด าเนินกจิกรรม
ชุมชน              
ในเขต อบต.       
ยางตลาด   
จ านวน ๑๗ 
หมูบ่้าน 
 

 
 

๑๕๐,๐๐๐  

  
 

๑๕๐,๐๐๐  

 
 

๑๕๐,๐๐๐  

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้ให้
ความส าคัญและ  
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  

ได้สนับสนุนและ    
ท านุบ ารุงพทุธ
ศาสนาในชุมชนบน
ฐานการพฒันาแบบมี
ส่วนร่วมบ้านวดั  
โรงเรียน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 

๓๕๙ โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนกจิกรรม     
การเรียนรู้ท านุบ ารุง
พทุธศาสนา 

เพือ่สนับสนุน
กจิกรรมการเรียนรู้ 
และท านุบ ารุงพทุธ
ศาสนา 

วดัในเขตพืน้ท่ี
อบต.ยางตลาด             
๙ แห่ง 

 
 

๙๐,๐๐๐ 

  
 

๙๐,๐๐๐ 

 
 

๙๐,๐๐๐ 

ประชาชนและ
เยาวชนได้มคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
ท านุบ ารุงพทุธ
ศาสนาและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ 

ได้สนับสนุน และ
ท านุบ ารุงพทุธ
ศาสนาในชุมชน บน
ฐานการพฒันาแบบมี
ส่วนร่วมบ้านวดั 
โรงเรียน 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 



     
๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

๖.๑  แนวทางการพัฒนา  การดูแล  รักษา  อนุรักษ์  และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวันส าคัญของชาติ  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๖๐ โครงการอดุหนุน
กจิกรรมสภาวฒันธรรม
ต าบล 

เพือ่สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดกจิกรรมของสภา
วฒันธรรมต าบล  
 
 

อดุหนุนสภา
วฒันธรรม
ต าบลยางตลาด 

 
๒๐,๐๐๐ 

   การด าเนินงาน        
บรรลุตาม 
วตัถุประสงค์  

เพือ่ส่งเสริม         
สืบสานและอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี
ของไทย 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๓๖๑ โครงการหมูบ่้านรักษา
ศีล ๕ :                         
ชาวประชาเป็นสุข 

เพือ่ส่งเสริม
สนับสนุน          
ให้ประชาชนรักษา
ศีล ๕ 

ประชาชนใน
เขตพืน้ท่ี             
จ านวน  ๑๗  
หมูบ่้าน 
 
 

 
๒๐,๐๐๐  

   ประชาชน            
รักษาศีล ๕             
เพิม่มากขึ้น  

ประชาชนให้
ความส าคัญ            
และมคีวามสุข    
เพิม่มากขึ้น 

กองการศึกษา    
ศาสนา
วฒันธรรม 
 

๓๖๒ โครงการปรับปรุง            
ศาลพระภูม ิ                   
อบต.ยางตลาด 

เพือ่ปรับปรุงศาล
พระภูมปิระจ า 
อบต. ยางตลาด 

ปรับปรุง            
ศาลพระภูม ิ
อบต.ยางตลาด 

๑๐๐,๐๐๐     เป็นศิริมงคลแก ่
อบต.ยางตลาด 
บุคลากรในหน่วยงาน 

เพือ่ให้เป็นศิริมงคล
แก ่อบต.ยางตลาด 
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

-กองการศึกษา     
 ศาสนา 
 วฒันธรรม 
-กองช่าง 
 

 
 
                     



 
๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

๖.๒  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมจริยธรรม คุณธรรม  และศีลธรรมอันดีงามของครอบครัว   ทอ้งถ่ิน 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๖๓  โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
  ๑. กจิกรรมวนัเด็ก 
  ๒. กจิกรรมวนัครู ไหวค้รู  
  ๓. กจิกรรมวนัพอ่ วนัแม ่  
  ๔. กจิกรรมวนัส าคัญ             
      ทางพทุธศาสนาและ      
      วนัส าคัญอืน่  ๆ
 

เพือ่ปลูกฝังให้เด็ก              
มจีิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม         
มคีวามเคารพ                
ความรัก ผูกพนั 
กตัญญูรับผิดชอบ             
ต่อหน้าท่ี มวีนิัย และ
มารยาท สามารถ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม  
 

เด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  
ท้ัง ๕ แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐     เด็กมจีิตส านึก
ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

เด็กมจีิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม      
มคีวามเคารพ ความ
รัก ผูกพนั รับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี มวีนิัย และ
มารยาท สามารถ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

๖.๒  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมจริยธรรม คุณธรรม  และศีลธรรมอันดีงามของครอบครัว   ทอ้งถ่ิน          
 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๖๔  โครงการค่าย 
คุณธรรม 
สาหรับ 
เยาวชน 

๑.เพือ่ให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิ  
พอเพยีง  ด้วยการน าหลักธรรมของ
ศาสนามาปรับใช้ในวถิีชีวติ  
และพฒันาจิตใจอย่างมี  
เหตุมผีลในการดารงชีวติ  
๒.เพือ่ให้เกดิการแกไ้ขปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  
ด้วยมติิทางศาสนาพฒันาทางด้าน
ศีลธรรมและปลูกฝังจริยธรรม             
ในกลุ่มเป้าหมาย  
๓. เพือ่การสร้างเสริมจิตสานึกท่ีดี
ต่อการดารงตนอย่างมี
สติสัมปชัญญะมคุีณธรรมจริยธรรม
ท่ีดีต่อตนเองและบุคคลอืน่ท้ังใน
ครอบครัว ชุมชนสังคม  และ
ประเทศชาติ  
 

เด็กและเยาวชน
ในพืน้ท่ี             
จ านวน ๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐     ระดับความส าเร็จ
ของโครงการ 

๑. เด็ก เยาวชนได้ 
นาหลักธรรมทาง 
ศาสนามาเป็น 
เคร่ืองมอืในการ  
พฒันาตนเอง  
๒. เยาวชนสามารถ 
ปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมด้วยมติิ  
ทางศาสนา พฒันา 
ทางด้านศีลธรรมและ
ปลูกฝังจริยธรรม 
๓. เยาวชนมจีิตสานึก
ท่ีดีต่อการด ารงตน
อย่างมสีติสัมปชัญญะ  
มคุีณธรรมจริยธรรม  
ท่ีดีต่อตนเองและ
บุคคลอืน่ท้ังใน  
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 

- กอง  
 การศึกษา 
 ศาสนาและ  
 วฒันธรรม 
-วฒันธรรม 
  อ าเภอ                
  ยางตลาด 

 



 
๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

๖.๒  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมจริยธรรม คุณธรรม  และศีลธรรมอันดีงามของครอบครัว  ทอ้งถ่ิน  
 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๖๕ โครงการสร้าง
ภูมคุ้ิมกนัของ
สังคมในมติิ                  
ทางวฒันธรรม 
อ าเภอยางตลาด  
จังหวดักาฬสินธุ์
กจิกรรม 
- จัดสัมมนา
พฒันาองค์
ความรู้  
-ประชาสัมพนัธ์ 
-ติดตาม
ประเมนิผล  
 

เพือ่ให้ประชาชน               
เด็ก เยาวชน ทุกต าบลใน
พืน้ท่ีอ าเภอยางตลาด 
มภูีมคุ้ิมกนัทางสังคม/ น า
ชุมชนให้เข้มแข็ง  
-เพือ่ให้เกดิ             
การบูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง  
-เพือ่สร้างความตระหนัก
และเข้ามามส่ีวนร่วมของ
ประชาชน  
 

เชิงปริมาณ  
-ประชาชน เด็ก
เยาวชนแกนน า
จ านวน ๕๐  คน                  
ในพืน้ท่ี ๑๕ ต าบล
ได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ 
-สถานศึกษา 
เครือข่ายวฒันธรรม  
ประชาชนและเด็ก 
เยาวชน  มภูีมคุ้ิมกนั
ในการด าเนินชีวติ
ด้วยมติิทาง
วฒันธรรม  และ              
มส่ีวนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรม               
ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

   เชิงปริมาณ  
ร้อยละ ๗๕  
เชิงคุณภาพ  
-สถานศึกษา 
เครือข่าย
วฒันธรรม 
ประชาชนและเด็ก 
เยาวชน                        
มภูีมคุ้ิมกนัใน     
การด าเนินชีวติ
ด้วยมติิทาง
วฒันธรรม  และมี
ส่วนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรม 

๑. ทีมเฝ้าระวงั
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว
มกีารพฒันา
ครอบคลุมในพืน้ท่ี  
ท่ีเร็วมกีารพฒันา
ครอบคลุมในพืน้ท่ี  
๒. มกีารไหลเวยีน
ข้อมลูข่าวสารด้าน
ระบาดวทิยา  
๓. ควบคุมการระบาด
ของโรค 
ได้ในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไมเ่กนิ             
๒ เท่าของระยะฟกัตัว
ของโรค 
 

- กอง   
 การศึกษา 
 ศาสนาและ  
 วฒันธรรม 
-วฒันธรรม 
  อ าเภอ                
  ยางตลาด 
 
 

 


