
ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1 โครงการบริหารจัดการงาน
วัฒนธรรมจังหวัด (ค่าเช่าบ้าน)

ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป

1 ตค 2563
- 30 กันยายน 

2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบด าเนินงาน)

1,066,600.00 717,984.25 348,615.75 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

เบิก - จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มี ไม่มี

2 โครงการบริหารจัดการงาน
วัฒนธรรมจังหวัด (ค่าจ้าง
เหมา / ค่าสาธารณูปโภค)

ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป

1 ตค 2563
- 30 กันยายน 

2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบด าเนินงาน)

651,316.00 520,972.35 130,343.65 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

เบิก - จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มี ไม่มี

3 โครงการบริหารจัดการงาน
วัฒนธรรมจังหวัด (ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงาน)

ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป

2 ตค 2563
- 30 กันยายน 

2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบด าเนินงาน)

205,900.00 100,735.00 105,165.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

เบิก - จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่มี ไม่มี

4 การบริหารงบลงทุน ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป

1 ตค 2563
- 31 มีนาคม 

2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบด าเนินงาน)

843,400.00 843,400.00 0.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 5 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน / 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว / 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักงาน) / ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(ส านักงาน) และปรับปรุงอาคารท่ีท าการ และส่ิงก่อสร้าง 
(กลุ่มพิธี)

ไม่มี ไม่มี

5 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

230,000.00 169,500.00 60,500.00

โครงการ การรณรงค์แต่งกาย
ด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  “ศรี
สะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่
บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง”

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

6 ตค 2563
 - 28 กย 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

30,000.00 30,000.00 0.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง ได้รับ
การยกย่องเชิดชูคุณค่า โดยการน ามาเผยแพร่สู่
สาธารณชน สร้างอัตลักษณ์ทางการแต่งกายท่ีงดงามแบบ
ไทยๆ ต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ เกิดความ
ประทับใจวัฒนธรรมท่ีดีงามของจังหวัดและสร้างรายได้
ให้กับภูมิปัญญาด้านการทอผ้าและผลิตผ้าพ้ืนเมืองท่ีมา
จากหมู่บ้านและชุมชน

ไม่มี ไม่มี

แบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
ต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

8 ธค 2563
 - 28 กย 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

25,000.00 25,000.00 0.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ได้ด าเนินการจัดแสดงดนตรีไทยทุกวันอังคารในงาน "ศรี
สะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ท าความดี วิถีพอเพียง"
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณลานโคปุระ 
สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ าค า) อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ จ านวน 40 คร้ัง

ในสถานการณ์โควิด19 ท าให้
หยุดการแสดงดนตรีไว้ช่ัวคราว

ไม่มี

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

18 พย 2563
 - 22 พย 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

30,000.00 30,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว ผลการด าเนินงานท าให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงได้เรียนรู้
ประวัติความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และกลุ่ม
แสดงศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ินได้ร่วมกันถ่ายทอด สืบ
สานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย

ไม่มี การอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ควรด าเนินการ
อย่างสม า่เสมอ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างแรง
กระตุ้น อนุรักษ์ สืบสาน ในพ้ืนท่ี

โครงการพัฒนาต่อยอดอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน "ลาน
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีเมือง
ศรี" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

4 กพ 2564
- 5 กพ 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

40,000.00 40,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว ศิลปิน ปราชญ์ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้านและเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม ได้แสดงผลงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงวิถีชีวิตของท้องถ่ินท้ังด้าน
อาหาร ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ความเช่ือ และสร้างรายได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม

เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 ท าให้มีประชาชนมาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย

ควรมีการจัดกิจกรรมให้
เครือข่ายทางวัฒนธรรม ศิลปิน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ได้มีเวทีหรือ
พ้ืนท่ีในการน าผลงานมาแสดง
ให้ประชาชนได้เห็นถึง วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

โครงการปฏิบัติธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

5 กพ 2564
- 10 กพ 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

5,000.00 5,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม จ านวน 1 คร้ัง 5 วัน 4 คืน เม่ือ
วันท่ี  5 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัด
ป่าวังศิลา อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มี ไม่มี
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ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบ
สาน ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท่ีดีงาม วันเพ็ญมาฆ
มาส 
	ตักบาตรใต้แสงจันทร์ (Under 
The Moonlight) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

16 กพ 2564
- 28 กพ 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

5,000.00 5,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว จัดกิจกรรมเวียนเทียนเดินธรรมยาตรา ตักบาตรดอกไม้
ใต้แสงจันทร์” เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี 
และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา
 ประจ าปี 2564 และเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และครอบครัว ท้ังยังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 
และสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน พร้อมท้ังส่งต่อ
ความรัก ความสามัคคี มอบส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติด
เตียง ท่ีขาดแคลนในชุมชนต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ
อุทุมพรพิสัย  ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม ต าบลทุ่งไชย 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 5,000 รูป/คน 	ท้ังน้ี กิจกรรมดังกล่าว
ด าเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัด
จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้น
ระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจใน
ประเพณีการตักบาตรยามเท่ียง
คืน ท าให้เกิดความสับสนความ
ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ

ไม่มี

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสู่การพัฒนาเศรฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างย่ังยืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

4 มีค 2564
- 6 เมย 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

40,000.00 34,500.00 5,500.00 ด าเนินการแล้ว 1. จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็ก เยาวชน และ
เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
2. จัดจ าหน่ายอาหารพ้ืนถ่ิน และผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 
19)

ไม่มี

6 การปฏิบัติงานพิธีการศพท่ี
ได้รับพระราชทาน ตามพระรา
โชบาย

กลุ่มพิธีการ
ศพท่ีได้รับ
พระราชทาน

1 ตค 2563
- 30 กันยายน 

2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบด าเนินงาน)

2,464,490.00 1,582,832.45 881,657.55 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ปฏิบัติงานตามหมายรับส่ังแล้วเสร็จท้ังส้ิน จ านวน 37 
หมาย

ไม่มี ไม่มี

7 การคัดเลือกเด็กเพ่ือเข้ารับ
ประกาศเกียรติคุณ 
"วัฒนธรรมวินิต" เน่ืองในงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม

5 มค 2564
- 23 กพ 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

5,400.00 5,400.00 0.00 ด าเนินการแล้ว กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพ่ือ
เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เน่ืองในงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 โดยจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้
ได้รับการคัดเลือก จ านวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเกศศิริ
นทร์ พิมพ์นนท์ โรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้ท่ี
ได้รับการคัดเลือกยังไม่ได้เข้ารับ
ประกาศเกียรติคุณจาก
กระทรวงวัฒนธรรม

ควรจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณ
ให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกฯ

8 การอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริต 
กระทรวงวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป

15 กพ 2564
- 16 กพ 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

4,900.00 4,900.00 0.00 ด าเนินการแล้ว เครือข่ายเข้าร่วมประะชุม 3 คน ประกอบด้วย นาย
ปรเมษฐ์ วิเศษศรี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชน และ
นายธนากร พรมลิ ชุมขนคุณธรรมวัดบ้านวัดบ้านกู่

ไม่มี การอบรมทางไกล เสียงขาดๆ 
ท าให้ไม่ค่อยเข้าใจ
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ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

9 โครงการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง เก่ียวกับการ
เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ด้วยหลัก 3 มิติ 
ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรม

กลุ่มกิจการ
พิเศษ

10 มี 2564
- 30 กย 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

20,000.00 20,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว น าคลิป  จ านวน 2 คลิป ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานผ่านทุกช่องทางส่ือ อาทิ ส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์ 
เฟสบุ๊ค ยูทูป กลุ่มไลน์พลังบวรจังหวัด กลุ่มไลน์อ่ืนๆ ) 
เคเบ้ิลทีวีท้องถ่ิน

ไม่มี ไม่มี

10 โครงการว้นอนุรักษ์มรดกไทย 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

2 เมย 2564
- 2 เมย 2564

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอ่ืน)

30,000.00 26,500.00 3,500.00 ด าเนินการแล้ว ขอยืมเงินราชการเพ่ือจัดกิจกรรม ไม่มี ไม่มี

11 กิจกรรมตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 
2551 ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ.
 2564

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม

1 ตค 2563
- 30 กันยายน 

2564

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

(งบด าเนินงาน)

10,000.00 1,500.00 8,500.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ค่าเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ีตรวจสถานประกอบกิจการฯ ไม่มี ไม่มี

12 การเสริมสร้างสมรรถนะใน
การด าเนินงานของสภา
วัฒนธรรม ค่าตอบแทน
อาสาสมัครวัฒนธรรมท่ีมีวุฒิ
ทางการศึกษาปริญญาตรี

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

1 ตค 2563
- 30 กันยายน 

2564

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

(งบอุดหนุน)

135,000.00 135,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว ค่าตอบแทนประจ าเดือนให้อาสาสมัครวัฒนธรรม จาก
เดือนตุลาคม 2563 ถึงมิถุนายน 2564

ไม่มี ไม่มี

13 พิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๓ จังหวัดศรี
สะเกษ

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

1 ตค 2563
 - 30 ตค 2563

ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ ด าเนินการแล้ว พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓ จังหวัดศรีสะเกษ พระอารามหลวง ๓ แห่ง

ไม่มี ไม่มี
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ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

14 การขับเคล่ือนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

1 ตค 2563
 - 30 กย 2564

กรมการศาสนา
(งบรายจ่ายอ่ืน)

50,000.00 4,280.00 45,720.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับ
จังหวัดและผู้เก่ียวข้อง 
2. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ส่งเสริม 
สนับสนุน เครือข่ายพลัง “บวร” 
ในพ้ืนท่ี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่
พลังบวร เพ่ือให้พลังบวรมีบทบาทในการให้ค าปรึกษา 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน ในพ้ืนท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง
3. ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อ าเภอ 
และจังหวัดคุณธรรม ในพ้ืนท่ี 22 อ าเภอ
4. ด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพ่ือความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนท่ี 22 อ าเภอ ของ
จังหวัดศรีสะเกษ
5. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายในพ้ืนท่ี
 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร หน่วยงานท่ี
ท าความดี โครงการ/กิจกรรมดีเด่นด้านการส่งเสริม
คุณธรรม  
6.-จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1
7. จัดท าเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร และ
อ าเภอคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร 
อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เป็นโครงการท่ีดีมีการบูรณาการ
ร่วมกันกับองค์กรเครือข่ายทุก
ภาคส่วนและประชาชน  ควร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการต่อเน่ืองเป็น
ประจ าทุกปี



- 6 -

ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

15 การจัดพิธีเจริญมหามงคลรวม
ศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวม
ใจภักด์ิ น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

3 ธค 2563
- 3 ธค 2563

กรมการศาสนา
(งบอุดหนุน)

30,000.00 30,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว 		สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมา
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราปวงชนชาวไทยต้องมี
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสามารถกระท า
ได้หลายวิธีการ การจัดพิธีเจริญ        มหามงคลรวม
ศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักด์ิ น้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เป็นอีกกิจกรรมหน่ึง
ในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีจะท าให้เหล่า
พสกนิกรชาวไทยจากศาสนาต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้มีโอกาสร่วมกันน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงพระองค์ทรงมีพระ
เมตตาให้กับปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ อีกท้ังได้
ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ศาสนิกชนเกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
กัน และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างแต่ละ
ศาสนา โดยอาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม
จิตใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของชาติ อัน
จะน ามาซ่ึงความสงบสุขของสังคมอย่างย่ังยืนในภายภาค
หน้าต่อไป

ไม่มี ไม่มี

16 สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ของภาคคณะสงฆ์

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

3 พย 2563
- 30 กย 2564

กรมการศาสนา
(งบอุดหนุน)

10,000.00 10,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อ านวยความสะดวก ดูแล
และส่งเสริม ศพอ. ในพ้ืนท่ีให้เกิดความเข้มแข็ง

ไม่มี ไม่มี

17 กิจกรรมถวายพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๓

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

4 ธค 2563
- 5 ธค 2563

กรมการศาสนา
(เงินอุดหนุน)

30,000.00 30,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และร่วมท ากิจกรรมท าความดี 
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ไม่มี ไม่มี
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ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

18 การคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ประจ าปี 
พ.ศ.2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

25 พย 2563
 - 15 มค 2564

กรมการศาสนา
(งบเงินอุดหนุน)

4,000.00 4,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกฯ
ให้กรมการศาสนา

งบประมาณไม่เพียงพอ จัดพิธีเข้ารับรางวัลพระราชทาน
 หรือประกาศยกย่องผู้ท าคุณฯ 
ในระดับประเศ (เน่ืองจากผู้
ได้รับการคัดเลือกฯ ปี 2563 ยัง
ไม่ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน 
เสาเสมาธรรมจักร
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา COVID-19)

19 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

18 พย 2563
 - 31 มีค 2564

กรมการศาสนา
(เงินอุดหนุน)

3,000.00 3,000.00 ด าเนินการแล้ว ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวบรวมวีดิโอของสถานศึกษา
 พร้อมใบสมัคร (สภ.1) และแบบสรุปจ านวนสถานศึกษา
ท่ีกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว (สภ.2) ส่งไปยังกรมการศาสนา
 กระทรวงวัฒนธรรม ภายในวันท่ี 7 มีนาคม 2564

ไม่มี ไม่มี

20 โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรและบวชศีล
จาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

15 ธค 2563
 - 30 มิย 2564

กรมการศาสนา
(งบเงินอุดหนุน)

651,000.00 651,000.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

มีวัดท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๙ แห่ง ด าเนินการจัด
กิจกรรมและเบิกจ่ายเงินแล้ว จ านวน ๓๒ แห่ง

เน่ืองจากสถานการณ์โควิดยัง
ระบาดในพ้ืนท่ีอยู่ จึงชะลอการ
จัดกิจกรรมฯ

ไม่มี

21 โครงการหน่วยเผยแพร่
ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ประจ าปี พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

15 ธค 2563
 - 30 กย 2564

กรมการศาสนา
(งบเงินอุดหนุน)

242,000.00 242,000.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

1.โอนเงินงบประมาณให้หน่วยเผยแพร่ฯ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ท้ัง 24 แห่ง ๆ ละ 10,000 
บาท
2. จัดต้ังกลุ่มไลน์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ศก. เพ่ือการ
ประสานงานท่ีสะดวก รวดเร็ว และส่งภาพกิจกรรม 
รายงานผลฯ ของหน่วยเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง ในระดับ
จังหวัดศรีสะเกษ

ไม่มี สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์

22 โครงการสวดมนต์ข้ามปี 
ประจ าปี พ.ศ 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

31 ธค 2563
 - 1 มค 2564

กรมการศาสนา
(งบเงินอุดหนุน)

35,000.00 35,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว 1. ส่งรายงานผลการด าเนินงานใครงการฯ ให้กรมการ
ศาสนา
2. ส่งคืนเงิน 27,000 บาท

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
2019)

ควรสนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์
แบบออนไลน์
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ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

23 โครงการประกวดบรรยายธรรม
 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัด
ศรีสะเกษ

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

1 มค 2564
- 31 มีค 2564

กรมการศาสนา
(งบเงินอุดหนุน)

15,000.00 15,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดช่วงช้ันท่ี 1 - 4 รวมจ านวน
 35 คน ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะ
เกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

- เน่ืองจากสถานการณ์ 
covid-19 ท าให้สถานศึกษาส่ง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
เพราะไม่สะดวกในการฝึกซ้อม 
และเข้าร่วมประกวด

ไม่มี

24 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เน่ืองใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี
 พ.ศ.2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

20 กพ 2564
- 26 กพ 2564

กรมการศาสนา
(งบเงินอุดหนุน)

20,000.00 20,000.00 0.00 ด าเนินการแล้ว ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้กรมการศาสนา การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สินค้า และบริการ
ด้านการท่องเท่ียว

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

1 มค 2564
- 30 กย 2564

จังหวัดศรีสะเกษ
(งบพัฒนาจังหวัด)

2,900,000.00 300,000.00 2,600,000.00

กิจกรรมงานเทศกาลหอมแดง 
กระเทียมดี อ าเภอยางชุมน้อย

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

1 มค 2564
- 31 มีค 2564

จังหวัดศรีสะเกษ
(งบพัฒนาจังหวัด)

300,000.00 300,000.00 0.00 งดจัดกิจกรรม งดจัดกิจกรรม และส่งคืนเงินงบประมาณ 300,000 บาท การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไม่มี
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ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

26 ส่งเสริมสังคมน่าอยู่ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
 และวัฒนธรรม

1 กพ 2564
- 30 กย 2564

จังหวัดศรีสะเกษ
(งบพัฒนาจังหวัด)

3,651,300 514,800.00 3,136,500.00

กิจกรรมตามรอยอารยธรรม
อีสานใต้
การอบรมการจัดการชุมชน
ท่องเท่ียวทางศาสนา และ
วัฒนธรรม / การอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

17 กพ 2564
- 15 มีค 2564

จังหวัดศรีสะเกษ
(งบพัฒนาจังหวัด)

100,000.00 90,400.00 9,600.00 ด าเนินการแล้ว 1. จัดการอบรมฯ จ านวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจ านวน 
100 คน ณ ห้องประชุมส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะ
เกษ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ และชุมชนคุณธรรม
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคล่ือน
ด้วยพลังบวร วัดสระก าแพงใหญ่ อ าเภออุทุมพรพิสัย)
หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหัวข้อบรรยาย การลง
พ้ืนท่ีศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ ดังน้ี
   1) รุ่นท่ี 1 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 17 - 18 กุมภาพันธ์ 
2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชน
คุณธรรมฯ “บวร On Tour” วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ วัดจ าปา อ าเภอกันทรารมย์ วัด
ตระกวน อ าเภอศรีรัตนะ วัดสระก าแพงใหญ่ อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย วัดส าโรงเกียรติ อ าเภอ
ขุนหาญ วัดบ้านแขว อ าเภอขุขันธ์ และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   2) รุ่นท่ี 2 จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 
2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชน
คุณธรรมฯ “บวร On Tour” วัดสร้างเรือง อ าเภอเมือง
ศรีสะเกษ วัดโพธ์ิศรีละทาย อ าเภอกันทรารมย์ วัดโพธ์ิศรี
 อ าเภอพยุห์ วัดป่าวังศิลา อ าเภอวังหิน วัดไพรพัฒนา 
อ าเภอภูสิงห์ วัดบ้านกู่ อ าเภอปรางค์กู่ และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2. อยู่ในระหว่างสรุปผลการด าเนินงาน

ไม่มี ไม่มี

กิจกรรมตามรอยอารยธรรม
อีสานใต้
ตลาดวัฒนธรรม (ทุกวันเสาร์ 
และต่างอ าเภอ)

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

5 มค 2564
- 30 กย 2564

จังหวัดศรีสะเกษ
(งบพัฒนาจังหวัด)

1,500,000.00 578,800.00 921,200.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

1. ตามโครงการก าหนดจัด 40 คร้ัง ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 9 คร้ัง ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองศรีสะเกษ และอ าเภอ
ภูสิงห์
2. ยืมเงินราชการและจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือเตรียมจัดกิจกรรม
ในเดือนเมษายนเรียบร้อยแล้ว

ไม่มี ไม่มี
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ท่ี กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

แหล่งงบประมาณ
(หมวดรายจ่าย)

งบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

สถานะ
โครงการ

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน / ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมตามรอยอารยธรรม
อีสานใต้
งานมหกรรมรากวัฒนธรรมของ
ดีบ้านฉัน จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปี 2564

กลุ่มส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

17 มีค 2564
- 21 มีค 2564

จังหวัดศรีสะเกษ
(งบพัฒนาจังหวัด)

426,400.00 424,400.00 2,000.00 ด าเนินการแล้ว 1. การจัดงานรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน ในงาน
เทศกาลดอกล าดวนบานสืบสานประเพณีส่ีเผ่าไทศรีสะ
เกษ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึงผลการ
ด าเนินงานท าให้เกิดการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ี โดยการน าภูมิปัญญาในพ้ืนท่ีมาจัดแสดง/ สาธิต
อาหารพ้ืนถ่ิน การแสดงจ าลองพิธีกรรม/ ประเพณี /การ
แสดงศิลปวัฒนธรรม ประกวดภูมิปัญญาท้องถ่ิน การ
จ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดศรีสะเกษ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ
2. อยู่ในระหว่างสรุปผลการด าเนินงาน

การด าเนินการในปี 2564 เป็น
ช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (covid 19)
 ในหลายพ้ืนท่ีถึงแม้จังหวัดศรีสะ
เกษจะไม่มีผู้ติดเช้ือ แต่การ
ด าเนินงานมีความระมัดระวัง 
รวมท้ังผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีมาจาก
ถ่ินอ่ืนๆ ซ่ึงการจัดงานมีการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
ของกระทรวงสาธารณสุขตลอด
ท้ังงาน 5 วัน ท าให้สามารถ
ควบคุมและด าเนินการไปได้
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี

 ่การด าเนินงานดังกล่าว เป็น
งานบูรณาการด าเนินโครงการ
ในงานเทศกาลดอกล าดวนบาน
สืบสานประเพณีส่ีเผ่าไทศรีสะ
เกษ ท าให้มีการบูรณาการพ้ืนท่ี
ร่วมกันในภาคกลางวัน และ
ภาคกลางคืน ท าให้มีปัญหา
เร่ืองความสะอาดภายในบริเวณ
จัดงานให้มากข้ึน

13,308,306.00 5,091,804.05 8,216,501.95
8,216,501.95 38.26

     คิดเป็นร้อยละ 38.26รวมท้ังส้ิน


