๔๗

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย การสร้างความเข้มแข็งของ ประชาชน ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม

โครงการ/กิจกรรม
๑. เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟ
พญานาค

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)
๑ ครั้ง

๒. โครงการประกวดสาวผู้ดี
บ่าวคนโก้

๑ ครั้ง

๓. โครงการดนตรีไทยพิลาศ
เฉลิมราชกุมารี

๑ ครั้ง

๔. โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสองฝั่งโขง

๑ ครั้ง

๕. โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถี
ไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

๑ ครั้ง

๖. โครงการอุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๕

๑ ครั้ง

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อาเภอเมือง
หนองคาย

๓๐,๐๐๐.สป.วธ.

อ.เมือง
หนองคาย

๓๐,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่มส่งเสริมฯ

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๐,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่มส่งเสริมฯ

อ.เมือง
หนองคายและ
สปป.ลาว
อาเภอเมือง
หนองคาย

๕๐๐,๐๐๐.งบพัฒนา
จังหวัด
๕,๐๐๐.ศน.

อาเภอเมือง
หนองคาย

๔๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๔๘
โครงการ/กิจกรรม
๗. โครงการประกวดแข่งขัน
สวดมนต์หมู่ทานองสรภัญญะ
ประจาปี ๒๕๕๕
๘. โครงการจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในเทศกาลมาฆบูชา
ประจาปี ๒๕๕๕
๙. โครงการงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันวิสาขบูชา
ประจาปี ๒๕๕๕
๑๐. โครงการวันอนุรักษ์
มรดกไทย ปีพุทธศักราช
๒๕๕๕
๑๑. โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์แบบวิถี
ไทย ประจาปี ๒๕๕๕
๑๒. โครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันอาทิตย์ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
๑๓. โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๒๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๔๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๒๐,๐๐๐.สป.วธ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๐,๐๐๐.สป.วธ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๕๐,๐๐๐.ศน.
กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

เมือง/ท่าบ่อ/
ศรีเชียงใหม่/
โพนพิสัย

๙๙๙,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๔๙
โครงการ/กิจกรรม
๑๔. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
จังหวัดหนองคาย ประจาปี
๒๕๕๕
๑๕. โครงการงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจาปี
๒๕๕๕
๑๖. โครงการส่งเสริมศิลปิน
รุ่นเยาว์ ประจาปี ๒๕๕๕

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๔๐,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๕,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

อาเภอเมือง
หนองคาย

๔๐,๐๐๐.สศร.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

๑๗. โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๕

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๒๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑๘. โครงการลานบุญ ลาน
ปัญญา

๑ ครั้ง

๕ อาเภอ

๗๗๓,๕๕๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๐
โครงการ/กิจกรรม
๑๙. โครงการธรรมทัศนาจร
ประจาปี ๒๕๕๕
๒๐. โครงการปกป้อง
คุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ ประจาปี ๒๕๕๕
๒๑. โครงการ อสมศ.
๒๒. โครงการจัดนิทรรศการ
โต๊ะหมู่บูชา ประจาปี
๒๕๕๕
๒๓. โครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุสามเณร
และบวชศีลจาริณีภาคฤดู
ร้อน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)
๓ ครั้ง
๑ ครั้ง

๑ ครั้ง
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)
อ.เมือง
อ.ท่าบ่อ อ.ศรี
เชียงใหม่

๑๕,๐๐๐.ศน.

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๕,๐๐๐.ศน.

อ.เมือง
หนองคาย
อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๐,๐๐๐.ศก.
๒๐,๐๐๐.ศน.

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๔๖,๐๐๐ศน.

๒๕๕๓

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

๒๔. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ศาสนพิธี

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๒๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๒๕. โครงการอุดหนุนศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์

๒๐ แห่ง

๓ อาเภอ

๙๘๘,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๑
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๖. โครงการประกวด
บรรยายธรรม

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๕,๐๐๐.ศน.

๒๗. โครงการสาธยาย
พระไตรปิฎก เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๗๐,๐๐๐.ศน.

๒๘. โครงการประกวดหมอ
ลากลอนย้อนยุคและ
ประกวดผญา
๒๙. โครงการส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๓๐. โครงการส่งท้ายปีเก่า
วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
ประจาปี ๒๕๕๕
๓๑. โครงการวันมาฆบูชา
๓๒. อุดหนุนหน่วยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๒๕๕๓

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๒๐๐,๐๐๐.จ.หนองคาย

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๑๖,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๕,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๑๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

๔ อาเภอ

๔๑,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างค่านิยม จิตสานึก และภูมิปัญญาคนไทย
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย การสร้างความเข้มแข็งของ ประชาชน ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๕๒

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

๑. โครงการยกย่องผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ประจาปี
๒๕๕๕

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๐,๐๐๐.ศน.

๒. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๕

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๕,๐๐๐.ศน.

๓. โครงการเมืองไทยเมือง
คนดี ประจาปี ๒๕๕๕

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๕,๐๐๐.ศน.

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๖๐,๐๐๐.กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๓๗,๐๐๐.กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๔. โครงการเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมของ
ชุมชน จังหวัดหนองคาย
ประจาปี ๒๕๕๕
๕. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
จังหวัดหนองคาย ประจาปี
๒๕๕๕

กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๓
โครงการ/กิจกรรม
๖. โครงการศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจามัสยิด
๗. โครงการตรวจติดตาม
สถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
๘. โครงการประชุมสัมมนา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ประจาปี ๒๕๕๕
๙. โครงการประชุมสัมมนาผู้
ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑
๑๐. โครงการส่งเสริม
จริยธรรมนักเรียน ประจาปี
๒๕๕๕

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๓๕๐ แห่ง

๙ อาเภอ

๔๐,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๕,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๕๐,๐๐๐.สป.วธ

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๑๑,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๔
โครงการ/กิจกรรม
๑๑. โครงการอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน ประจาปี
๒๕๕๔ จังหวัดหนองคาย
๑๒. โครงการร้านเกมสีขาว
เพื่อเยาวชน ประจาปี
๒๕๕๕
๑๓. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่
สายใยชุมชน จังหวัด
หนองคาย ประจาปี ๒๕๕๕
๑๔. โครงการศาสนิกสัมพันธ์

๑๕. โครงการกิจกรรมการ
แสดงแสง สี เสียง “สงคราม
ปราบฮ่อ”
๑๖. โครงการค่ายเยาวชน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วม
สมัย ประจาปี ๒๕๕๕
๑๗. โครงการนิเทศศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ อาเภอ

๔๐๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๙ อำเภอ

๒๐,๐๐๐.สป.วธ./กรม
ส่งเสริมฯ

กลุ่ม
ยุทธศำสตร์ฯ

๙ อำเภอ

๓๘,๘๒๐.กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๓ ครั้ง

อำเภอเมือง
หนองคำย

๑๒,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๒,๐๐๐,๐๐๐.อบจ.หนองคาย

กลุ่มส่งเสริมฯ

๒ ครั้ง

๙ อาเภอ

๑๐๐,๐๐๐.สศร.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

๓ อำเภอ

๘,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

๕๕
โครงการ/กิจกรรม
๑๘. โครงการลานวัฒนธรรม
เพื่อเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดหนองคาย ประจาปี
๒๕๕๕
๑๙. โครงการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดหนองคาย
๒๐. การคัดเลือกผู้ทา
คุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม
๒๑. การคัดเลือกสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น
๒๒. โครงการสารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
๒๓. พิธีบวงสรวงพระบรม
อนุสาวรีย์ ร.๕ ศาลหลักเมือง
และอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๒๐,๐๐๐.สป.วธ.

๒ ครั้ง

อาเภอเมือง
หนองคาย

๙๘,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๕,๐๐๐.สป.วธ

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๕,๐๐๐.สป.วธ

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๕,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๑๒,๐๐๐.จ.หนองคาย

กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๖
โครงการ/กิจกรรม
๒๔. โครงการเข้าค่ายเยาวชน
มัคคุเทศก์น้อย
๒๕. โครงการงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ณ
สถานทูตไทยนครหลวงเวียง
จันทร์ สปป.ลาว
๒๖. โครงการธงไตรรงค์ธารง
ไทย
๒๗. การคัดเลือกสมาคม
มูลนิธิดีเด่น

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๓๐,๐๐๐.กรมส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

สปป.ลาว

๑๐๐,๐๐๐.จ.หนองคาย

กลุ่มส่งเสริมฯ

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๓๘๐,๐๐๐
สานักนายกฯ

กลุ่ม
ยุทธศำสตร์ฯ

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๑๐,๐๐๐.กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๗
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นาทุนวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย การสร้างความเข้มแข็งของ ประชาชน ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. โครงการเสริมสร้างความ
เข้าใจการดาเนินงานโครงการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

๑๙ แห่ง

๙ อาเภอ

๔๙,๘๒๐กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๒. โครงการจัดสร้าง
ภาพยนตร์เรื่องสั้นส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๑๐,๐๐๐.ศน.

กลุ่มส่งเสริมฯ

๓. โครงการคัดเลือก อปท.
ดีเด่น สนับสนุนงาน
วัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน

๖ แห่ง

๙ อาเภอ

๒๐,๐๐๐.กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๔. โครงการจัดทาศูนย์ข้อมูล
กลางทางวัฒนธรรม

๒,๐๐๐
ข้อมูล

๙ อาเภอ

๑๕,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๕. โครงการ ๙ เสน่ห์
มรดกทางวัฒนธรรม

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๗๐,๐๐๐.กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๖. โครงการฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรม

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๒๐,๐๐๐.กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๘

แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย การสร้างความเข้มแข็งของ ประชาชน ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐.สป.วธ.

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย

๒๕ คน

ตามมติที่ประชุม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒. โครงการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม

๓ ครั้ง

จังหวัด
หนองคาย

๑๐,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๓. โครงการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน

๑๒ ครั้ง

จังหวัด
หนองคาย

๓๐,๐๐๐.สป.วธ.

สวจ.หนองคาย

๔. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

๒ ครั้ง

จังหวัด
หนองคาย

๕๐,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๕. โครงการอุดหนุนเครือข่าย
วัฒนธรรม

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๒๔,๖๐๐.กรมส่งเสริมฯ

กลุ่มส่งเสริมฯ

๕๙

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ระบุหน่วย)

งบประมาณ
ระบุแหล่งที่มา
พื้นที่ดาเนินการ
(บาท)

๒๕๕๔

แผนปฏิบัติงาน
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานรายบุคคล ( IP)

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๑๐,๐๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๗. โครงการจัดทามาตรการ
ประหยัดพลังงาน

๑ ฝ่าย
๒ กลุ่ม

๙ อาเภอ

๕,๐๐๐.สป.วธ.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๘. การดาเนินงานตาม
กิจกรรม ๕ส
๙. โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามภาพลักษณ์ใหม่

๑ ฝ่าย
๒ กลุ่ม
๑๒ ครั้ง

๙ อาเภอ

๑๐,๐๐๐.สป.วธ.
๕๐,๐๐๐
สป.วธ.

๑๐. โครงการพัฒนา
เครือข่ายวัฒนธรรม

๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๓๐,๐๐๐.สป.วธ.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๑. โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการละเล่น
พื้นบ้าน
๑๒. โครงการพัฒนาเว็บไซต์

๑ ครั้ง

อ.เมือง
หนองคาย

๑๔,๖๐๐.สป.วธ.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑ ฝ่าย
๒ กลุม่
๓ ครัง้

๙ อาเภอ

๖๐,๐๐๐.สป.วธ
๕๐,๐๐๐.สป.วธ.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๓. โครงการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน

๙ อาเภอ

๙ อาเภอ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

๖๐
โครงการ/กิจกรรม
๑๔. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานด้าน
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑๕. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี ๒๕๕๕

แผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ระบุแหล่งที่มา
๒๕๕๔
๒๕๕๕
เชิงปริมาณ พื้นที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
เม.ย พ.ค
(ระบุหน่วย)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
๑ ครั้ง
๙ อาเภอ
๖,๐๐๐.ฝ่ายบริหารทั่วไป
สป.วธ.
๑ ครั้ง

๙ อาเภอ

๒๒,๕๐๐.สป.วธ.

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

