
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  สนับสนุนการจัด
กิจกรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ 
และทักษะการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 
ในพื้นที่ได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
และป้องกันปัญหา
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมตาม 
ความสนใจของเด็ก/
เยาวชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ได้แสดงออก
ตามศักยภาพ
และได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้และ
ได้สร้างความ
สามัคคี ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

2.  จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อสร้างเสริม
นันทนาการและ
ส่งเสริมการ
แสดงออก 

เด็กและเยาวชน 
ในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนเด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
ส่งเสริม 
การแสดงออก 

เด็กและเยาวชน
ได้รับสรา้งเสริม
นันทนาการ 
และส่งเสรมิ 
การแสดงออก 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.  โครงการส่งเสริม 
การเรยีนรู้  
ศาสนพิธีกร 
ส าหรับประชาชน 

เพื่อสร้างเครือข่าย 
ทางศาสนา 

จัดอบรม  
จ านวน 1 ครั้ง 

๕0,000 ๕0,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนเครือข่าย 
ทางศาสนา 
มีเพิ่มขึ้น 

มีเครือข่าย 
ทางศาสนา 
เป็นผู้น า 
ด้านการจดั
กิจกรรม
เกี่ยวกับพิธีการ 
ทางศาสนา 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

4.  จัดอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม ส าหรับ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกัน 
ทางจิตใจ 
ต่อการด ารงชีวิต 
ในสังคม 

จัดอบรม  
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ 
ต่อการด ารงชีวิต
ในสังคม 

เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ 
ต่อการด ารงชีวิต 
ในสังคม 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

5.  โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อก้าวสู ่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก ่
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

จัดอบรม  
จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
มีความสามารถ 
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
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แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
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แบบ  ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6.  จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

จ านวน 1 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จ านวนเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 
ที่ได้รับความรู ้
จาก 
ศูนย์การเรียนรู ้

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน  
ได้มีการเรียนรู ้
อย่าง
หลากหลาย 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

7.  โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันเด็กจมน้ า 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นใหผู้้ปกครอง 
ครูผูดู้แลเด็ก และ
เด็ก มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน 
การจมน้ าและการกู้
ชีพ  
 
 

1. ผู้ปกครอง คร ู
2. ผู้ดูแลเด็กและ

เด็ก เยาวชนในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
50,000 

 
 

 
50,000 

 
 

 
50,000 

 
 

 
50,000 

 
 

ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก เด็ก
เยาวชน ได้รับ
ความรู้ และ
ประชาชนม ี
การด าเนินการ 
เฝ้าระวังเด็ก
จมน้ า 

ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็ก เยาวชนมี
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันการ
จมน้ าในเด็ก 
และสามารถ
ถ่ายทอดแก ่
ผู้อื่นได ้

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8.  โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน ออก
ก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กิจกรรม : ก่อสร้าง 
ลานกีฬา/สนามกีฬา 
จ านวน 12 หมู่บ้าน 

5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

ร้อยละของ 
คนในชุมชนมี
สุขภาพ 
แข็งแรง เป็น
ชุมชน 
ที่เข้มแข็ง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ในพื้นที่มีลาน
กีฬา/สนามกีฬา
ที่มีมาตรฐานไว้
ใช้ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

9.  ส่งเสริมการเรียนรู ้
ในวันส าคัญต่างๆ 

เพื่อให้เด็ก เห็น
ความส าคญั  
และมสี่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรม 

เด็ก  
- ศพด.บ้านแก 
- ศพด.วัดกระบี ่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเห็น
ความส าคญั 
และมสี่วนร่วม 
ในการจัด
กิจกรรม 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10.  โครงการพื้นท่ี
สร้างสรรคต์่อยอด
ความคิดเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีพื้นที่
สร้างสรรค์ในการ
เรียนรู้และท า
กิจกรรมตามความ
ถนัดและความสนใจ 
เป็นการส่งเสรมิ
พัฒนาการและ
ทักษะการ
แสดงออกของเด็ก
และเยาวชน 

จัดกิจกรรมตามความ
สนใจของเด็กและ

เยาวชน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ได้แสดงออก
ตามศักยภาพ 

เด็กและเยาวชน
ได้มีพื้นที่
สร้างสรรค์ ใน
การเรยีนรู้และ
ท ากิจกรรมตาม
ความถนัดและ
ความสนใจและ 
ได้รับการพัฒนา
ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปญัญา 
อารมณ์ และ
สังคมอย่างเตม็
ตามศักยภาพ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
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แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู่ 
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11.  โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั
ท้องถิ่นไทยผ่าน 
การเล่น 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม  และ
สติปัญญาของเด็ก 
ผ่านการเล่นเด็กมี
ความสุข สนุกสนาน 
สามารถใช้ชีวิต
อย่างเข้มแข็ง  

 

-ศพด.บ้านแก หมู่ที่ 6 
-ศพด.วัดกระบี ่
หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 

- 200,000 200,000 - 

 

 

 
- 

 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัย 

มีพัฒนาการ 
ครบ 4 ด้าน 

เหมาะสมตาม
วัย 
 

มีพื้นท่ีให้เด็กได้
เล่นและเรียนรู้ 
ได้ออกแบบ 
คิดการเล่นด้วย
ตนเอง สามารถ
เรียนรูต้่อยอด 
เสรมิสร้าง
พัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ และมี
ภูมิคุ้มกันในชีวิต 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

รวม จ านวน   11  โครงการ 5,590,000 4,640,000 3,940,000 3,940,000 3,740,000 - - - 


