
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

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

 

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.  โครงการท าบุญ 
ตักบาตรเพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

จัดงานโครงการ 
ท าบุญตักบาตร 
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล 

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

ประชาชนไดส้ืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คน
รุ่นหลัง 

ประชาชน  
เยาวชน 
มีจิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม 
ในงานประเพณ ี

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

2.  โครงการสืบสาน 
งานประเพณ ี
วันสงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

จัดงานตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต์
ประจ าป ี

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

ประชาชนไดส้ืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คน
รุ่นหลัง 

ประชาชน  
เยาวชน 
มีจิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม 
ในงานประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 
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ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู ่
ความเป็นเลศิ 7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
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2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

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.  โครงการประเพณ ี
แห่เทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ของท้องถิ่น 
 
 

จัดงานโครงการ
ประเพณ ี

แห่เทียนพรรษา 
 

- - 40,000 40,000 40,000 

ประชาชนได ้
สืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมแก่คน
รุ่นหลัง 

ประชาชน 
เยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม
ในงานประเพณ ี

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

4.  โครงการประเพณ ี
ไหลเรือไฟ 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ของท้องถิ่น 
 
 
 

จัดงานโครงการ
ประเพณ ี
ไหลเรือไฟ 

 
 
 

- 
 
 

- 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชน  
เยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดีขึ้น
และมสี่วนร่วม
ในงานประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชน  
เยาวชน 
มีจิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม 
ในงานประเพณ ี
 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

5.  โครงการสืบสาน 
งานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

จัดงานตามโครงการ
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าป ี

- - 50,000 50,000 50,000 

ประชาชน  
เยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดีขึ้น
และมสี่วนร่วม
ในงานประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชน  
เยาวชน 
มีจิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม 
ในงานประเพณ ี
 

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

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
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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) 

6.  บรรพชาสามเณร 
ภาคฤดูร้อน 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็ก 
และเยาวชน 

บรรพชาสามเณร 
จ านวน 60 รูป  
ณ วัดกระบี ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละเด็ก 
และเยาวชน 
มีคุณธรรม
จริยธรรม 
 

เด็กและเยาวชน 
มีคุณธรรม
จริยธรรม 
และคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

7.  ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน 

ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

จ านวนเด็ก 
เยาวชน  
และประชาชน 
ร่วมสืบทอด
อนุรักษ ์

เด็ก เยาวชน  
และประชาชน 
ร่วมสืบทอด
อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาม 
ของท้องถิ่นให้
คงอยู่กับ
สังคมไทย 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู ่
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2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

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.  โครงการจดัส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงาน
ราชการ 

เพื่อใช้จ่ายในการ
จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วม 
การแข่งขัน 

เป็นค่าใช้จ่ายและอื่น 
ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

- 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

มีบุคลากรเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
 

สามารถน า
บุคลากร 
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
กับหน่วยงานอื่น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

9.  จัดกิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการ  
เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคคีของ
ประชาชน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีการ
รวมกลุม่ 
เล่นกีฬาเพื่อสร้าง 
ความสามัคคีและ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการ 

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

เกิดความรัก 
ความสามัคค ี
ในชุมชน 

ประชาชน 
มีความสามัคคี
กัน  
ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยา
เสพติด 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

10.  โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

”หนองหญ้าลาด
เกมส์” 

เพื่อให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของ 

การเล่นกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ปีละ 1 ครั้ง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
รู้รักสามัคค ี

ประชาชน 
มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
รู้รักสามัคค ี

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่3 การเสรมิสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติที่ด ี4 การเสรมิสร้างสุขภาพและพฒันาการกีฬาสู ่
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2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

 

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.  จัดหาและสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
กีฬา 
ใช้ออกก าลังกาย 

อุปกรณ์กีฬา 

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

มีอุปกรณ์กีฬา 
ใช้ออกก าลังกาย 

ประชาชน 
ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน ์
จากการเล่นกีฬา 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

12.  โครงการฝึกทักษะ 
กีฬาภาคฤดรู้อน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน ์
ส่งเสริมสุขภาพและ 
ทักษะการเล่นกีฬา 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 100 คน 

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

เด็กและเยาวชน 
ใช้เวลาว่าง 
ในการสรมิสร้าง
สุขภาพและ
ทักษะกีฬา 

เด็กและเยาวชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

13.  โครงการเทศกาล
งานผลไม้และของด ี
กันทรลักษ์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรสวนผลไม้
ของอ าเภอ 

สนับสนุน/อุดหนุน
ปกครอง 
อ าเภอกันทรลักษ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์   
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

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

 

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) 

14.  อุดหนุนโครงการ
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อการด าเนิน
โครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

อุดหนุนโครงการ 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

15.  อุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อการด าเนิน
โครงการจดัการ
แข่งขันวิง่เฉลิม 
พระเกียรติฯ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ.กันทรลักษ์ 
จ านวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

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

 

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) 

16.  อุดหนุนสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อด าเนินการ
โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬา
แหง่ชาติ ครั้งที่ 47 
(พ.ศ. 2563)  
ศรีสะเกษเกมส ์และ
การแข่งขันกีฬา 
คนพิการแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 37  
(พ.ศ. 2564)  
นครล าดวนเกมส ์

อุดหนุนสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด 
ศรีสะเกษ  
จ านวน 1 ครั้ง 

- - 200,000 - - 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

รวม จ านวน 16 โครงการ 770,000 1,020,000 1,350,000 1,150,000 1,150,000 - - - 


