
          4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

๑ โครงการธรรมสัญจร
ส าหรับผู้สูงวัย

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เดินทางไป
ปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ หรือ
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ท่ีเป็นท่ี
เคารพบูชาเพ่ือให้เกิดความสุข
เบิกบานทางกายและเป็นการ
ท านุบ ารุงพุทธศาสนา

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีประมาณ 
๑๐๐ คน ได้ร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา

     100,000          100,000        100,000         100,000         100,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดีท่ี
ได้มีโอกาสได้เดินทางไป
ท าบุญตามสถานท่ีต่างๆ

ส านักปลัด

๒ โครงการลงอุโบสถศีล เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและพิธีกรรมทางศาสนา

พระภิกษุและประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา

        15,000            15,000          15,000           15,000           15,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด

๓ สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญมหาชาติ

เพ่ือให้ประเพณีของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง

จัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติจ านวน ๕ โซน

        70,000            70,000          70,000           70,000           70,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ประเพณีของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยัง
อนุชนรุ่นหลัง

ส านักปลัด

ความม่ันคงภายใน  และเสริมสร้างสังคมสันติสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลป  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แบบ ผ 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลนาด่าน  อ าเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวล าภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเท่ียว และการบริการ,ยุทธศาสตร์ท่ี 2.  การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์, ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

๔ จัดประเพณีรดน้ าด าหัว
ขอพรผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมรดน้ าขอพรจาก
ผู้สูงอายุเน่ืองในเทศบาล
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ลูกหลานได้เห็น
ความส าคัญของผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุและประชาชน
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีต าบลนาด่าน
ได้ร่วมกิจกรรม

        40,000            40,000          40,000           40,000           40,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ประเพณีของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยัง
อนุชนรุ่นหลัง

ส านักปลัด

๕ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของท้องถ่ินได้รับการ
สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง

 ให้การสนับสนุนปีละ ๑ 
กิจกรรม

        50,000            50,000          50,000           50,000           50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินได้รับ
การสืบทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง

ส านักปลัด

๖ จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือให้ประเพณีของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง

 จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ
 สถานท่ีจัดงาน หมู่ท่ี ๑ , 
๗  และหมู่ท่ี ๘

     600,000          650,000        650,000         650,000         650,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

ประเพณีของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยัง
อนุชนรุ่นหลัง

ส านักปลัด

๗ สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญข้าวจ่ีใหญ่

เพ่ือให้ประเพณีของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง

 ร่วมจัดงานประเพณีบุญ
ข้าวจ่ี สถานท่ีจัดงาน วัด
ถ้ าสุวรรณคูหา

        50,000            50,000          50,000           50,000           50,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

 ประเพณีของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยัง

อนุชนรุ่นหลัง

ส านักปลัด

๘ สนับสนุนการจัดงาน
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดงาน
ประจ าปีของจังหวัด
หนองบัวล าภูและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด

 ประชาชนชาวต าบลนา
ด่านได้เข้าร่วมกิจกรรม

        70,000            70,000          70,000           70,000           70,000  ปีละ ๑ 
โครงการ

 หนองบัวล าภูเป็นท่ีรู้จัก
ของคนท่ัวไปและดึงดูดให้
คนเข้ามาท่องเท่ียวซ่ึงจะ
ส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจ

ส านักปลัด

๙ โครงการจัดงานประเพณี
ทอดเทียน

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและพิธีกรรมทางศาสนา

 พระภิกษุและประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา

 -            30,000          30,000           30,000           30,000  จ านวน
ชุมชนท่ีขอจัด

 มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด

๑๐ โครงการจัดงานประเพณี
บุญกะฐิน

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา

 พระภิกษุและประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา

 -            50,000          50,000           50,000           50,000  จ านวน
ชุมชนท่ีขอจัด

 มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

๑๑ โครงการจัดงานประเพณี
บุญมหาชาต

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา

 พระภิกษุและประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา

 -            50,000          50,000           50,000           50,000  จ านวน
ชุมชนท่ีขอจัด

 มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด

๑๒ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน
เขตพ้ืนท่ีและส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน

 พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว

 -          500,000        500,000         500,000         500,000  รายได้จาก
การท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน ร้อย
ละ  10 ต่อปี

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมี
รายได้จากการท่องเท่ียว

เพ่ิมข้ึน

เทศบาล/
จังหวัด

๑๓ โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา

 พระภิกษุและประชาชน
ท่ัวไปได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา

 -            50,000          50,000           50,000           50,000  จ านวน
ชุมชนท่ีขอจัด

 มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด

๑๔ โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา

 เพ่ือส่งเสริมและสืบสาร
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ้ิน

 -            50,000          50,000           50,000           50,000  จ านวน
ชุมชนท่ีขอจัด

 มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด

๑๕ โครงการประเพณีสงกรานต์ 1 เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ให้อยู่คู่กับท้องถ่ิน            2 
เพ่ือเสริมสร้างความรักความ
อบอุ่นและความสุขภายใน
ครอบครัว

คณะผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลนาด่าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลนาด่านได้มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์และตระหนักถึง
ความอบอุ่นในครอบครัว

ส านักปลัด 
งานการศึกษา

๑๖ โครงการส่งเสริมสภา
วัฒนธรรมมท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมสภาวัฒนธรรม
ท้องถ่ินในชุมชขน

จัดต้ังสภาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
สมาชิกของ
สภา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ินท่ี
จัดต้ัง

ท้องถ่ินมีสภาวัฒนธรรม
ท้องถ่ินเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นด้านวัฒนธรรม

ส านักปลัด 
งานการศึกษา



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงามท่ี

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)

๑๗ โครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ม.1

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา

 เพ่ือส่งเสริมและสืบสาร
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ้ิน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ปีละ ๑ 
โครงการ

 มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด

๑๘ ส่งเสริมวัฒนธรรมบุญท้ัง
สิบสองเดือน เสนอโดย 
ม.1

เพ่ือให้วัฒนธรรม ของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง

 ให้การสนับสนุนปีละ ๑ 
กิจกรรม

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ปีละ ๑ 
โครงการ

 วัฒนธรรมของท้องถ่ิน
ได้รับการสืบทอดไปยัง
อนุชนรุ่นหลัง

ส านักปลัด

๑๙ สนับสนุนประเพณี
ท้องถ่ินประจ าหมู่บ้าน ม.3

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา

 เพ่ือส่งเสริมและสืบสาร
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ้ิน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ปีละ ๑ 
โครงการ

 มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด

๒๐ โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี ม.4

เพ่ือให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับ
การสืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง

 ให้การสนับสนุนปีละ ๑ 
กิจกรรม

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ปีละ ๑ 
โครงการ

 วัฒนธรรมประเพณีได้รับ
การสืบทอดไปยังอนุชน
รุ่นหลัง

ส านักปลัด

๒๑ สนับสนุนประเพณี
ท้องถ่ินประจ าหมู่บ้าน ม.
10

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถ่ินและประเพณีทางพุทธ
ศาสนา

 เพ่ือส่งเสริมและสืบสาร
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ้ิน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ปีละ ๑ 
โครงการ

 มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ส านักปลัด

รวม .......21........โครงการ 1,395,000  2,175,000     2,175,000   2,175,000    2,175,000    


