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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

เทศบาลต าบลพนมไพร   อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด    
                                                               
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2   สร้างสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาให้มีความรู้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
    6.1 แนวทางการจัดงานวันส าคัญของชาติและศาสนา 
       6.1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการจัดงานรัฐพิธี/พิธี
การทางศาสนาต่างๆ 

-เพื่ออนุรักษ์งานรัฐพิธีและ
พิธีการทางศาสนาอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 
 

-จัดโครงการงานรัฐ
พิธีและพิธีการทาง
ศาสนาต่างๆ 

100,000 
(อปท) 

100,000 
(อปท) 

100,000 
(อปท) 

100,000 
(อปท) 

100,000 
(อปท) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดงานรัฐพิธี/พิธีการทาง
ศาสนาต่างๆ 

-อนุรักษ์และส่งเสริม
งานรัฐพิธีและพิธีการ
ทางศาสนาอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

ส านักปลัด
ฯ 

2. โครงการจัดงานท้องถิ่น
ไทย 

-เพื่ออนุรักษ์งานรัฐพิธีและ
พิธีการทางศาสนาอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป 
 

-จัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 

20,000 
(อปท) 

20,000 
(อปท) 

20,000 
(อปท) 

20,000 
(อปท) 

20,000 
(อปท) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดงานท้องถิ่นไทย 

-อนุรักษ์และส่งเสริม
งานรัฐพิธีและพิธีการ
ทางศาสนาอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 

ส านักปลัด
ฯ 

3. โครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม่ 

-เพื่อส่งเสริมการท าบุญตัก
บาตร / ประกอบพิธีทาง
ศาสนา  ตามจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จักงานขึ้นปีใหม่ 

-มีการส่งเสริมการ
ท าบุญตักบาตร / 
ประกอบพิธีทางศาสนา  
ตามจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  ให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

4.  โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

-เพื่อส่งเสริมการท าบุญตัก
บาตร และเพื่อระลึกถึงวัน
เทศบาล 

- จัดงานวันเทศบาล 30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดงานวันเทศบาล 

-มีการท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันเทศบาล       

ส านักปลัด
ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

 5.  โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

- เพื่อให้ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา    คงอยู่สืบไป 

- จัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา    1  
ครั้ง   

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

-ประชาชนให้การสนับสนุน
และเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์งานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา    

กอง
การศึกษา 

 
 

6. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

- เพื่อให้ประเพณีลอย
กระทง    คงอยู่สืบไป 

- จัดงานประเพณีลอย
กระทง   ปีละ  1  ครั้ง 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

-ประชาชนให้การสนับสนุน
และเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์งานประเพณีลอย
กระทง    

กอง
การศึกษา 

7.  โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

- เพื่อให้ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ คงอยู่สืบไป 

- จัดงานประเพณี
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ   ปีละ 1  ครั้ง   

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 

-ประชาชนให้การสนับสนุน
และเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์งานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ    

กอง
การศึกษา 

6.2  ส่งเสริม  พัฒนา  และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา  อันดีงามของท้องถิน่ให้คงอยู่สืบไป 
     6.2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น 

          

 1.1 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

- เพื่อให้ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  คงอยู่สืบไป 

- จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ   1  ครั้ง   

800,000 
(อปท.) 

800,000 
(อปท.) 

800,000 
(อปท.) 

800,000 
(อปท.) 

800,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

-ประชาชนใหก้ารสนับสนุนและ
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
งานประเพณีบุญบั้งไฟ    

กอง
การศึกษา 

 1.2 โครงการประกวดร้อง
สรภัญญะ 

-เพื่อให้การร้องสรภัญญะ
ที่เป็นประเพณีที่ส าคัญ
ของท้องถิ่น  คงอยู่สืบไป 

-จัดประกวดร้องสรภัญญะ  
1  ครั้ง 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการจัดงาน
ประกวดร้องเพลง 

-ประชาชนใหก้ารสนับสนุนและ
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
งานประเพณี       

กอง
การศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการประชุมสัมนา
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อ.พนมไพร 

-เพื่อให้ภูมิปญัญาท้องถิ่น  
คงอยู่สืบไป 

- ส่งเสริมการท่องเท่ียวส่วน
ท้องถิ่น 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ประชาชนใหก้ารสนับสนุน
และเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์งานประเพณี    

กอง
การศึกษา 

3. ประชาสัมพันธ์งานประเพณี
ต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

          

 3.1 จัดท าป้ายประวัติพระ
เศวตสุวรรณภาพรรณ 

-เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

-เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

จ านวนปา้ยประวัติพระ
เศวตที่เทศบาลด าเนินการ
จัดท า 

-ประชาชนใหก้ารสนับสนุน
และเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์งานประเพณี     

กอง
การศึกษา 

4.   โครงการวิถีชุมชนคนพนม
ไพรสืบสานภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- เพื่ออนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาของคนพนมไพรให้
คงอยู่สืบไป 

-เพื่อคงเอกลักษณ์ของ
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ของชาวพนมไพรให้เป็น
สัญลักษณ์ของชาวพนมไพร
ให้มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมต่อไป 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท. 

จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

-ประชาชนอ าเภอพนมไพรมีผ้า
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตนเอง 

กอง
การศึกษา 

 

5. อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน ์

          

 5.1  อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนมไพร  
ด าเนินโครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีบุญผะเหวด
ร้อยเอ็ด     

- อนุรักษ์ประเพณีบุญผะ
เหวด  ซ่ึงเป็นประเพณี
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ให้
คงอยู่สืบไป 

-อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอพนมไพร  ด าเนิน
โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด
ร้อยเอ็ด    1  ครั้ง 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งที่เทศบาล
ด าเนินการอุดหนุนที่ท า
การปกครองอ าเภอพนม
ไพร 

- ประชาชนได้สืบสานประเพณี
บุญผะเหวด  ซ่ึงเป็นประเพณี
ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด ให้คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 6.2  อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์    เช่น     
ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
ส่วนราชการ ฯลฯ 

  -อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปญัญา  อัน
ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

-อุดหนุนหนว่ยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์   8 ครั้ง  
เช่น   ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ  ส่วนราชการ ฯลฯ 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งที่เทศบาล
ด าเนินการอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนฯ 

-ประชาชนใหก้ารสนับสนุน
และเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์งานประเพณี       
 

กอง
การศึกษา 
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