
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่2 การเะริมะรา้งอูมคิุ้มกนัทางะังคมและคุณอาพชีั ติทีด่ี  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่3 การเะรมิะร้างอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคณุอาพชีั ติที่ด ี4 การเะรมิะร้างะุขอาพและพฒันาการกีฬาะู่ 
คัามเป็นเลศิ 7 การบรหิารัดัการตามหลักธรรมาอบิาล 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.3 แผนงานะรา้งคัามเข้มแข็งของชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  อบรมสร้างจิตส านึก
ในการคุ้มครองดูแล
ที่สาธารณะของ
ชุมชน 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
ในการคุ้มครองดูแล 
ที่สาธารณะ 

ทีส่าธารณะประโยชน์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผู้เข้ารับ 
การจัดการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถเป็น
แกนน าชุมชน
เพื่อคุ้มครอง
ดูแลที่สาธารณะ 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

2.  รักษาความสะอาด 
และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ที่สาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้เกิดความ
สวยงามและลด
ภาวะโลกร้อน 

ทุกหมู่บ้านในเขต 

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

จ านวนสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
เพิ่มมากข้ึน 

พื้นที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
ปราศจากขยะ
มูลฝอย  

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

3.  ปรับปรุงที่
สาธารณประโยชน์
ในพื้นที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
ในการคุ้มครองดูแล 
ที่สาธารณะ 

ทีส่าธารณะประโยชน์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผู้เข้ารับ 
การจัดการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถเป็น
แกนน าชุมชน
เพื่อคุ้มครอง
ดูแลที่สาธารณะ 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่2 การเะริมะรา้งอูมคิุ้มกนัทางะังคมและคุณอาพชีั ติทีด่ี  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่3 การเะรมิะร้างอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคณุอาพชีั ติที่ด ี4 การเะรมิะร้างะุขอาพและพฒันาการกีฬาะู่ 
คัามเป็นเลศิ 7 การบรหิารัดัการตามหลักธรรมาอบิาล 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.3 แผนงานะรา้งคัามเข้มแข็งของชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.  ััดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและต าบล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีะ่ันร่ัมและเะนอ
ข้อมูลปัญหา 
คัามต้องการ 

ออกประชาคมหมู่บ้าน 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ั านัน
ประชาชน 
ที่เข้าร่ัม 
การประชาคม 

ประชาชนมีะ่ัน
ร่ัม 
ในการแะดง
คัามเห็นเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

5.  อบรมให้คัามรู้
เกี่ยักับการัดัท า 
แผนชุมชน 
แก่ผู้น าชุมชน 

เพื่อะ่งเะริมให้ผู้น า
ชุมชน 
มีคัามรูเ้รื่องการ
ัางแผนและให้
คัามร่ัมมือในการ
ััดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

อบรมผู้น าชุมชน 
ทั้ง 12 หมู่บ้านั านัน  
1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ผู้น าชุมชน 
มีศักยอาพใน 
การปกครอง
ดูแลชุมชน 

ผู้น าชุมชนที่มี
คัามรู้เรื่องการ
ัางแผนและเห็น
ถึงคัามะ าคัญ
ของการมีะ่ัน
ร่ัมในการัดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่2 การเะริมะรา้งอูมคิุ้มกนัทางะังคมและคุณอาพชีั ติทีด่ี  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่3 การเะรมิะร้างอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคณุอาพชีั ติที่ด ี4 การเะรมิะร้างะุขอาพและพฒันาการกีฬาะู่ 
คัามเป็นเลศิ 7 การบรหิารัดัการตามหลักธรรมาอบิาล 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.3 แผนงานะรา้งคัามเข้มแข็งของชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6.  โครงการเพิม่
ประะิทธิอาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเะพตดิ 

เพื่อะนับะนุน/
อุดหนุนโครงการ
เพิ่มประะิทธิอาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านฯเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
ยาเะพตดิ 

กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน 12 หมู ่

- - 10,000 10,000 10,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุามัตัถ ุ
ประะงค  

เพิ่ม
ประะิทธิอาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อการ
มีะ่ันร่ัมใน
ท้องถิ่น 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

7.  โครงการเะรมิะร้าง
ครอบครััอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อะร้างคัามรัก
คัามเข้าใัและ
คัามะัมพันธ ที่ดี
ระหั่างะมาชิกใน
ครอบครััและ
ะ่งเะริมการมีะ่ัน
ร่ัมรับผิดชอบต่อ
ะังคม 

๑  ครั้ง/ปี ประชาชนใน
เขตเทศบาล ั านัน 
150 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 

ั านันผู้เข้าร่ัม
อบรม 

ะมาชิกใน
ครอบครััและมี
ะ่ันร่ัม
รับผิดชอบต่อ
ะังคม มีคัาม
เข้าใัและคัาม
รักกันใน
ครอบครัั 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่2 การเะริมะรา้งอูมคิุ้มกนัทางะังคมและคุณอาพชีั ติทีด่ี  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่3 การเะรมิะร้างอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคณุอาพชีั ติที่ด ี4 การเะรมิะร้างะุขอาพและพฒันาการกีฬาะู่ 
คัามเป็นเลศิ 7 การบรหิารัดัการตามหลักธรรมาอบิาล 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.3 แผนงานะรา้งคัามเข้มแข็งของชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ ััตถปุระะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8.  โครงการัดังาน 
พระราชพิธีรัฐพิธี
และัันะ าคัญ 
ของชาติ 
 

เพื่อให้ประชาชน
เห็นคัามะ าคัญของ
ชาติที่ต้องเทิดทูนไั ้

ััดงานััดงาน 
พระราชพิธีรัฐพิธีและััน
ะ าคัญของชาติใน 
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 

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

ประชาชน  
๑๐๐ % มีคัาม
ังรักพักดีต่อ
ะถานบันชาต ิ

ประชาชนเห็น
คัามะ าคญัของ
ะถาบันชาติที่
ต้องเทิดทูนไั้
และร่ัมกัน
ปกป้อง 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

9.  ะ่งเะริมะนับะนุน
การพัฒนา 
กลุ่มอาชีพ 
คนพิการ/ผู้ะูงอาย ุ

เพื่อเป็นทุน
หมุนเัียนในการ
ะร้างรายได ้พัฒนา
ศักยอาพของกลุ่ม
อาชีพ 

ะนับะนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
คนพิการ/ผู้ะูงอาย ุ

- - 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละ 
คนพิการ/
ผู้ะูงอายไุด้รับ
การพัฒนา 

คนพิการ/
ผู้ะูงอายไุด้รับ
การะนับะนุน
ทุนหมุนเัียนใน
การ 
ะร้างอาชีพ 
ะร้างรายได ้
พัฒนาศักยอาพ
และพัฒนา
ครอบครัั 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่2 การเะริมะรา้งอูมคิุ้มกนัทางะังคมและคุณอาพชีั ติทีด่ี  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่3 การเะรมิะร้างอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคณุอาพชีั ติที่ด ี4 การเะรมิะร้างะุขอาพและพฒันาการกีฬาะู่ 
คัามเป็นเลศิ 7 การบรหิารัดัการตามหลักธรรมาอบิาล 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.3 แผนงานะรา้งคัามเข้มแข็งของชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10.  ฝึกอบรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงงาน 

เพื่อให้คัามรู้
เกี่ยักับอาชีพท่ี
ประชาชนะนใั 

ััดฝึกอบรมอาชีพท่ี
ประชาชนะนใั  
 ั านัน 1 รุ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ประชาชนไดร้ับ
คัามรู ้

ประชาชนท่ีเข้า
รับ 
การฝึกอบรมมี
คัามรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

11.  ะ่งเะริมและพัฒนา
ทัก์ะอาชีพแบบ
เศร์ฐกิัพอเพียง  

เพื่อให้คัามรู้
เกี่ยักับอาชีพ 

ััดฝึกอบรมอาชีพ
ั านัน 1 รุ่น 

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

อาชีพแบบ
เศร์ฐกิั
พอเพียงได้รับ
การะ่งเะริม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
มีคัามรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

12.  ฝึกอบรมการท าปุ๋ย
ชีัอาพให้กับ
ประชาชนท่ีะนใั 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
คัามรู้เกี่ยักับการ
ท าปุ๋ยชีัอาพ 

ััดฝึกอบรมการท าปุ๋ย
ชีัอาพ  
ั านัน 1 รุ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

มีปุ๋ยชีัอาพไั้
ใช้ประโยชน ทาง
การเก์ตร 

ประชาชนมี
คัามรู ้
ในการท าปุ๋ย
ชีัอาพ 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่2 การเะริมะรา้งอูมคิุ้มกนัทางะังคมและคุณอาพชีั ติทีด่ี  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่3 การเะรมิะร้างอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคณุอาพชีั ติที่ด ี4 การเะรมิะร้างะุขอาพและพฒันาการกีฬาะู่ 
คัามเป็นเลศิ 7 การบรหิารัดัการตามหลักธรรมาอบิาล 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.3 แผนงานะรา้งคัามเข้มแข็งของชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13.  ฝึกอบรมการท า
การเก์ตรแบบ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
คัามรู้ในการท า
เก์ตรแบบพอเพียง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ั านัน 1 รุ่น  

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

ประชาชนไดร้ับ
คัามรู ้

ประชาชนมี
คัามรู ้
ในการท าเก์ตร 
แบบพอเพียง 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

14.  ะ่งเะริมและ
ะนับะนุนการการ
ปลูกพืชเศร์ฐกิั 

เพื่อะ่งเะริม
เก์ตรกรปลูกพืช
เศร์ฐกิั 

กลุ่มเก์ตรกร 

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

ะร้างรายได้แก่
ครััเรือน 

 
เก์ตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

15.  กินดี อยู่ดีด้ัย
เศร์ฐกิัพอเพียง
ชุมชนพึ่งตนเอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
คัามรู้ในการบรูณา
การด ารงชีัิต 
แบบพอเพียง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ั านัน 1 รุ่น  

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

ประชาชนไดร้ับ
คัามรู้และ
น าไปใช้ใน
ชีัิตประั าััน 

ประชาชนมี
คัามรู ้
ในการท าเก์ตร 
การด าเนินชีัิต
แบบพอเพียง 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่2 การเะริมะรา้งอูมคิุ้มกนัทางะังคมและคุณอาพชีั ติทีด่ี  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่3 การเะรมิะร้างอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคณุอาพชีั ติที่ด ี4 การเะรมิะร้างะุขอาพและพฒันาการกีฬาะู่ 
คัามเป็นเลศิ 7 การบรหิารัดัการตามหลักธรรมาอบิาล 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.3 แผนงานะรา้งคัามเข้มแข็งของชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16.  รณรงค์และป้องกัน
แก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิ (TO BE 
NUMBERONE) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิในชุมชน 

อบรม 1 ครั้ง/ป ี - 60,000 50,000 50,000 50,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุามัตัถ ุ
ประะงค  

ปัญหายาเะพตดิ
ลดระดับคัาม
รุนแรงลงอย่าง
ชัดเัน 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

17.  โครงการป้องกัน 
เฝ้าระัังและแกไ้ข
ปัญหายาเะพตดิ
ัังหััดศรีะะเก์ 

เพื่อะนับะนุน/
อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและเฝ้า
ระัังและแกไ้ข
ปัญหายาเะพตดิ
ัังหััดศรีะะเก์ 

ที่ท าการปกครอง 
ัังหััดศรีะะเก์ 
(กลุ่มงานคัามมั่นคง) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุามัตัถ ุ
ประะงค  

ปัญหายาเะพตดิ
ลดระดับคัาม
รุนแรงลงอย่าง
ชัดเัน 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

18.  โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเะพตดิศูนย 
ปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เะพติดอ.กันทรลัก  ์ 

เพื่อะนับะนุน/
อุดหนุนโครงการ 

ที่ท าการปกครอง 
อ าเออกันทรลัก  ์ 
 

- 8,000 10,000 10,000 10,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุามัตัถ ุ
ประะงค  

ปัญหายาเะพตดิ
ลดระดับคัาม
รุนแรงลงอย่าง
ชัดเัน 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่2 การเะริมะรา้งอูมคิุ้มกนัทางะังคมและคุณอาพชีั ติทีด่ี  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่3 การเะรมิะร้างอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคณุอาพชีั ติที่ด ี4 การเะรมิะร้างะุขอาพและพฒันาการกีฬาะู่ 
คัามเป็นเลศิ 7 การบรหิารัดัการตามหลักธรรมาอบิาล 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.3 แผนงานะรา้งคัามเข้มแข็งของชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19.  อุดหนุนกลุ่มพัฒนา
ะตรตี าบล 
หนองหญ้าลาด 

เพื่อเป็นทุน
หมุนเัียนในการ
ะร้างรายได ้พัฒนา
ศักยอาพของกลุ่ม
ะตรีและพัฒนา
ครอบครัั 

ะนับะนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มะตรดี้าน
เงินทุนและพัฒนา
ครอบครัั 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

กลุ่มะตรไีดร้ับ
การพัฒนา 

กลุ่มะตรไีดร้ับ
การะนับะนุน
ทุนหมุนเัียนใน
การะร้างรายได ้
พัฒนาศักยอาพ 
และพัฒนา
ครอบครัั 

ทต.นญล. 
ะ านักปลดั 

รัม ั านัน 19 โครงการ 690,000 758,000 840,000 840,000 840,000 - - - 


