
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การเสริมสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.2 แผนงานเคหะชุมชน 

 

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.  ขุดเจาะน้ าบาดาล 
หมู่บ้านในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร   
การอุปโภค  บรโิภค
เพียงพอตลอดป ี

ขุดเจาะน้ าบาดาล   
หมู่บ้านในเขตต าบล 

- - 100,000 100,000 100,000 

ประชาชน มีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร   
การอุปโภค  
บริโภคตลอดป ี

ประชาชน มีน้ า
ไว้ใช้ 
ในการเกษตร   
การอุปโภค 
บริโภคตลอดป ี

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

2.  ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ 
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งน้ าได้ปริมาณ
มากและสะดวกขึ้น 

ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์  
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 

- - 100,000 100,000 100,000 

มีคลอง
สาธารณประโย
ชน์ได้รับการ
ปรับปรุง 

ส่งน้ าได้ปริมาณ
มาก 
และสะดวกขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

3.  ปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ า 
บ้านไร่น้อย 
(ห้วยพอก) หมู่ที่ 11 

เพื่อซ่อมแซมสถานี
สูบน้ า 

สถานีสูบน้ า 
บ้านไร่น้อย 
(ห้วยพอก) 
หมู่ที่ 11 

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

สถานีสูบน้ า 
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

สามารถสูบน้ า
ส่งน้ าได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

4.  ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ 
ในเขต ทต. 
หนองหญ้าลาด 

เพื่อส่งน้ าได้ปริมาณ
มาก 
และสะดวกขึ้น 

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน ์ 
ในเขต ทต. 
หนองหญ้าลาด 

- - - 300,000 - 

มีคลองสาธารณ 
ประโยชนไ์ด้รบั
การปรับปรุง 

ส่งน้ าได ้
ปริมาณมาก 
และสะดวกขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การเสริมสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่ 
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3.2 แผนงานเคหะชุมชน 

 

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) 

5.  ขุดเจาะน้ าบาดาล 
หมู่บ้านห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร  การ
อุปโภค  บริโภค
เพียงพอตลอดป ี

ขุดเจาะน้ าบาดาล   
บริเวณแท่งประปาเก่า
บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 11 

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

ประชาชน มีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร   
การอุปโภค  
บริโภค 
ตลอดป ี

ประชาชน มีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร   
การอุปโภค  
บริโภค 
ตลอดป ี

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

6.  ก าจัดวัชพืชใน 
คลอง/แหล่งน้ า/
คลอง
สาธารณประโยชน์ 
ในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
 

ก าจัดวัชพืชใน 
คลอง/แหล่งน้ า/หนอง
สาธารณประโยชน์ 
ในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

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

ร้อยละของ
คลอง
สาธารณประโย
ชน์ได้รับการ
ปรับปรุง วัชพืช/
ผักตบชวาถูก
ก าจัด 

ประชาชนมี
สภาพแวดล้อมท่ี
ดีขึ้นส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ก. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การเสริมสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.2 แผนงานเคหะชุมชน 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7.  โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์มีความ
สวยงาม สะอาด 
ฟื้นฟูและรักษา
ธรรมชาติให้คงอยู ่

จัดซื้อยาก าจดัวัชพืช
และจ้างเหมาก าจดั
วัชพืช 
ตามแนวถนนและเขต 
ที่รับผิดชอบให้สวยงาม 

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

ภูมิทัศน์สองข้าง
ทางสวยงาม 

พื้นที่ภูมิทัศน์
สวยงามการ
เดินทางไปมา
สะดวก 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

รวม จ านวน  7  โครงการ  350,000   350,000   550,000   850,000   550,000  - - - 


