
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การเสริมสรา้งความสมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู ่
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

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.  อบรมสร้างจิตส านึก 
ในการดูแลป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อฝึกอบรม
ประชาชน  เด็กและ
เยาวชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการดูแล
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน 
เด็กและเยาวชน 
ทุกครัวเรือน 
 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนปัญหาที่
เกิดในชุมชนลด
น้อยลงหรือ 
ไม่มเีลย 

ประชาชน  เด็ก 
และเยาวชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแลป้องกัน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

2.  รณรงค์ พัฒนา 
รักษา สิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

เพื่อฝึกอบรม
ประชาชน  เด็กและ
เยาวชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการดูแล
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน 
เด็กและเยาวชน 
ทุกครัวเรือน 
 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละอากาศ
สดชื่น 
โลกร้อนลดลง
พื้นที่ป่าไม้เพิ่ม
มากขึ้น 

อากาศสดชื่น
โลกร้อนลดลง
พื้นที่ป่าไม ้
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

3.  จัดหาพันธุ์ปลา 
น้ าจืดปล่อยสู ่
แหล่งน้ าสาธารณะ 
หนองหญ้าลาด 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ ์
ปลาน้ าจืดไว ้

จัดหาพันธุ์ปลา 
น าไปปล่อยในแหล่งน้ า
สาธารณะ /คลองในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

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

ร้อยละของพันธุ์
ปลาน้ าจืดไดร้ับ
การอนุรักษ์ให้
คงอยู่สืบไป 

พันธุ์ปลาน้ าจืด
ได้รับการ
อนุรักษ ์

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
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แบบ  ผ.02 
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(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.  
จัดหาถังขยะให ้

กับหมู่บ้านในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่อรองรับขยะจาก
ชุมชน สะดวกใน

การเก็บขน 

จัดหาถังขยะ 
ขนาดกลาง ประมาณ 

200 ใบ  
ขนาดใหญ่ 200 ใบ 

- - 300,000 100,000 100,000 

มีที่รองรับและ
บรรจุขยะก่อน
การก าจัด 

ประชาชนมีถัง
ขยะไว้บรรจุขยะ
ที่ถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนสะอาด
มากยิ่งข้ึน 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

5.  

การจัดเก็บ/ 
ขนขยะ/ก าจดัขยะ 

เพื่อรักษาความ
สะอาด 

ของชุมชน เพื่อ
ส่งเสริม 

และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาเก็บขยะและ
ก าจัดขยะในพ้ืนท่ี 

- - 300,000 300,000 300,000 

ร้อยละการ
ก าจัดขยะผิดวิธี
ลดลง 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

6.  รณรงค์การ 
คัดแยกขยะก่อนท้ิง 

เพื่อรักษาความ
สะอาด 
ของชุมชน เพื่อ
ส่งเสริม 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์การ 
คัดแยกขยะก่อนน าไป
ทิ้ง ใช้หลักการ 3 ช 
มีการแยกขยะเปียก
ครัวเรือนทุกหมู่บา้น 

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

ร้อยละการ
ก าจัดขยะผิดวิธี
ลดลง 

หมู่บ้านสะอาด 
ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
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7.  สร้างพลังชุมชน 
เพื่อลดปัญหาขยะ
มูลฝอย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษา 
ความสะอาดของ
ชุมชน เพื่อส่งเสริม 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
ที่สาธารณะ 

จัดอบรมประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต 

- - 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละการ
ก าจัดขยะผิดวิธี
ลดลง 

หมู่บ้านสะอาด 
ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

8.  จิตอาสาเพื่อชุมชน
และสังคม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษา 
ความสะอาดของ
ชุมชน เพื่อส่งเสริม 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
ที่สาธารณะ 

จิตอาสาในชุมชนร่วม
กิจกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

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

ประชาชน  เด็ก 
และเยาวชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแลป้องกัน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้านสะอาด 
ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

รวม จ านวน 8 โครงการ 250,000 250,000 900,000 700,000 700,000 - - - 


