
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่    
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน
สมบูรณ์หมู่ที่ 4 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร - - 750,000 750,000 750,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

2.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้านกระบี่
หมู่ที่ 5 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 500,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

3.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านแกหมู่ที่ 6 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่    
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้านป่าไม้
พัฒนาหมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,660 เมตร - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

5.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้านกระบี่
เหนือหมู่ที่ 8 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

6.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านดงก่อ 
หมู่ที่ 9 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่    
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

8.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

9.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
โนนม่วงใต้หมู่ที่ 13 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่    
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 1,660 เมตร - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

11.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านแกใต้หมู่ที่ 16 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 800 เมตร - - 9,600,000 9,600,000 9,600,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

12.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

- - 600,000 600,000 600,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

รวม จ านวน  12  โครงการ 500,000 - 25,450,000 25,450,000 25,450,000    



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่    
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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