
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ 4 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

2.  ก่อสร้างถนน คสล.          
บ้านกระบี่  
หมู่ที่ 5 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

3.  ก่อสร้างถนน คสล.          
บ้านกระบี่  
หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้าน
ป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 300,000 - - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

4.  ก่อสร้างถนน คสล.          
บ้านแก  หมู่ที่ 6 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

5.  ก่อสร้างถนน คสล.   
บ้านป่าไม้พัฒนา  
หมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

6.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านกระบี่เหนือ 
 หมู่ที่ 8 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

200,000 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

7.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านดงก่อ  
หมู่ที่ 9 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

8.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

9.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

10.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

11.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13-โรง
ยิมเนเซยีม สนาม
กีฬากลางหนอง
หญ้าลาด หมู่ที่ 13 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- 400,000 - - - 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

12.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านดงสูง  
หมู่ที่  15 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

13.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที ่ 16 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 150,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

14.  ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่  17 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 200เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

15.  ก่อสร้างถนน 
ขึ้นคันดินตัดใหม ่
บ้านแก หมู่ที่ 6 -
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 1,000เมตร 
 

160,000 - - - - 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

16.  ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขยายผิวการจราจร
พร้อมขึ้นถนนคันดิน
ตัดใหม่ บ้านดงก่อ 
หมู่ที่ 9 – บ้าน 
ตระกาจ ต.ตระกาจ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 270 เมตร 
และวางท่อระบายน้ า 
คสล. 

- 200,000 - - - 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

17.  ปรับปรุงถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
โดยการเสริมผิว
จราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติก บ้านศรี
เจริญหมู่ที่ 10–
บ้านแกหมู่ที่ 6 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก โดยการ
เสรมิผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์ติก(งานโอเวอร์
เลย์) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 120 เมตร ฯลฯ  
(ตามแบบทต.นญล.) 

- 200,000 - - - 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

18.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีตบ้าน
สมบูรณ์หมู่ที่ 4 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร - 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

19.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้านกระบี่
หมู่ที่ 5 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร 500,000 - 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

20.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านแกหมู่ที่ 6 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

21.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้านป่าไม้
พัฒนาหมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

22.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้านกระบี่
เหนือหมู่ที่ 8 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

23.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต บ้านดงก่อ 
หมู่ที่ 9 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

24.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร 

- 360,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

25.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร 

- 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

26.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
โนนม่วงใต้หมู่ที่ 13 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 440 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

27.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร - 360,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

28.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
บ้านแกใต้หมู่ที่ 16 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร - 300,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

29.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 350 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

30.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  
บ้านสมบรูณ ์
หมู่ที่ 4 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

31.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี ่
หมู่ที่ 5 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

32.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง  บ้านแก  
หมู่ที่ 6 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

33.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านป่าไม้พัฒนา  
หมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

34.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

35.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านดงก่อ 
หมู่ที่ 9 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

36.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

37.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

38.  ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

39.  ปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านดงสูง  
หมู่ที่ 15 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

40.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที่ 16 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

41.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง   
บ้านซ าตาวัน  
หมู่ที่ 17 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

42.  ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขยายผิวการจราจร
พร้อมขึ้นถนนคันดิน
ตัดใหม่ บ้านดงก่อ 
หมู่ที่ 9 – บ้าน 
ตระกาจ ต.ตระกาจ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 270 เมตร 
และวางท่อระบาย 
น้ าคสล. 

200,000 - - - - 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
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ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

43.  ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 -  
บ้านซ าตาวัน  
หมู่ที่ 17  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- - 200,000 - - 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

44.  ปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยการเสริม 
หินคลุก บ้านกระบี่
เหนือ หมู่ที่ 8 - 
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

- - 300,000 - - 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

45.  ถมดินปรับบริเวณ
พื้นที่ข้างสนามกีฬา 
ภายในวัด 
บ้านแก หมู่ที่ 16 

เพื่อปรับพื้นท่ีข้าง
สนามกีฬา ภายใน
วัดบ้านแก  
หมู่ที่ 16 

ถมดินปรับบริเวณพื้นที่
ข้างสนามกีฬา ภายใน
วัดบ้านแก หมู่ที่ 16 50,000 - - - - 

มีพื้นท่ีสาธารณ 
ประโยชนไ์ว้
ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

ประชาชน
สามารถใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบ
กิจกรรม 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
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1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

46.  ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 
สะพาน ทางเท้า 
และท่อระบายน้ า
ภายในเขต  
ทต.หนองหญ้าลาด   

มีถนน สะพาน ทาง
เท้า และท่อระบาย
น้ าให้ประชาชน
ใช้ได้สะดวก 

ถนน สะพาน  
ทางเท้า และท่อ 
ระบายน้ า 

100,000 100,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

47.  ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านแกใต้พัฒนา   
หมู่ที่ 16  

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร  

500,000 - - - - 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

48.  ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร  

- - 500,000 500,000 500,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
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1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

49.  ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านป่าไม้พัฒนา  
หมู่ที ่7 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร  
 

- - 500,000 500,000 - 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

50.  ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญบ้าน
โนนม่วงใต้ หมู่ที1่3 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร  

- - 500,000 - - 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

51.  ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้านแบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญบ้าน
ป่าไม้พัฒนาหมู่ที1่7 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร  

- - 500,000 500,000 - 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

52.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
ซ าตาวัน หมู่ที่ 17 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมนภายใน
หมู่บ้านในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

50,000 - - - - 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
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1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

53.  ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน
ภายในหมู่บ้าน  
 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

ขยายเขตประปาและ
และวางท่อเมนภายใน
หมู่บ้าน ในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

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

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

54.  ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาบ าเพญ็กุศล 
วัดกระบี ่
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมให ้
มีความมั่นคง 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
บ าเพ็ญกุศล 
วัดกระบี ่หมู่ที่ 8 

100,000 - - - - 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์
 

ประชาชน 
มีสถานท่ีด าเนิน
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

55.  ก่อสร้างลาน
คอนกรีต 
รอบฌาปนสถาน 
วัดบ้านแกใต้พัฒนา 
หมู่ที่ 16 

เพื่อพัฒนาให้ 
รอบฌาปนสถาน
สามารถประกอบ
กิจกรรมได้
หลากหลาย 

ก่อสร้างลานคอนกรีต 
รอบฌาปนสถาน 
วัดบ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 

100,000 - - - - 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์
 

ประชาชน 
มีสถานท่ีด าเนิน
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

56.  ก่อสร้างทางลาดชัน
ส าหรับผู้พิการ 
และผูสู้งอาย ุ

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกป่ระชาชน
ผู้มารบับริการ 
 

ทางขึ้นอาคารส านักงาน 
ทต.หนองหญ้าลาด 

- - 50,000 50,000 50,000 

ประชาชนผู้มา
รับบริการไดร้ับ
ความสะดวก 

ประชาชนผู้มา
รับบริการไดร้ับ
ความสะดวก 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

57.  ก่อสร้างหลังคา 
คลุมลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่อประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
ภายในบริเวณ 
ได้สะดวก  

ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท 
โครงเหล็กคลมุลาน 
คอนกรีตอเนกประสงค ์
ใน ทต.นญล.ตามแบบ 
ทต.นญล. 

- - 400,000 - - 

ร้อยละ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ
ขึ้น  

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

58.  ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่สนามกีฬา
กลาง 
อ าเภอกันทรลักษ์  
(หนองหญ้าลาด  
หมู่ที่ 13 ) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก 
แก่ประชาชน 
ผู้ใช้สนามกีฬา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
สนามกีฬากลาง 
อ าเภอกันทรลักษ์  
(หนองหญ้าลาด  
หมู่ที่ 13 ) 

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

จ านวน
ประชาชน  
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนผู้ใช้
สนามกีฬา  
ได้รับความ
สะดวก 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

59.  โครงการก่อสร้าง
ประตรูั้ว ส านักงาน
เทศบาลต าบล 
หนองหญ้าลาด 

เพื่อพัฒนาให้ 
มีรั้วประตูทางเข้า-
ออกท่ีมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ก่อสร้าง/ตดิตั้งรั้วประตู
ทางเข้า-ออกส านักงาน 
รั้วรอบส านักงาน 

200,000 - 100,000 - - 

มีรั้วประตู
ทางเข้า-ออกท่ีมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

มีรั้วประตู
ทางเข้า-ออกท่ีมี
ความมั่นคง
แข็งแรง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

60.  ก่อสร้างห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด 

เพื่อให้มหี้องประชุม
ทีม่ีสภาพการใช้งาน 
ที่เหมาะสม 

ห้องประชุม 
สภาเทศบาล 
ตามแบบ ทต.นญล. - - 500,000 - - 

ร้อยละ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
ทีม่ีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น  

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

61.  ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก 
แก่ประชาชนผู้มา
รับบริการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณส านักงาน 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ทต.หนองหญ้าลาด 

- 200,000 200,000 500,000 500,000 

ประชาชนผู้มา
รับบริการที่
ส านักงาน  
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนผู้มา
รับบริการที่
ส านักงาน  
ได้รับความ
สะดวก 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

62.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ ศพด. 
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

-ศพด.บ้านแก หมู่ที่ 6 
-ศพด.วัดกระบี ่
หมู่ที่ 8 

200,000 100,000 50,000 50,000 50,000 

ศพด.น่าอยู ่ ศพด.มีภมูิทัศน์
สวยงาม เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้
ของเด็ก 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

63.  ปรับปรุงซ่อมแซม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีสถานท่ี
จัดการเรียนการ
สอนของเด็กปฐมวัย
ที่ได้มาตรฐาน 

-ศพด.บา้นแก หมู่ที่ 6 
-ศพด.วัดกระบี ่
หมู่ที่ 8 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละสถานท่ี
ให้การศึกษา 
ที่ได้มาตรฐาน 

มีสถานท่ีจัดการ
เรียนการสอน 
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

64.  ก่อสร้างเสาธง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีเสาธง
ประจ าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ่งบอกถึง
ความเป็นชาตไิทย 

-ศพด.บ้านแก หมู่ที่ 6 
-ศพด.วัดกระบี ่
หมู่ที่ 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

มีเสาธงประจ า 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เด็กและครู
ผู้ดูแลเด็กมี
ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติ
ไทย 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

65.  ก่อสร้างหลังคา 
สนามเด็กเล่น 
ศพด.บ้านแก  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่นให้
เกิดร่มเงา ป้องกันฝน 
มีความปลอดภยั และ
ป้องกันให้เครื่องเล่น
สนามมีความทนทาน
และมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน 

หลังคาสนามเด็กเล่น 
ศพด.บ้านแก  
หมู่ที่ 6 
 

140,000 - - - - 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัย 
มีพัฒนาการและ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

มีสนามเด็กเล่น 
ที่ปลอดภัยและ 
ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

66.  ก่อสร้างหลังคา 
สนามเด็กเล่น 
ศพด.วัดกระบี่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่น
ให้เกิดร่มเงา 
ป้องกันฝน มีความ
ปลอดภัย และ
ป้องกันให้เครื่อง
เล่นสนามมีความ
ทนทาน และมีอายุ
การใช้งานยาวนาน 

หลังคาสนามเด็กเล่น 
ศพด.วัดกระบี่  
หมู่ที่ 8 

140,000 - - - - 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัย 

มีพัฒนาการและ
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

มีสนามเด็กเล่น
ที่ปลอดภัยและ 
ได้มาตรฐาน 
ตามที่ก าหนด 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
 

67.  ก่อสร้างหลังคา
ทางเดินเข้า  
ศพด.วัดกระบี ่
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
ทางเดินเข้าศูนย์ฯ  
ให้เกดิร่มเงา  
ป้องกันฝน และ 
มีความปลอดภัย  
 

หลังคาทางเดินเข้า 
ศพด. 
วัดกระบี ่
หมู่ที่ 8 
 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยไดร้ับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
 

ผู้มาใช้บริการ 
ได้รับความ
สะดวก  
และปลอดภัย 
 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

68.  โครงการ
สวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจแก่
ประชาชน 

จัดสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติในพื้นที่สนาม
กีฬากลาง อ.กันทรลักษ์ 
(หนองหญ้าลาด ม.13) 

- - 500,000 500,000 500,000 
จ านวน

ประชาชนท่ีได้
ใช้ประโยชน ์

ได้จัดกจิกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
และประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน 

กองช่าง 

69.  ก่อสร้างศาลา
ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 
ศพด.วัดกระบี่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นท่ีเคารพ 
สักการะบูชา และ
เป็นขวัญก าลังใจครู 
เด็ก และผู้ปกครอง 
พร้อมท้ังประกอบ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป 
ศพด.วัดกระบี่  
หมู่ที่ 8 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยไดร้ับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย 

 

ผู้มาใช้บริการ 
ได้รับความ

สะดวก  
และปลอดภัย 

 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

70.  ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา 
เทศบาลต าบล 
หนองหญ้าลาด 
(บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13) 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมสนามกีฬา 
ให้ได้มาตรฐาน  
พร้อมใช้งาน 
 

- สนามฟุตบอล 
- ลู่วิ่งมาตรฐาน 
  8 ช่องวิ่ง 
- อาคารโรงยิม 
  อเนกประสงค ์
- ลานกีฬา  
  กว้าง 30 เมตร 
  ยาว 50 เมตร 
- ลานกีฬา  
  กว้าง 20 เมตร 
  ยาว 40 เมตร 
- อัฒจันทร์คอนกรีต 

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

ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
 
 
 

ผู้ใช้บริการ 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 
รู้จักใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน ์
ด้วยการเล่นกีฬา 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
 

71.  ก่อสร้างรั้วคอนกรตี
(ด้านหลังส านักงาน
เทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี
(ด้านหลังส านักงาน
เทศบาล) 

- - 100,000 - - 

จ านวนรั้วที่ท า
การก่อสร้าง 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการไม่
สูญหาย 

ทต.นญล. 
กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิให้พึ่งตนเอง ที ่2 การสร้างภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมืองนา่อยู่                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุและแขง่ขันได้ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 

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) 

72.  โครงการติดตั้ง
ลูกกรงรั้วส านักงาน
เทศบาล 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

ก่อสร้างลกูกรงรั้ว
คอนกรีต 

- - 120,000 - - 

จ านวนลูกกรงรั้ว
ที่ท าการก่อสร้าง 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
ไม่สญูหาย 

ทต.นญล. 
กองช่าง 

73.  ก่อสร้างศาลา
ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 
ศพด.วัดกระบี่  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นท่ีเคารพ 
สักการะบูชา และ
เป็นขวัญก าลังใจครู 
เด็ก และผู้ปกครอง 
พร้อมท้ังประกอบ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ศาลาประดิษฐาน
พระพุทธรูป 
ศพด.วัดกระบี่  
หมู่ที่ 8 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยไดร้ับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย 

 

ผู้มาใช้บริการ 
ได้รับความ

สะดวก  
และปลอดภัย 

 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 
 

74.  ปรับปรุงห้องท างาน
กองช่าง 

เพื่อปรับปรุงห้อง
ท างานให้มีสภาพที่
ดีขึ้นพร้อม
ให้บริการประชาชน 

ปรับปรุงห้องท างาน 
กองช่าง ขนาดกว้าง  
6 ม. ยาว 6 ม. 
ตามแบบ ทต.หนอง
หญ้าลาด 

- - 200,000 - - 

จ านวนพื้นที่ท่ี
ปรับปรุง 

บุคลากรมีห้อง
ท างานทีม่ีสภาพ
พร้อมให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 

รวม จ านวน    74    โครงการ 6,390,000 7,820,000 19,390,000 16,970,000 15,970,000 - - - 


