


 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 
 
 
 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 



            
 

ค าน า 
 

  ตามที่เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้อนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561-2565 โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวแล้ว เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาดได้พิจารณาว่ามีโครงการพัฒนาที่สมควรด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 5       
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของส่วนราชการ และการพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และข้อ 22/2 และหนังสืออ าเภอกันทรลักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0023.7/ว521 
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 

        เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

   

 

 



            
 

สารบญั 

 
เรือ่ง                   หนา้ 
                     

หลักการและเหตุผล             1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.01)          2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)                3-11 
ภาคผนวก   
ประกาศใช้แผน 
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หลกัการและเหตผุล 
ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ ครั้งที่ 5 

 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้มีการจัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม  โครงการ พัฒนา   
กิจกรรม ตามความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิม เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ     
พระด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ         
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติ งาน เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  จึ งได้ จัดท าโครงการเ พ่ือบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. 2561 – 2561) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 

**************************** 
   



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผ. ๐๑        

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐ ๒๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐

รวมทั้งส้ิน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐ ๒๐ ๖,๒๔๐,๐๐๐

ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๕ รวม ๕ ปีปี  ๒๕๖๔
แผนงาน

ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผ. ๐๑        



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผ. ๐๑        



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังที่ 5

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ผ. ๐๑        



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

 

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
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ที่ 4 (ซอยศาลา
ประชาคมหลังเก่า) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทางยาว 
24 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า  96 ตร.ม.   
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.30 ม. 
 

- - - - 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

2.  ปรับปรุงผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ที่  4 (ป้ายซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน -
ถนนลาดยางหน้า
บ้านนายชวน เกษม
สันต์)    
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวทางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต กว้าง 5  ม. 
ระยะทางยาว  650 ม. 
หนา  4 ซม. หรือมี
ปริมาณพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า  3,250 ตร.ม.
พร้อมตีเส้นจราจรบนผิว
ทาง 

- - - - 700,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านกระบี่  หมู่ที่ 5 
(ซอยหลวงตายอด)   

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 ม. ระยะทางยาว  
209 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า  836 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.30 ม.  

- - - - 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

4.  โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังข้างคลอง
อาเปีย  สายบ้าน
กระบี่ หมู่ท่ี 5 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 ม. ระยะทางยาว  
3,200 ม. หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
768 ลบ.ม.(พร้อมเกลี่ย
ปรับเรยีบ) 

- - - - 200,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

5.  โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
อเนกประสงค์  
บ้านแก  หมู่ที่ 6  
(วัดบ้านแก)     

ประชาชน ได้มลีาน
คอนกรีต
อเนกประสงค์ไว้ใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
สะดวกภายใน
หมู่บ้าน 
 

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความหนา 0.10 ม.หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 938.50 ตร.ม. - - - - 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6.  โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายบ้าน
แก  หมู่ที่ 6 – บ้าน
ดงก่อ หมู่ที่ 9     

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทางยาว 
275 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า  1,100 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.30 ม. 
 

- - - - 600,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

7.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านป่าไม้
พัฒนา หมู่ที่ 7 
(สายกอดรสีอร์ท) – 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5  
(คุ้มบ้านไผ่)    

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  
ม. ระยะทางยาว  141  
ม.  หนา  0.15  ม.       
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 564 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.30 ม.  
 

- - - - 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้าน
กระบี่เหนือ  หมู่ที่ 8  
(ซอยผู้ใหญ่อินทร์)   

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทางยาว  
175 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 700 ตร.ม.  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.20 ม.  

- - - - 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

9.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้าน 
ดงก่อ  หมู่ที่ 9   
(ไร่นายวิฑรูย-์สี่แยก
บ้านดงก่อ) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทางยาว 
131.50 ม. หนา 0.15 
ม.หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 686.87 ตร.
ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

- - - - 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านศรี
เจริญ หมู่ที่ 10 
(ซอย พล.ต.ต.สันติ       
เหล่าประทาย)      

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทางยาว 
230 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า  922 ตร.ม. 

- - - - 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

11.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคันดินตัดใหม่
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร  สายบ้าน
ห้วยพอก  หมู่ที่ 11       
(ซอยหมวดซัน)     

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทางยาว  
190 ม. หรือมีปริมาณ
ดินถมขึ้นคันดินทางใหม่     
ไม่น้อยกว่า 494 ลบ.ม. 
(พร้อมเกลี่ยปรับเรียบ) 
และมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 60 ลบ.ม. 
(พร้อมเกลี่ยปรับเรียบ) 

- - - - 100,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคันดินตัดใหม่
พร้อมลงลูกรังผิว
จราจร   สายบ้าน
ห้วยพอก  หมู่ที่ 11           
(ซอยหนองแสง)    

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ช่วงที่ 1  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 213.00 
ม. หรือมีปริมาณดินถม
ขึ้นคันทางใหม่ไม่น้อย
กว่า 575 ลบ.ม.(พร้อม
เกลี่ยปรับเรยีบ) และมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
120 ลบ.ม .(พร้อม
เกลี่ยปรับเรยีบ)  
ช่วงที่ 2  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.50 ม. 
ระยะทางยาว 65.00 
ม. หรือมีปริมาณดินถม
ขึ้นคันทางใหม่ไม่น้อย
กว่า 146 ลบ.ม.(พร้อม
เกลี่ยปรับเรยีบ) และมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  
30  ลบ.ม. (พร้อมเกลี่ย
ปรับเรยีบ 

- - - - 200,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านโนน
ม่วงใต้  หมู่ที่ 13  
(ซอยสายไหม 
รีสอร์ท) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทางยาว  
102  ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า  510 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

- - - - 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

14.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านโนน
ม่วงใต้ หมู่ท่ี 13  
(ซอยข้างบ้าน ร.ต.อ. 
ภาคิน ขันติวงค์)   

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ระยะทางยาว  
105.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีปริมาณพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า  423 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

- - - - 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านดง
สูง  หมู่ที่ 15 (ซอย
ช่างสมาน)   

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง   
4 ม.ระยะทางยาว 160 
ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
640 ตร.ม.ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.30 ม. 

- - - - 350,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

16.  โครงการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยการเสริม
ผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบ้าน   
ดงสูง  หมู่ที่ 15 
(ซอยนายขจร  
พยัคฆ์)    

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวทางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 120 ม. 
หนา 4 ซม. หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
480 ตร.ม. 

- - - - 200,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

17.  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านแกใต้
พัฒนาหมู่ที่ 16 
(ซอยผู้ช่วยมาโนช 
สารภ–ีบ้านศรีเจรญิ) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 ม.ระยะทางยาว 160 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณพื้นที่   ไม่น้อย
กว่า 640 ตร.ม.ไหล่
ทางลูกรังข้างละ0.30ม. 

- - - - 350,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18.  โครงการเจาะบ่อ
บาดาล PVC Dia  
6 น้ิว ความลึก  
60 ม. บ้านแกใต้
พัฒนา หมู่ที่ 16 
(คุ้มผู้ใหญ่บิน  
ข้างประปาเดิม ) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

เจาะบ่อบาดาล  
ขนาดทอ่ PVC Dia  
6 น้ิว ความลึก 60 ม.  
 - - - - 100,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ย่ิงขึ้น 

ทต.นญล. 
กองชา่ง 
 

19.  โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง  สายบ้าน
ซ าตาวัน  หมู่ที่ 17 
(ซอยพ่อใหญ่สา – 
บ้านพ่อใหญ่เสริม) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
4 ม. ระยะทางยาว  
1,500 ม. หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 570 
ลบ.ม.(พร้อมเกรด 
บดอัด) 

- - - - 180,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ย่ิงขึ้น 

ทต.นญล. 
กองชา่ง 
 

20.  โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง  สายบ้าน
ซ าตาวัน  หมู่ที่ 17 
(ซอยฟาร์มหนู เชื่อม 
ถ.ลาดยางสายบ.บก-
บ.สิ) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง  
4 ม. ระยะทางยาว  
1,200 ม. หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 295 
ลบ.ม. (พร้อมเกรด 
บดอัด) 

- - - - 100,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ย่ิงขึ้น 

ทต.นญล. 
กองชา่ง 
 

รวม 20  โครงการ - - - - 6,240,000    



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่5   

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 

 
 
 


