
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  

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

ด้วยเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด                  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล    
หนองหญ้าลาด ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในการประชุม เมื่อวันที่       
27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาดได้อนุมัติร่างแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) วันที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
หมู่ที่ 5  ต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  โทรศัพท์ ๐-4596-9765 หรือเว็ปไซด์ 
www.nongyalad-local.go.th   

      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   29   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

    (ลงชื่อ)     
      (นางกันตพัชร์   ไชยนา) 

     นายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

อ าเภอกันทรลกัษ์  จังหวัดศรสีะเกษ   
 



 

ค าน า 

 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือ ด่วนที่สุด    
ที่ มท 0808.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)        
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด น าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มาทบทวน และน าเสนอ
ความต้องการพัฒนาจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกแผนหมู่บ้าน มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา       
โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 

  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดและคณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สารบัญ 

 

 

เรื่อง                   หนา้ 
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                    ๑  
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            12 
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ      75 

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)     76 
                  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (แบบ ผ.01/1) ๗7   

    2. รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)     ๗9 
3. รายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (แบบ ผ.0๒/2) 218 
4. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ.0๒-2)    299 
5. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)       314  

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล                316  

ภาคผนวก   
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
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สว่นที ่สว่นที ่๑๑  
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

๑. ดา้นกายภาพ 
 ๑.๑  ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืชุมชนหรือต าบล 

ที่ตัง้ของหมูบ่้านในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด    
ประกอบด้วย 

     หมู่ที่  4  บ้านสมบูรณ์  
      หมู่ที่  5  บ้านกระบี่  
       หมู่ที่  6  บ้านแก 
         หมู่ที่  7  บ้านปุาไม้พัฒนา 
        หมู่ที่  ๘  บ้านกระบี่เหนือ  

หมู่ที่  9  บ้านดงก่อ 
      หมู่ที่  10  บ้านศรีเจริญ  
       หมู่ที่  11  บ้านห้วยพอก 
         หมู่ที่  13  บ้านโนนม่วงใต้ 
        หมู่ที่  15  บ้านดงสูง 

หมู่ที่  16  บ้านแกใต้พัฒนา  
      หมู่ที่  17  บ้านซ าตาวัน  

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัด
ศรีสะเกษ  เป็นเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม  2556  มีผลใช้บังคับ 
วันที่  6  กันยายน  2556  ปัจจุบันเปน็เทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที ่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
ตั้งอยู่ทีบ่้านกระบี่ หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

-  โทรศัพท์ 0-4596-9765 
- โทรสาร 0-4582-6320   

๑.๒  ลกัษณะภมูปิระเทศ 
 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  มีเนื้อที่โดยประมาณ  28.45 ตารางกิโลเมตร        

หรือประมาณ 17,781 ไร่ มีสภาพเป็นที่ราบ ทุ่งนา มีหนองน้ าและล าห้วย ซึ่งอยู่ติดเขตเทศบาลเมือง
กันทรลักษ์ มีประชากรอาศัยอยู่ 2 เผ่า  คือ อีสาน และส่วย มีการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม
พ้ืนบ้านสืบต่อกันมาช้านาน 
 ๑.๓  ลกัษณะภมูิอากาศ 
ลักษณะทั่วไปของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด   มี  3  ฤดู   คือ   
  -  ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์     ถึงเดือนเมษายน 
     -  ฤดูฝน            ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม     ถึงเดือนตุลาคม 
  -  ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน    ถึงเดือนมกราคม 
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๑.๔ ลกัษณะของดนิ 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ      
๑๕ % ลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕  ลกัษณะของแหลง่น้ า 
      แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและใช้บริการได้ 
  -  ฝายมี  1 แห่ง  คือ  ฝายหนองหญ้าลาด 
  -  ประปาประจ าหมู่บ้าน  มี  28   แห่ง 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ   
  ล าน้ า ล าห้วย มี 1 สาย คือล าห้วยพอก หมู่ที่ 11 บึงหนองและอ่ืนๆ มี  9 แห่ง คือ 
   1.  หนองกาเก๊าะ หมู่ที่  8   
   2.  หนองหญ้าลาด หมู่ที่  13  
   3.  หนองตึกเด๊าะ หมู่ที ่ 13  
   4.  หนองกาลาด  หมู่ที่  8   
   5.  หนองเดิก  หมู่ที่  8 

6.  หนองหัวลิง  หมู่ที่  8 
7.  หนองซ าบวน  หมู่ที่  7 
8.  หนองรุง  หมู่ที่  11 
9.  หนองสิม  หมู่ที่  5 

๑.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
  ในเขตเทศบาลไม่มีปุาไมแ้ต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ   
๒. ดา้นการเมือง/การปกครอง  
 เขตเทศบาล มีทั้งหมด  12 หมู่บ้าน  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้ด าเนินการรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้ง  ที่กระท าได้ และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  ปัญหาและความต้องการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาล  ได้พยายามแก้ไข  โดยน าเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้ง
ที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ 
และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาล
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   โดยเทศบาลแบ่งเขต 
การปกครอง  ดังนี้ 
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๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จัดตั้ งและเปลี่ยนแปลงฐานะ ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์     
จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ประกาศ ณ วันที่  5  สิงหาคม  2556  มีผลใช้
บังคับ วันที่  6  กันยายน  2556  มีพ้ืนที่โดยประมาณ  28.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
17,781 ไร่ ตั้งอยู่บ้านกระบี่  หมู่ที่ 5 ถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์  ต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอ าเภอกันทรลักษ์ระยะทาง  3.5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดศรีสะ
เกษระยะทาง 60  กิโลเมตร 

อาณาเขต 
- ทิศเหนือ จดเขต  อบต.  ตระกาจ  และเขต  อบต.  จานใหญ่ 
- ทิศตะวันออก จดเขต  อบต.  จานใหญ่  และเขต อบต. น ้าอ้อม 
- ทิศตะวันตก จดเขต  อบต.  กระแชง   
- ทิศใต้ จดเขต  อบต.  ทุ่งใหญ่  และ เขต  อบต.  เมือง 

๒.๒ การเลอืกตั้ง   
เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลหนองหญ้าลาด ทั้งเขต

เทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 
เขต 1 ประกอบด้วย หมู่ที่  4,7,10,11,13,15 
เขต 2 ประกอบด้วย หมู่ที่  5,6,8,9,16,17 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด  (รวมชาย  -  หญิง)  5,528  คน ผู้มีสิทธิที่มาแสดงตน 

3,933 คน คิดเป็นร้อยละ  71.14  ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
รายชื่อคณะผู้บริหาร มีดังนี้ 
1. นางกันตพัชร์  ไชยนา   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี ปัจจุบัน  
2. นายสมพร  บุตรมี  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
3. นางท านอง  ยอดอ่อน  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
4. นายประสงค์  ไมตรีพันธ์ ต าแหน่ง เลขานุการนายกฯ 
5. นายวิชา  อินทะพันธ์ ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกฯ 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร 
       จ านวนหมู่บ้าน 12 หมูบ่้าน 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
บ้านสมบูรณ์         หมู่ที่   4 141 216 241 457 
บ้านกระบี่            หมู่ที่   5 262 397 413 810 
บ้านแก               หมู่ที่   6 209 367 390 757 
บ้านปุาไม้พัฒนา    หมู่ที่   7 272 304 294 598 
บ้านกระบี่เหนือ     หมู่ที่   8 243 404 353 757 
บ้านดงก่อ            หมู่ที่   9 134 304 296 600 
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ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
บ้านศรีเจริญ         หมู่ที่  10 195 223 234 457 
บ้านห้วยพอก        หมู่ที่  11 312 364 358 722 
บ้านโนนม่วงใต้      หมู่ที่  13 328 499 488 987 
บ้านดงสูง            หมู่ที่  15 56 84 93 177 
บ้านแกใต้พัฒนา    หมู่ที่  16 161 356 358 714 
บ้านซ าตาวัน         หมู่ที่  17 135 163 162 325 

รวม 2,448 3,681 3,680 7,361 

ที่มา ส านักงานทะเบียนอ าเภอกันทรลักษ์ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564 
๓.๒ ชว่งอายแุละจ านวนประชากร  

ชว่งอาย ุ หญิง ชาย รวม 
จ านวนประชากรอายุต่ ากว่า 18 ปี 777 844 1,621 
จ านวนประชากรอายุ 18-60 ปี 2,373 2,377 4,750 
จ านวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปี 528 460 988 

รวม 3,678 3,681 ทั้งสิน้ 7,358 คน 

 ที่มา ส านักงานทะเบียนอ าเภอกันทรลักษ์ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙    
อ่าน  เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  
70 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้             
การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหาร   
เสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  

สถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาล 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จ านวน 2 แห่ง คือ  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก บ้านแก หมู่ที่ 6 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
 2. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 2 แห่ง คือ  
  - โรงเรียนบ้านกระบี่ บ้านกระบี่  หมู่ที่ 5 
  - โรงเรียนบ้านแก บ้านแก หมู่ที่ 6 
 3. สถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
บริหารธุรกิจ 
 4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลหนองหญ้าลาด 
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
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จ านวน 2 แห่ง  คือ 
  - โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตั้งอยู่วัดกระบี่ หมู่ที่ 8 บ้านกระบี่เหนือ 
  - โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย ตั้งอยู่วัดปุาด ารงพุทธธรรม หมู่ที่11บ้านห้วยพอก 

๔.๒ สาธารณสขุ 
หนว่ยงานดา้นสาธารณสุข 

      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก จ านวน  ๑   แห่ง      
             เตียงคนไข้ จ านวน 2 เตียง 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาล
และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญ     
ในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน แต่มีเพียงบางราย  เท่านั้น  ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน    
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม      
การออกก าลังกายไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้
เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลกันทรลักษ์  และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลแก จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

โรคติดต่ออันตราย (ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เมื่อเดือนธันวาคม 2562  ได้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัส  

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮ่ัน  มณฑลหูเปุย ประเทศจีน  เชื่อว่าไวรัสนี้เกิดข้ึนตามธรรมชาติและมีต้น
ก าเนิดจากสัตว์  ยังไม่ทราบต้นก าเนิดแท้จริง แต่ในเดือนธันวาคม 2562 การแพร่กระจายการติดเชื้อ
เกิดขึ้นแทบทั้งหมดจากคนสู่คน ยืนยันแล้ว 41 รายแรก  ซึ่งตีพิมพ์ในเดอะแลนซิตเมื่อเดือนมกราคม 
2563  เปิดเผยว่าวันเริ่มต้นอาการวันแรกสุดได้แก่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  สิ่งพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็น
ทางการจาก  WHO รายงานว่าอาการเริ่มต้นเร็วที่สุดคือวันที่ 8 ธันวาคม 2562  WHO และทางการ
จีนยืนยันการติดต่อจากคนสู่คนในวันที่ 20 มกราคม 2563  เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  
อยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส โดยท าให้เกิดโรคปอดอักเสบ และแพร่ระบาดมายัง
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบผู้ปุวยอีกหลายประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้  เขตการปกครองพิเศษ (ฮ่องกง 
ไต้หวัน มาเก๊า)  สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุุน ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น  มีแนวโน้มที่สูงขึ้น  
และในประเทศไทยพบผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้ต้องยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 
2 และยกเป็นระดับ 3  เพ่ือติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย  ได้ประกาศชื่อว่า  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค    
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้คนได้อย่างรวดเร็ว  
มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย  หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ  ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมี
อาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว  และถึงขั้นเสียชีวิต  มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมากทั่วโลก  จนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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2019 เป็นการระบาดใหญ่ และขอให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาด
ยิ่งขึ้น โรคนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก และกลายพันธ์ไปเรื่อยๆ การแพร่กระจายของเชื้อรุนแรงขึ้นกว่า
สายพันธ์เดิม 

ในประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ของ
รัฐบาล และศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานข้อมูลเบื้องต้น สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-
19 ประจ าวันว่า พบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 4,528 ราย จ าแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,626 ราย 
ติดเชื้อภายในเรือนจ า      ที่ต้องขัง 1,902 ราย หายปุวยกลับบ้าน 2,933 ราย ผู้ปุวยสะสม 
125,444 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) และเสียชีวิตเพ่ิม 24 ราย ส าหรับยอดผู้ปุวยยืนยันสะสมล่าสุด
จนถึงวันนี้มีจ านวน 154,307 ราย โดยในระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 
918 รายแล้ว ขณะที่ผู้เสียชีวิตสะสมรวมทั้งหมด 1,012 ราย 

แต่ละประเทศก็ได้มีมาตรการเฝูาระวัง  ปูองกัน  ควบคุม  รักษา เยียวยา  ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ทั้งวิธีการคัดกรอง  ล๊อคดาวน์ประเทศ  เมือง  งดเที่ยวบิน  จ ากัดเที่ยวบิน  การกักตัว  
การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสถานที่ที่เกิดโรค  การใช้ชีวิตแบบใหม่ สวมใส่หน้ากากเมื่อออกดจากเคหะ
สถาน  ที่พัก  เว้นระยะห่างทางสังคม  หมั่นท าความสะอาดมือ  หลีกเลี่ยงการไปยังพ้ืนที่เสี่ยง       
ออกกฎหมายควบคุมผู้ที่ฝุาฝืน  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ประกอบกับมีสถาบัน บริษัท  ประเทศ
ต่างๆ ได้ผลิตวัคซีนเพ่ือฉีดให้กับประชาชนในการปูองกันโรคนี้และได้กระจายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ  
ขณะนี้ก็ยังไม่เพียงพอ  การแพร่ระบาดยังสูงขึ้นเรื่อยๆ  และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดการ
ระบาดเม่ือไหร่  

ส าหรับในพ้ืนที่ต าบลหนองหญ้าลาด  พบผู้ที่ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019     
ในพ้ืนที่และผู้ปุวยที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงสูง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอ าเภอกันทรลักษ์  
จ านวนมาก ท าให้ไม่มีเตียงรองรับผู้ปุวย เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับ
ผู้ปุวย เ พ่ือส่งต่อโรงพยาบาลสนาม ที่ โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางเทศบาลต าบล           
หนองหญ้าลาด บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 จ านวน 130 เตียง เทศบลาต าบลหนองหญ้าลาด  ร่วมกับ
ผู้น าหมู่บ้าน  หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการเฝูาระวัง  ปูองกัน  
และควบคุมโรคอย่างเต็มที่   
 ๔.๓ อาชญากรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์   
ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิต    
และทรัพย์สิน เทศบาลได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ
ในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา 
คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  
ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน        
ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่ จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้  
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๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรกันทรลักษ์   

ได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 
และยังพบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าคนในชุมชนขาดความร่วมมือกับทางผู้น า  หน่วยงาน          
ต่างๆ ร่วมกับเทศบาลสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะ
ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้
ความรู้ หากนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็จะประสานอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาล   
จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี  

๔.๕ การสงัคมสงัเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการรับลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์โดย
กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชี   

- ผู้สูงอายุ  จ านวน  987  คน 
- ผู้พิการ  จ านวน  288  คน 
- ผู้ปุวยเอดส์  จ านวน  10  คน 
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

๕. ระบบบริการพืน้ฐาน 
 ในเขตเทศบาลมรีะบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๑ การไฟฟาู 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหา

คือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา 2,448   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟูาส่องสว่าง ครอบคลุมถนนทุกสาย จ านวน 431 จุดในเขตเทศบาล 

๕.๒ การประปา 
การประปา  เทศบาลมีระบบน้ าของเทศบาลสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคา

เรือน  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีระบบประปาบาดาลในหมู่บ้านรวมทั้งหมด 28 แห่ง    
๕.๓  เสน้ทางคมนาคม 

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ร้อยละ  ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ครบทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลมี



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด      8 
 

งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการแต่ละปี แตในทุกๆปีได้ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ ปัจจุบัน
เทศบาลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผน่ดนิ    
   มีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ 

โดยทางรถยนต์ คือ 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (อ าเภอขุนหาญ-อ าเภอไพรบึง และ อ าเภอ 

ขุขันธ์) 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 (ติดต่อกับตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ-อ าเภอ

พยุห์ - อ าเภอศรีรัตนะ - อ าเภอกันทรลักษ์ - อุทยานแห่งชาติผามออีแดง) 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 (ติดต่อกับอ าเภอขุนหาญ) 

   ๑.๒)  สะพาน    จ านวน   1    แห่ง (ข้ามฝายน้ าล้นหนองหญ้าลาด) 
๑.๓)  ถนน 

ถนนลูกรัง     จ านวน   25   สาย   รวมระยะทาง   21.73  กม. 
           ถนนลาดยาง  จ านวน   13   สาย   รวมระยะทาง   19.67    กม. 
           ถนนคอนกรีต  จ านวน  29  สาย   รวมระยะทาง   29.40  กม. 
๖. ระบบเศรษฐกจิ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  ๗๐   ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ  ๑0   ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ  11   ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ    ๙   ของจ านวนประชากรทั้งหมด    

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปาล์ม สวนผลไม้ (ทุเรียน เงาะ มะม่วง ล าไย ฯลฯ)    

๖.๒ การประมง 
  ในเขตเทศบาลไม่มีการประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก   

๖.๓ การปศสุัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   
ร้านค้า   38 แห่ง 
บ้านเช่า/ห้องเช่า  10 แห่ง 
รีสอร์ท     9 แห่ง 
ร้านอาหาร    8 แห่ง 
ร้านค้า   45 แห่ง 
ปั๊มน้ ามัน    1 แห่ง  
ปั๊มก๊าซ      1   แห่ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_24
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_221
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_2248&action=edit&redlink=1
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โรงสีข้าว  12 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ    9 แห่ง    

๖.4 การท่องเทีย่ว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  
เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   

๖.5 อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๑2   แห่ง 

๖.6 กลุ่มอาชพี 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  3  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ย 
   ๒. กลุ่มสานตะกร้า 
   3. กลุ่มทอเสื่อ 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง
แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงใน
พ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากร
ต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
7.๑ การนบัถือศาสนา 

   - นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99.33 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.67 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
มีจ านวนวัดทั้งสิ้น 9 วัด จ าแนกเป็น 
  มหานิกาย  จ านวน  6  วัด 
  1. วัดกระบี่     หมู่ที่ 8  (พัทธสีมา) 
  2. วัดบ้านแก   หมู่ที่ 6  (ส านักสงฆ์) 
  3. วัดดงก่อเจริญธรรม  หมู่ที่ 9  (ส านักสงฆ์) 
  4. วัดศรีเจริญ   หมู่ที่ 10 (ส านักสงฆ์) 
  5. วัดปุาบ้านแก   หมู่ที่ 16 (ที่พักสงฆ์) 
  6. วัดซ าตาวัน   หมู่ที่ 17 (ที่พักสงฆ์) 
  ธรรมยุต  จ านวน  3  วัด 
  1. วัดปุาหนองหญ้าลาด  หมู่ที่ 13  (พัทธสีมา) 
  2. วัดปุาด ารงพุทธธรรม  หมู่ที่ 11  (ส านักสงฆ์) 
  3. วัดกันทรลักษ์ธรรมาราม หมู่ที่ 13  (ส านักสงฆ์) 
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7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญพะเวส   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีไหลเรือไฟ   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน   ตุลาคม - พฤศจิกายน 

7.๓ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือนวิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมวิธีการทอเสื่อจากต้นกก  
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น ประชากรพ้ืนเมืองพูดภาษาไทยอีสาน ร้อยละ 90 และภาษาส่วยร้อยละ10  

7.๔ สนิค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จ าหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝุายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าจากระบบประปาเทศบาล 
8.๒ ปาุไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีปุาไม้ 
8.3 คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  เทศบาลได้จัดท า
แผนเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  แต่ยังขาดงบประมาณ
ในการด าเนินการ เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  การจัดซื้อรถเก็บขนขยะ 
และพ้ืนที่ก าจัดขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ   
       
    ************************************ 
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สว่นที ่สว่นที ่22  
ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันา 
1. แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ทีม่า :  ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบ
และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง”  ทั้งนี้  เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่าง มั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ 
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม       
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

วสิยัทัศน ์( Vision ) 

 "ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มัง่คัง่  ยัง่ยนื  เปน็ประเทศทีพ่ฒันาแลว้  ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง"  หรือตามคติพจน์   “มั่นคง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” 

  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนา เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
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1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญคือ  ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย  และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เครื่องมือ เทคโนโลยี  และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ   และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   มีเปูาหมายการพัฒนา       
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่             
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(2)  “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล  และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ  (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่
ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง    
เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร 
ยุคใหม ่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม         
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน    
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และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  ธรรมาภิบาล  และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง      
๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ            
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมา      
ภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม         
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ       
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความ
ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา          
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

วสิยัทัศน ์( Vision)  ฉบับนี้ยดึวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   ที่ก าหนดว่า  
“ประเทศไทยมีความมัน่คง  มั่งคั่ง ยัง่ยนื เปน็ประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา 

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น         
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี  2580  ซึ่งก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปีเป็นกรอบท่ีแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
การพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา  5  ปี  ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาส    
และความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจฯ  ฉบับต่อ ๆ ไป  ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่  12  จึงก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ  และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี         
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มี เสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง    
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน       
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ        
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า  
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า  การบริการ  และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ       
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เปูาหมายรวม  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมือง ตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์  มีความ 
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขัน ได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง  และขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิต  และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย
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สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน  และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ ภาคการ
ผลิตและบริการ  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่ ง แวดล้อมสามารถสนับสนุนก าร เติบโตที่เป็นมิตร      
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ 
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗ ภายในปี  2563  เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่       
ในเกณฑ์มาตรฐาน  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง  ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง        
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วน ร่วม       
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก 
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจาย  
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า 
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่ มีความรู้
ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด  
10  ยุทธศาสตร์  โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  6 ยุทธศาสตร์  และอีก 4  ยุทธศาสตร์
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน  
 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตรช์าต ิ 20  ป ี จ านวน 6 ยุทธศาสตร ์ ดงันี ้ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   ทุนมนุษย์ประเทศไทยยังมีปัญหา
ในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัยโดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
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แนวทางการพฒันาทีส่ าคญั  ประกอบด้วย  
  (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
  (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
เช่น  ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
  (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น  ส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการ ที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ    
  (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ เช่น ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
สุขภาพ 
  (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย เช่น ผลักดันให้
มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
  (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  เช่น  ก าหนด
มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุก
คนเข้าถึงได ้
 

 2) ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  การพัฒนาในช่วงที่ผ่าน
มาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย
มีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการ
บริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

แนวทางการพฒันาส าคัญ   ประกอบด้วย  
  (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ เช่น  ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   ให้แก่เด็ กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 
  (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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  (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน เช่นสนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่
ทั้งการให้กู้ยืม และการออม  และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมี
เสถียรภาพภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจาก
ความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมี ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

แนวทางการพฒันาทีส่ าคญั  ประกอบด้วย 
  (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง เช่น  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน         
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบ
มาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน 
 

 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการรวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม     
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นและข้อตกลงและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง
มากขึ้นและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
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แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ      
การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ      
การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก / ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสีย     
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ  ประกอบด้วย  
  (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

(3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  (7)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคง        
และเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะ
ต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สั งคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆและแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก   
ของชาติ 
  (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ  
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
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  (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  (4) การรักษาความมั่นคง / ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 
  (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยการพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลด
จ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการ
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก
ตรงความต้องการ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
  (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม   
  (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
4  ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน  ดังนี้  
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี
ข้อจ ากัด ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการ
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ลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า 
เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง  เช่น  พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก    

ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบ
ขนส่งทางน้ า 
  (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
  (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์  เช่น  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า 
  (4) พัฒนาด้านพลังงาน  เช่น จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
  (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
  (6) พัฒนาระบบน้ าประปา เช่น พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการ
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 

 8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศ
ผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
นวัตกรรมได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ    
และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม เช่น ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่
น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี เช่น ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
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นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย  
  (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย  เช่น  การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี 
 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทย  กับ  ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วยดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและ
มีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุก
กลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 

แนวทางการพฒันาส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือ
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่
เปูาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่
หลากหลาย 
  (2) การพัฒนาเมือง  เช่น พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
  (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน     
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อน
ต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้า
และการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุ
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ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 

 
แนวทางการพฒันาส าคัญ ประกอบด้วย 

  (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
  (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภาค 
  (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
  (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
  (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
  (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ  
  (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 สูก่ารปฏบิตัิมหีลกัการและแนวทางด าเนนิงาน สรปุได ้ ดังนี้ 
 

หลักการ 
  1) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบทิศทางหลัก และ
แปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
  2) กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้
จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และ
ประเทศสู่ชุมชน 
  3) เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 
  4) ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือ  Cluster ที่
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 
  5) ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ และ
ระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการ
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พัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

แนวทางขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ  ฉบบัที ่12 
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื่อสาร และเครื่องมือสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเปูาหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนระดับ
พ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็นการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และสร้างแนวร่วมการพัฒนาของ 
สศช. 
  2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล 
แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วมด าเนินงานของภาค
ส่วนต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท าเป็นแผนการ
ลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12  เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและสร้าง
รากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่เปูาหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
  3) หน่วยงานกลาง เช่น  สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีใช้เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ในการก าหนดล าดับ
ความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4) ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 พิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไก
หลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ.ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบ
และภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความ
เชื่อมโยงในระดับพื้นท่ี 
  5) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยก าหนดให้
มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ เช่น น าการศึกษาวิจัยมาเป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการ
เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 
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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 

หลักการ 
 แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้า มามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้หน่วยงานหรือ
สถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส       
มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

แนวทางด าเนินการ   
 แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมด าเนินการโดย 

1) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้วยการประเมินผลก่อนการ
ปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการประเมินผลหลังการด าเนินงาน 

2) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติรวมทั้งเปูาหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

3) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยง 
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 

4) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล เพ่ือท าให้
ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิควิธีการ หลักการ แนวคิด
ในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้นแล้ว 

5) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
ตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ 

7) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัดผลกระทบร่วม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 

8) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้นการสื่อสารแบบ
สวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเปูาหมายและผู้ก าหนด
นโยบาย เป็นต้น 

9) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ทุกฝุายได้รับทราบ
ทั้งประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 
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10) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประเมินผลโดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบายและ
สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
 

3. แผนพฒันาภาค / แผนพฒันากลุม่จงัหวดั / แผนพฒันาจงัหวดั         

3.1 แผนพฒันาภาค 

 
  แนวคดิและทศิทางการพฒันา 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบ
อุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้ง ในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
(malnutrition) แต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคม
ขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการ
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พัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ 
ของประเทศได้ ในระยะยาว 
 

เปูาหมายเชงิยุทธศาสตร ์: พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น 

“ศูนย์กลางเศรษฐกจิของอนภุมูภิาคลุม่แมน่้ าโขง” 

วตัถปุระสงค ์  

  1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
  2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง 
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
  3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
  3. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  4. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

เปูาหมายและตวัชีว้ดั 
1. พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพ่ิมขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง

ลดลง 
  2. สัดส่วนคนจนลดลง 
  3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
  4. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
  5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  บรหิารจดัการน้ าใหเ้พยีงพอต่อการพฒันาเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติอยา่งยัง่ยนื 
  แนวทางการพฒันา 
  1)  พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ
การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม     
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 
  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ีเพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 
          3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
  4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่าง
การใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท า
แผนบริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า       
ทางสังคม 
   

แนวทางการพฒันา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของ
ตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและ
อบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ 
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาล
ชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ 
  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่
เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ าจืดมีเกล็ด 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัด
กรอง เฝูาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน 
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 
  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้
น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกปูองตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สรา้งความเข้มแขง็ของฐานเศรษฐกจิภายในควบคู่กบัการแก้ปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  

แนวทางการพฒันา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลง
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ใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ  มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม  
สกลนคร อุบลราชธานี  อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู 
  2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยาย
พ้ืนที่เกษตรอนิทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่
ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งร ะบบเกษตร
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือ
สุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและ
ท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( e-
Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และ
ความต้องการตลาด  โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก  ผลไม้  และไม้ดอก  ในพ้ืนที่จังหวัดเลย  หนองคาย  บึงกาฬ  
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้น
ในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมาก
พอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท า
ฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง
คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของ
ภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์)  รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร 
อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้ นครราชสีมา 
ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทาง
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การเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล 
พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น 
รวมทั้งสร้างความม่ันคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ
ครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับ
ชุมชน 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนา
ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 
  

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ 
และสกลนคร เป็นต้น  โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ 
ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการ
จัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่
มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด 
และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
  8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
พ้ืนที่  ต้นน้ าในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมาย
แนวเขตพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู      
ปลูกปุา และปูองกันการ บุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่
กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของ
อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมข้ึน ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่องเพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
   

แนวทางการพฒันา 
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนใน
การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling)ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาด
แบบมีเปูาหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี     
เป็นต้น 
  2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัต
ลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 
  3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง 
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่ม
แม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan 
Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ 
เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน 
  4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
อุดรธานี หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุก
รื่นรมย์เสมอ  (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษา
วิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม
ทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 
  5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจ   
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ที่เก่ียวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย  สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 
  6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ  เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี  โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิ ด
ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่
มากขึ้นเพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
  7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมือง
หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน
ประเทศและกับประเทศ เพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ
บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนา
สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะ
กลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค 
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
   

แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี 
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวง 
  3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลัก  ที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น   

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมืองขอนแก่น 
และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมือง
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นครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูป
ที่ดิน การวาง     ผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
   

แนวทางการพฒันา 
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว 
(National Single Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุด
ผ่อนปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5   (บึงกาฬ - ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว 
เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่น าร่อง           
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม 
หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ  ยโสธร)  พ.ศ. 2561-2565  ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 

1. ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มจังหวัด 
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    

ของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัด 4  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร  มีขนาดพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 31,907.74  ตร.กม. หรือ 19,942,336ไร่   
คิดเป็นร้อยละ 18.89 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และร้อยละ  6.2 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ  มีอาณา
เขตติดต่อกับต่างประเทศระยะทางรวม 601 กม.  ดังนี้  

1) จังหวัดอุบลราชธานี   มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว  
ระยะทาง 361 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ระยะทาง 67 กม.  

2) จังหวัดอ านาจเจริญ   มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว  
ระยะทาง 38 กม.  

3) จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา ระยะทาง 135 กม  
4) จังหวัดยโสธร ไม่มีอาณาเขตติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มจังหวัดฯ มีระยะทางห่างจาก

กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 592 กม. และทางรถไฟ 575 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้  
ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร  
ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว                  

   และประเทศกัมพูชา  
ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด ร้อยเอ็ดและสุรินทร์  
ทิศใต้    มีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา 

 

http://www.osmnortheast-s2.moi.go.th/ub/index.php/plan/plan4-year/%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2561-2564/76-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2561-2565-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8-2563.html
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ตารางแสดงรายละเอยีดพื้นทีข่องกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 2 แยกรายจังหวดัดังนี ้ 

จงัหวัด 
เนื้อที ่

ร้อยละ(ของกลุ่มจงัหวดั) 
ตารางกโิลเมตร ไร ่

อุบลราชธาน ี 15,744.840 9,840,526 49.34 

ศรสีะเกษ 8,839.976 5,524,985 27.70 

ยโสธร 4,161.644 2,601,040 13.04 

อ านาจเจรญิ 3,161.248 1,975,785 9.91 

รวม 31,907.728 19,942,336 100.00 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ลกัษณะภมูปิระเทศ 

2. เปูาหมายการพฒันากลุม่จังหวดั  

  วสิยัทัศน ์:  

“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรยี์เพิ่มมลูคา่ 

การท่องเทีย่วเชงิคุณภาพ การคา้ชายแดนไดม้าตรฐานสากล” 

เปูาประสงค์รวม 

             (1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
                         เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

           (2) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

             (3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 

              (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

               (5) เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 

               (6) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
            (7) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข 

               ปัญหาด้านความมั่นคง 
 

     ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ตามเปาูหมายการพฒันากลุม่จงัหวดั 

           (1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
        (2) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปี เปูาหมาย 5 ปี รวมร้อยละ 23 

            (3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 
               (4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปูาหมาย ร้อยละ 80 ต่อปี 
                (5) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 60 ต่อปี 
                (6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี        
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                (7) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปูองกันและมีสภาพ
คงอยู่ 
                         อย่างยั่งยืน เปูาหมาย ร้อยละ 0.20 ต่อปี 
               (8) ร้อยละของจ านวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง เปูาหมาย ร้อยละ 0 
ต่อปี 
 

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้  4 ประเด็นการพัฒนา  ดังนี้  
 ประเด็นการพฒันาที ่1  การสง่เสริมเกษตรอินทรยี ์การคา้การลงทนุและการท่องเทีย่ว 

 แผนงาน 

1. การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  
แปรสภาพ  

   และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
3. การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

ตวัชีว้ดั/คา่เปูาหมาย 

1. จ านวนแปลงฟาร์มและพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืน ๆ ที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  เปูาหมายรวม 5 ปี 1,000,000 ไร่ 

2. ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  
แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 80 

3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เปูาหมาย 5 ปี      
ร้อยละ 10 

4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมายร้อยละ 3.5 ต่อปี 
5. ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น เปูาหมายร้อยละ 60 ต่อปี 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23 
7. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23 

ประเด็นการพฒันาที ่2  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์สรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม 

 แผนงาน 

1. ส่งเสริมด้านความยุติธรรม 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาธารณสุข 
4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
5. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
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ตวัชีว้ดั/คา่เปูาหมาย 

1. ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้าง

ความมั่นคง 
   ทางรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
3. อัตราการฆ่าตัวตายลดลง 
4. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี 
5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ค่าเปูาหมายร้อยละ 85 ต่อปี 
6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจศักยภาพของตนเองและสามารถตั้งเปูาหมาย

ในชีวิตของตนเองได้ 
7. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ ากว่า 100 (โดยการวัดนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ป.1 

ในปีงบประมาณ 2564) 
8. เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 

 ประเด็นการพฒันาที ่3 การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม 

 แผนงาน 

1. พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า พื้นที่ปุา และพ้ืนที่สีเขียว 
2. การพฒันาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด 
3. การจัดการขยะในพ้ืนที่ 
4. การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตวัชีว้ดั/คา่เปูาหมาย 
 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน เปูาหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 
 2. สัดส่วนเกษตรที่ท าการเกษตรบริเวณท่ีพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น เปูาหมายร้อยละ 25 ต่อปี 
 3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  เปูาหมายร้อยละ 0.20 / ของพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดฯ ต่อปี  
 4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี 
 5. ร้อยละของปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ เปูาหมาย ร้อยละ 10 ต่อปี 
 6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปูาหมาย ร้อยละ 25 
ต่อปี 
 

 ประเด็นการพฒันาที ่4 การเสรมิสร้างความมัน่คง  

 แผนงาน 
1. สังคมมีความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย 
3. สังคมปลอดยาเสพติด 
4. แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและถูกต้อง 
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ตวัชีว้ดั/คา่เปูาหมาย 
1. จ านวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ านวนเหตุการณ์ (สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม) ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์เพ่ือนบ้าน       

จ านวน 0 ครั้ง หรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี 
3. จ านวนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น จ านวน 15 ชุมชนภายในปี 2565 
4. ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างราชอาณาจักร

ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 3 ครั้ง 
 

แนวทางการพฒันา 
 

ประเด็นการพฒันาที ่1 การสง่เสรมิเกษตรอินทรยี ์การคา้ การลงทนุ และการท่องเทีย่ว 
กลยทุธ ์
 1. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯให้ได้ปริมาณ และมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย์ 
 2. แปรรูปและแปรสภาพสินค้าเกษตร และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับ

อุตสาหกรรม 
3. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
 4. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ 
 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

 6. การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชน กับ ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย 

 8. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
 9. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
10.  พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ประเด็นการพฒันาที ่2 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม 

กลยทุธ ์
 1.  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ด ี
 3.  การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ 
 4.  การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน 

ประเด็นการพฒันาที ่3 การสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม 

กลยทุธ ์
 1.  ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ฟ้ืนฟูปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
 2.  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ 
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 3.  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียในพื้นที่และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 4.  ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 

ประเด็นการพฒันาที ่4 การเสรมิสร้างความมัน่คง 

กลยทุธ ์
 1.  ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
 2.  กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตามพ้ืนที่

ชายแดน 
 3.  บูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดปัญหายาเสพติด 
 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ 
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แบบฟอร์มการจดัท าแผนพฒันากลุม่จังหวดั พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 (ฉบบัทบทวน)แบบ จ.1 / กจ. 1  

กลุม่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 2 

เปูาหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  :  วิสัยทัศน์  :  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

 

ประเดน็การพฒันา แผนงาน ตวัชี้วดัของแผนงาน 
คา่เปาูหมาย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2561 - 

2565 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว 

แผนงานท่ี 1 การเพิ่มมูลคา่
ข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ 
ปศุสัตว์และประมง ด้วย
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
แปรสภาพ และมาตรฐาน
สินค้าเกษตรอินทรีย ์
 

ตชว. 1.จ านวนแปลงฟาร์มและพืน้ท่ี
ผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์และสินค้า
เกษตรอินทรีย์อื่น ๆ ทีไ่ด้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น  เปูาหมายรวม 5 ปี 
1,000,000 ไร ่

  200,000 250,000 250,000 1,000,000 

ตชว. 2. ร้อยละของจ านวนผลิตภณัฑ์
เกษตรแปรรูปท่ีได้รับรองมาตรฐานต่อ
จ านวนผลติภณัฑ์เกษตรแปรรูป แปร
สภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ไดร้ับการ
ตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 80 

  70 75 80 80 

ตชว. 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคา่
การค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรปูและ
เกษตรอินทรียเ์ปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 
10 

  8 9 10 10 
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แบบ จ.1 / กจ. 1 

ประเดน็การพฒันา แผนงาน ตวัชี้วดัของแผนงาน 
คา่เปาูหมาย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2561 - 2565 
 แผนงานท่ี 2 สนับสนุน

และส่งเสรมิศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยง
ธุรกิจการค้าการลงทุนสู่
สากล 

ตชว. 4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมลูค่าการค้า
ชายแดน เปูาหมายร้อยละ 3.5 ตอ่ปี 

  3.50 3.50 3.50 3.50 

ตชว. 5. ร้อยละของแรงงานท่ีเข้ารับการ
พัฒนามีทักษะฝีมือเพิ่มข้ึน เปูาหมายร้อยละ 
60 ต่อปี 

  60 60 60 60 

แผนงานท่ี 3 การขยาย
ฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ 

ตชว. 6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการ
ท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี รอ้ยละ 23 

  4.50 5 5 23 

ตชว. 7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 
23 

  4.50 5 5 23 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ สร้างโอกาส และ
ความเสมอภาคทางสังคม 

แผนงานท่ี 1 ส่งเสริมด้าน
ความยุติธรรม 

ตชว. 1. ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึง
กระบวนการยตุิธรรม ค่าเปาูหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ต่อป ี

  80 80 80 80 

แผนงานท่ี 2 ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ตชว. 2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส
เข้าถึงบริการภาครัฐ และได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี ค่าเปูาหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ต่อป ี

  80 80 80 80 
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แบบ จ.1 / กจ. 1 

ประเดน็การพฒันา แผนงาน ตวัชี้วดัของแผนงาน 
คา่เปาูหมาย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2561 - 

2565 
 แผนงานท่ี 3 พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพสาธารณสุข 
ตชว. 3.อัตราการฆ่าตัวตายลดลง   ไม่เกิน 6.3 

ต่อแสน
ประชากร 

ไม่เกิน  6.0 ต่อ
แสนประชากร 

ไม่เกิน 6.0 
ต่อแสน

ประชากร 

ไม่เกิน 6.0 ต่อแสน
ประชากร 

ตชว. 4. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา
ท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ป ี

  80 85 90 90 

ตชว. 5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย คา่เปูาหมายร้อยละ 
85 ต่อปี 

  85 85 85 85 

แผนงานท่ี 4 ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
ทุกกลุ่มวัย 

ตชว. 6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถรับรู้และเข้าใจศักยภาพของ
ตนเองและสามารถตั้งเปูาหมายในชีวิต 
ของตนเองได ้

  30 40 50 50 

แผนงานท่ี 5 ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

ตชว. 7. เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ย 
(IQ) ไม่ต่ ากว่า 100 (โดยการวัด
นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ัน ป.1 ใน
ปีงบประมาณ  2564) 

   100  100 

ตชว. 8. เยาวชนไทยไดร้ับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 

  5 5 5 5 
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                                                                                                                                                                           แบบ จ.1 / กจ. 1 

ประเด็นการพัฒนา แผนงาน ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
ค่าเปูาหมาย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2561 - 

2565 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาและ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า พื้นที่
ปุา และพื้นท่ีสีเขยีว 
 

ตชว. 1.สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ า
เพิ่มขึ้น เปูาหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 

  25 25 25 25 

ตชว. 2. สัดส่วนเกษตรที่ท าการเกษตร
บริเวณที่พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น 
เปูาหมายร้อยละ 25 ต่อปี 

  25 25 25 25 

ตชว. 3. ส่งเสริมการปลูกไมเ้ศรษฐกิจและไม้
มีค่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว  เปูาหมายร้อยละ 
0.20 / ของพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ตอ่ปี 

  0.20 0.20 0.20 1 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาการ
ใช้พลังงานทดแทนกลุ่ม
จังหวัด 

ตชว. 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน
ทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี 

  1 1 1 10 

แผนงานท่ี 3 การจดัการ
ขยะในพ้ืนท่ี 

ตชว. 5. ร้อยละของปริมาณขยะทีน่ ากลับมา
ใช้ประโยชน์ เปูาหมาย ร้อยละ 10 ต่อปี 

  10 10 10 10 

แผนงานท่ี 4 การผลิตทาง
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ตชว. 6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่การผลิต
ทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เปูาหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 

  25 25 25 25 
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                                                                                  แบบ จ.1 / กจ. 1 

ประเดน็การพฒันา แผนงาน ตวัชี้วดัของแผนงาน 
คา่เปาูหมาย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2561- 

2565 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

การเสริมสร้างความ
มั่นคง 

แผนงานท่ี 1 สังคมมคีวาม
มั่นคงด้านความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ตชว. 1.จ านวนคดดี้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินลดลง ร้อยละ 5 ต่อป ี

  5 5 5 5 

แผนงานท่ี 2 ความสมัพันธ์
ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และสถานการณ์ตามแนว
ชายแดนมีความสงบ
เรียบร้อย 

ตชว. 2. จ านวนเหตุการณ์ (สังคม ความ
มั่นคง และสิ่งแวดล้อม) ที่อาจส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์เพื่อนบ้าน จ านวน 0 ครั้ง 
หรือไมเ่กิดขึ้นเลยต่อปี 

  0 0 0 0 

แผนงานท่ี 3 สังคมปลอดยา
เสพติด 

ตชว. 3. จ านวนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอด
ยาเสพตดิเพิ่มขึ้น จ านวน 15 ชุมชนภายในปี 
2565 

  5 5 5 15 

แผนงานท่ี 4 แรงงานต่าง
ด้าวตามแนวชายแดนได้รับ
การบริหารจัดการที่เป็น
ธรรมและถูกต้อง 

ตชว. 4. ระดับความส าเร็จในการจัดประชุม
หารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงาน
ระหว่างราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว - ราชอาณาจักร
กัมพูชา จ านวน 3 ครั้ง 

  1 1 1 3 
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3.3  แผนพฒันาจังหวดั  พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบบัทบทวนป ีพ.ศ.2564) จังหวดัศรสีะเกษ  

วสิยัทัศน ์

“ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 

พันธกจิ 

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยที่                   

ครบวงจร และส่งเสริมเมืองกีฬา (sport city) 
3. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. สร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และพลังงานทางเลือก 
5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และลดความเหลื่อ

ล้ าทางสังคม ทั้งนี้โดยการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปูาประสงค ์

เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนา  

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง เปูาหมาย ร้อยละ 2 

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ตามเปาูหมายการพฒันาจงัหวดั 

ที ่ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่า
เปูาหมาย 

ป ี64 

ค่าเปาูหมาย 
ป ี65 

1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคการเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร 
ปี 60 = 18,498 ล้านบาท 

ขยายตัว    
ร้อยละ 4 

ขยายตัว    
ร้อยละ 4 

2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้า
เกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย    ปี 
62 = 856,935,690 

ขยายตวั    
ร้อยละ 2 

ขยายตัว    
ร้อยละ 2 

3 ร้อยละจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP 

จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP ปี 2562 
จ านวน 1,490 ฟาร์ม 

เพ่ิมข้ึน      
ร้อยละ 2 

เพ่ิมข้ึน    
ร้อยละ 2 

4 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.29 
ปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.60 
ปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.11 

เพ่ิมข้ึน 
>=ร้อยละ 
5 

เพ่ิมข้ึน >=
ร้อยละ 5 

5 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ ปี 2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.56 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน >=



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       45 
 

ที ่ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่า
เปูาหมาย 

ป ี64 

ค่าเปาูหมาย 
ป ี65 

จ าหน่ายสินค้า OTOP  เพ่ิมข้ึน ปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.77 
ปี 2561 เพิ่มข้ึนร้อยละ 35.56 

>=ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 5 

6 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง ข้อมูลปี 2560 ร้อยละ 10.80 ลดลง       
ร้อยละ 2 

ลดลง       
ร้อยละ 2 

7 ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net เพ่ิมข้ึน คะแนนเฉลี่ย O-Net ปี 2560 อยู่
ที่ร้อยละ 29.66 

คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 
33 

คะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 34 

8 สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัด 
ร้อยละ 11.48 
สัดส่วนพื้นที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์ต่อ
พ้ืนที่จังหวัด ร้อยละ 8.46 

เพ่ิมข้ึน      
ร้อยละ 1 
เพ่ิมข้ึน      
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน    
ร้อยละ 1 
เพ่ิมข้ึน      
ร้อยละ 1 

9 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 
31.86 
 
 
 
 
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 23 

สัดส่วน
ของขยะ
มูลฝอย
ชุมชน
ได้รับการ
จัดการ
อย่าง
ถูกต้องไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 
33 
สัดส่วน
ของขยะ
มูลฝอย
ชุมชนที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
24 

สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 34 
สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 25 

10 ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ (ลุ่มน้ า) 

2 ลุ่มน้ า 5 ลุ่มน้ า  

11 ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชน เพ่ิมข้ึนไม่ เพ่ิมข้ึนไม่
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ที ่ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน 
ทีผ่่านมา 

ค่า
เปูาหมาย 

ป ี64 

ค่าเปาูหมาย 
ป ี65 

ชุมชนเข้มแข็ง เข้มแข็ง น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

น้อยกว่าร้อย
ละ 5 

12 ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ 10 
ของหมู่บ้านทั้งหมด 

ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่
ระบาดชองยาเสพติดระดับรุนแรงมี
ร้อยละ 9 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

ลดลงอัตรา
ร้อยละ 2 

ลดลงอัตรา
ร้อยละ 3 

ประเด็นการพฒันาจงัหวดัศรสีะเกษ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความม่ันคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน 

วตัถปุระสงค์การพฒันาของจงัหวดั 
1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์ ,การประมง,

เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็น
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร 

2. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้าง         
และบุคลากรด้านกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขนมธรรมเนียมวัฒนธรรม 
ประเพณี  

4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 

5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
และลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร  
วัตถุประสงค์ 

1. ภาคการเกษตรมีการเติบโตสูงขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ือมุ่งสู่
เกษตรปลอดภัย อินทรีย์ และการแปรรูปที่มีมูลค่าสูง 
2. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตรที่ได้มาตรฐาน และมีการแปรรูปสินค้าที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยะระดับภาคการเกษตร 
4. พัฒนาการตลาด ส่งเสริมการค้า และการส่งออกสินค้าเกษตรเปูาหมาย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ 

1. การท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตขึ้น 
2. การค้าและสินค้าชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
3. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการจัดการข้อมูล และการจัดการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร 
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาสินค้าและชุมชน OTOP ที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว 
6. พัฒนากีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
2. ลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
3. มีการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคม และระบบบริการสุขภาพให้มี

มาตรฐานให้ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย 
2. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างโอกาสให้กับคนยากจนในพื้นที่ 
3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา 
5. สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ 

1. มีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
2. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่อย่างได้มาตรฐาน 
3. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาจากสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่ปุ าด้วยการมีส่วนร่วมจาก     

ทุกภาคส่วน 
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2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ ร่วมกับการปูองกันและควบคุมการสร้าง
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
3. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ปูองกัน และบรรเทาสารณภัยอย่างเป็นระบบ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน  
วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ชายแดนเพื่อลดความขัดแย้ง 
2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณด่านชายแดน 
3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาชายแดน 
4. มีการปูองกันและปราบปรามอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ 
5. ประชาชนในจังหวัดมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมความม่ันคงและความสามัคคีของพ้ืนที่ชายแดน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า/การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าสินค้า 
3. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อาชญากรรม การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย 
4. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือบ้านและประเทศในภูมิภาค 

4. ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ 
  วสิยัทัศน ์ (VISION)   

 “สร้างสงัคมมสีขุ สง่เสรมิการคา้ชายแดนและการท่องเทีย่ว 
       พฒันาการศึกษาท้องถิน่ได้มาตรฐาน” 

         พันธกิจ  (MISSION)   เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนด   
 พันธกิจของการพัฒนา  ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 

  2. ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้า และการลงทุนชายแดน 

  4. พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์การค้าชายแดน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร 
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  เปูาประสงค ์   
   1.  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข โดยองค์รวมที่ดีข้ึน 

2.  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
3.  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้าและการลงทุนชายแดนเปิดประตู     
สู่อาเชียน 
4.  ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐานและมีส่วนร่วม 
5.  ด้านพัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

  ยุทธศาสตร์การพฒันา ม ี5 ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 
  ยุทธศาสตร ์ 1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
 เปูาประสงค ์  
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข โดยองค์รวมที่ดีขึ้น 

 ตวัชีว้ดั / ค่าเปาูหมาย   

กลยุทธ์    
   1. การพัฒนาสุขภาพอนามัย 
   2. การกีฬาและนันทนาการ 
   3. สวัสดิการสังคม 
   4. การพัฒนาอาชีพ 
   5. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

6. การส่งเสริมศาสนา รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เปูาประสงค์ 
  - พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 

 

ตวัชีว้ดั 
ค่าเปาูหมาย ความกา้วหนา้ของ

เปูาหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรร 
    เพ่ิมข้ึน 

37.3
8  

41.15  44.92  48.69  52.46 ร้อยละ 3.77/ปี  

2) จ านวนสถานที่หรือพ้ืนที่/แห่งที ่
    ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนเพิ่มข้ึน 

8 12 16 20 24 ปีละ 4 แห่ง 

3) จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ 
    ด าเนินการเพิ่มขึ้น 

5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 ปีละ 1 โครงการ/ 
5  กิจกรรม 

4) จ านวนประชากรที่เป็นกลุ่ม 
    เปูาหมายเพิ่มขึ้น 

400 500 600 700 800 ปีละ 100  คน 
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ตัวชี้วัด / ค่าเปูาหมาย   

ตวัชีว้ดั 
ค่าเปาูหมาย ความกา้วหนา้

ของเปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) จ านวนของถนนที่เป็นเส้นทางหลักเชื่อม   
    ระหว่างต าบล อ าเภอ จังหวัด ได้รับการ 
    ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

200 240 280 320 360 ปีละ 40 สายทาง 

2) จ านวนสะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
    ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 ปีละ  1 แห่ง 

3) จ านวนแหล่งน้ าได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง 
    เพ่ิมข้ึน 

18 28 38 48 58 ปีละไม่ต่ ากว่า 
10  แห่ง 

4) จ านวนฝาย คลองชลประทาน ขุดลอก       
   ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

4 8 11 14 17 ละไม่ต่ ากว่า 
3  แห่ง 

5) จ านวนระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
    ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

4 5 6 7 8 ปีละ 1 แห่ง 

6) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ 
   เพ่ิมข้ึน 

4/2 5/4 6/6 7/8 8/10 ปีละ  1 โครงการ 
2 กิจกรรม 

 กลยทุธ ์   
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชนบท 

3. การส่งเสริม สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การสง่เสรมิการท่องเทีย่ว และการพาณชิย์การค้าชายแดน 
 เปูาประสงค ์
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้าและการลงทุนชายแดนเปิดประตูสู่อาเซียน 

ตัวชี้วัด / ค่าเปูาหมาย   

ตวัชีว้ดั 
ค่าเปาูหมาย ความกา้วหนา้

ของเปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรร 
    เพ่ิมข้ึน 

18.37 21.43 24.49 27.55 30.6
1 

ร้อยละ 3.06/ปี 

2) จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ 
    ด าเนินการเพิ่มขึ้น 

10/6 20/12 30/18 40/24 50/3
2 

ปีละไม่ต่ ากว่า 
10 โครงการ/ 
6 กิจกรรม 

3) จ านวนพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็น 
    กลุ่มเปูาหมายเพิ่มข้ึน 

2 6 10 14 18 ปีละ 4 แห่ง 
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กลยทุธ ์   
   1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   2. การส่งเสริมการพาณิชย์ การลงทุน 
   3. การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดน 
 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 4   การจดัการศกึษาท้องถิน่ 
  เปูาประสงค์ 
   - พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐานและมีส่วนร่วม 

ตวัชีว้ดั / ค่าเปาูหมาย   

ตวัชีว้ดั 
ค่าเปาูหมาย ความกา้วหนา้      

ของเปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรร     
    เพ่ิมข้ึน 

40.79  42.91  45.03  47.15  49.2
7 

ร้อยละ 2.12/ปี  

2) จ านวนโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    เพ่ิมข้ึน 

18/6 25/1
0 

32/1
4 

39/2
0 

46/2
4 

ปีละไม่ต่ ากว่า 
7 โครงการ/ไม่ต่ า
กว่า 4 กิจกรรม 

3) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 39.84  47.81  55.78  63.75  71.7
2 

ร้อยละ 7.97/ปี 

  กลยุทธ์    
   1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   2. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นอัจฉริยภาพ 
   3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
   4. การพัฒนาสถานศึกษา 
   5. การส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
   6. การพัฒนาระบบนิเทศทางการศึกษา 
   7. การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   8. การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 
   9. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาองคก์ร 

 เปูาประสงค์ 

  - พัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       52 
 

ตวัชีว้ดั / ค่าเปาูหมาย   

ตวัชีว้ดั 
ค่าเปาูหมาย ความกา้วหนา้

ของเปาูหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของงบประมาณท่ีจัดสรร 
    เพ่ิมข้ึน 

77.2
5  

79.74  82.23  84.72  87.2
1 

ร้อยละ 2.49/ปี 

2) จ านวนภารกิจการพัฒนาบุคลากร 
    เพ่ิมข้ึน 

4 7 10 13 16 ปีละไม่ต่ ากว่า 
3  แห่ง 

3) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ 
     ด าเนินการเพิ่มขึ้น 

4 5 6 7 8 ปีละ 1 แห่ง 

4) จ านวนบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย 
     เพ่ิมข้ึน 

4/2 5/4 6/6 7/8 8/10 ปีละ 1 โครงการ 
/2 กิจกรรม 

   

กลยุทธ์    

   1. การพัฒนาบุคลากร 
   2. การพัฒนาองค์กร 
   3. การบริหารจัดการ 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั (พ.ศ. 2566 - 2570)  
    ขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ  
 
วสิยัทัศน ์: 

ศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ สู่เมืองท่องเที่ยวและกีฬา สร้างคุณค่าด้วย               
   เกษตรปลอดภัย ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

พันธกจิ :  
 1. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
 2. พัฒนา ส่งเสริม ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาครบวงจร 
 3. ยกระดับผลผลิตสินค้า การเกษตรปลอดภัย 
 4. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
              อย่างยั่งยืน 
 5. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
เปูาประสงค ์:  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจ และสังคมเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา :  
 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
 2. พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร 
 3. ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
 4. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              อย่างยั่งยืน 
 5. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
วตัถปุระสงค ์

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  
      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. พัฒนา ส่งเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร 
 .3 พัฒนา ส่งเสริม สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 4. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
               และพลังงานทางเลือก 
 5. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นให้เชื่อมโยงต่อการพัฒนาทุกมิติ 

แนวทางการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดบัคุณภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
แนวทางการพฒันา 
 1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมสุขภาวะ  
 3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่2  พฒันา สง่เสรมิการท่องเทีย่วและกีฬาครบวงจร  
 แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในท้องถิ่น 
2. พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 

 3.  พัฒนาสินค้า OTOP /สินค้าประจ าถิ่น ที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดบัคุณภาพสนิค้าการเกษตรใหเ้ปน็เกษตรปลอดภยั 
 แนวทางการพฒันา 
 1. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 2. เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้หลากหลาย 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนา สง่เสริม อนรุักษ ์และฟืน้ฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    อยา่งยั่งยนื 
 แนวทางการพฒันา 
 1. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการมีส่วนร่วม 
            จากทุกภาคส่วน 
 2. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วม 
            จากทุกภาคส่วน 
 3. ส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
 แนวทางการพฒันา 
 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
 2. พัฒนาแหล่งน้ า 
 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ตวัชีว้ดั/คา่เปาูหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัชวีดั 
ค่าเปาูหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคการเกษตร  

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัย  

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

3. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

4. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

5. ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

6. สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 
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๒. ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน     
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

    “สงัคมนา่อยู ่ การเรยีนรูพ้ัฒนา  เศรษฐกจิพอเพียงแบบยั่งยนื” 
  
 
 
 

ตวัชวีดั 
ค่าเปาูหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
7. สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 

- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 34 
- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 34 
- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 34 
- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 34 
- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 34 
- สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

8. สัดส่วนของพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จาก
แหล่งน้ า 

15 ไร่ /แห่ง 15 ไร่ /แห่ง 15 ไร่ /แห่ง 15 ไร่ /
แห่ง 

15 ไร่ /แห่ง 

9. ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

10. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ
ของหมู่บ้านทั้งหมด 

ลดลงอัตรา
ร้อยละ 1 

ลดลงอัตรา
ร้อยละ 1 

ลดลงอัตรา
ร้อยละ 1 

ลดลงอัตรา
ร้อยละ 1 

ลดลงอัตรา
ร้อยละ 1 

11. จ านวนโครงสร้างพืน้ฐานทีส่่งเสริม 
พัฒนา ในทุกมิต ิ

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 
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๒.๒ ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน
(Weakness)  โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไป
ก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  จากการ
วิเคราะห์ SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่   1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่   4   การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.๓  เปูาประสงค์รวม  
 1. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่   
 2. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมผลิตผลสินค้าเกษตรเพ่ิมขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรม แรงงานและผู้ประกอบการ ธุรกิจการท่องเที่ยวบริการการค้า   
 3. เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชนบท 
 4. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ   
 6. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่นวัตกรรมของจังหวัด   
 7. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการบริหารการเงิน  การคลังและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศด้าน
การเงนิและการคลังระดับจังหวัด 
  8. ใช้วิถีชีวิตการเจริญเติบโตโดยน้อมน าเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในเขตจังหวัด   
  9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  10. มีอาชีพที่ด ารงรายได้อย่างยั่งยืน    
  11. มีวัฒนธรรมอันดีงามและการศึกษาหล่อหลอมชีวิต   
  12. ด าเนินการผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบยั่งยืนตามวิถีศรีสะเกษ 
  13. ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นพ้ืนที่ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ิมข้ึน  
 14. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
  15. เกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ปลอดภัยและมั่นคงโดยใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมใหม่ 
  16. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน  
 17. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
 18. พัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี 
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 ๒.๔  ตวัชีว้ดั และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่   1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สมดุล 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเส้นทางขนส่ง  ที่มีความสะดวกรวดเร็ว   
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการลงทุนและการแข่งขัน 

ส่งเสริม/สนับสนุนการลงทุนและ
พานิชยกรรม 

ร้อยละของนักลงทุนมีความพึงพอใจส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับ  
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการลงทุนและการแข่งขัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
พัฒนาการศึกษาและการกีฬา จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา  การจัดการศึกษา/

กระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และ
การส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

พัฒนาสุขภาพอนามัย จ านวนโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัยทุกมิติและ
การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน  ที่สะดวกและบริการอย่าง
ทั่วถึง  ตลอดจนให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสม 

พัฒนางานสวัสดิการสังคม ร้อยละความพึงพอใจต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ตลอดจนผู้ประสบภัย
พิบัติจากธรรมชาติ  ได้รับความช่วยเหลือ  ให้มีความม่ันคงในการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
เพ่ือให้ประชาชนมีระเบียบและสงบสุข  ท าให้สังคมมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย  เพื่อให้ประชาชนมีความสมานฉันท์  เข้าสู่สังคมท่ี
เข้มแข็งและน่าอยู่ 

พัฒนาและฟ้ืนฟูสภาพดิน  ตาม
แนวทางเกษตรอินทรีย์และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

พัฒนาความรู้  ทักษะด้านอาชีพ จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู้  ทักษะด้านอาชีพ  สามารถ
น าไปสร้างอาชีพ/มีงานท าเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควบคูก่ับการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้วยการส่งเสริมศักยภาพของ
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใช้ประโยชน์ อย่าง
ยั่งยืน  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการส่งเสริม
ศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เพ่ือพัฒนาปูองกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่  เพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพ่ือดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชนและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ที่   4   การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละความพึงพอใจต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารและจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
    
    

 ๒.๕  คา่เปาูหมาย 
๑. มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพ่ิมข้ึนปีละ 4 สาย 
๒. ประชาชนในต าบลได้รับการพัฒนา/การสนับสนุนให้ต าบลเป็นเมืองน่าอยู่กิจกรรมเพ่ิมข้ึนปีละ 2 

กิจกรรม 
๓. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นกิจกรรมเพ่ิมขึ้นปีละ 2 กิจกรรม 
๔. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนกิจกรรมเพ่ิมขึ้นปีละ 2 

กิจกรรม 
๕. บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกิจกรรมเพ่ิมขึ้นปีละ 2 กิจกรรม 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2.8  แผนงาน 

  (1)  แผนงานงบกลาง 
(๒)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 

(11)  แผนงานการพาณิชย์ 
 

2.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ
ที่  ๑3  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และไทยแลนด์ ๔.๐  ดังนี้ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรภ์าพรวม 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ 

อปท. พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 66 67 68 69 70 

1.การยกระดบั
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเอง 
2.การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุณ 
ภาพชวีิตที่ดี 
4.การเสริม 
สร้างความมั่ง
คงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

1.การยกระดบั
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ 
2.การเสริม 
สร้างศักยภาพ 
การค้า การ
ลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 
3. การเสริม 
สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

1   การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้
สมดุล 

โครงสร้าง
พื้นฐาน/
ก่อสร้างถนนที่
ได้มาตรฐาน 

มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

8 12 16 20 24 พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
เส้นทางการ
คมนาคมใน
หมู่บ้าน 

โครงสร้างพื้นฐาน
และเส้นทาง
คมนาคมที่เพิ่มขึ้น 

ปีละ 4 สาย -โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 5 สาย 
-โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 10 สาย 
-โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ 6 
สาย 
-โครงการก่อสร้าง
ถนนเข้าพื้นที่ทางกร
เกษตร 10 สาย 
ฯลฯ 

กองช่าง ส านัก/
กอง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ 

อปท. พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 66 67 68 69 70 

1. การ
ยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเอง 
2. การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
4.การเสริม 
สร้างความมั่ง
คงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 
 

3.การสริม
สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
4.การเสริม 
สร้างสุขภาพ
และพัฒนาการ
กีฬาสู่ความเป็น
เลิศ 
 

2.การพัฒนา
ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การศึกษา/การ
กีฬา/สุขภาพ
อนามัย/
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 
เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
เพิ่มศักยภาพ
ทางการ
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดย
เช่ือมโยงกับวถิี
ชีวิต 

ประชาชนได้รับ
การพัฒนา/การ
สนับสนุนให้เป็น
เมืองน่าอยู่
เกษตรกร 
มีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้นประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันทาง
วัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชุมชน 

4 6 8 10 12 มุ่งเน้น
กิจกรรม
ต่างๆสู่
ความเป็น
เลิศ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เพิ่มมูลค่า
มาตรฐาน
สินค้า 
พัฒนาและ
ฟื้นฟูทาง
วัฒนธรรม
ให้มี
คุณภาพ 
 

พัฒนาการศึกษา/
การกีฬา/สุขภาพ
อนามัย/โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน 
ให้ความส าคัญกับ
การสร้างความมั่ง
คงด้านอาชีพ 
รายได ้
การดูแลรักษาและ
จัดการวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของชุมชน 
 

กิจกรรม
เพิ่มขึ้นปีละ 
2 กิจกรรม 

-ก่อสร้าง/ปรับปรุง
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 
-กิจกรรมการต่างๆใน
การเสริมสร้าง
การศึกษา กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ฯลฯ 
-อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
-อุดหนุนโครงการ/
กิจกรรมต่างๆส่วน
ราชการ 
-การจัดงานบุญ
ประเพณีต่างๆฯลฯ 
-ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ 
-ปูองกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 
ส านักปลัด 

ทุกส่วน/
กอง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ 

อปท. พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 66 67 68 69 70 

3.การพัฒนา
เมืองน่าอยู่สู่
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทุก
มิต ิ
4.อนุรักษ์ฟื้นฟู
และพัฒนา
จัดการท 
 
 

3.การเสริม 
สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
5.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
เมืองน่าอยู ่
 

3. การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สร้างความ
สมดุลและ
บริหารจัดการ 
การใช้
ประโยชน์ การ
อนุรักษ์เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารจัดการ 
การใช้ประโยชน ์
การอนุรักษ์เพือ่
การพัฒนาที่
ยั่งยืนภายใต้การ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 4 6 8 10 ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
การดูแล
รักษาและ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

การดูแลรักษาและ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

กิจกรรม
เพิ่มขึ้นปีละ 
2 กิจกรรม 

-กิจกรรมปลกูปุา/
การอนุรักษ์/พัฒนา
ปรับปรุงดิน,น้ า,ต้น
น้ าล าธารฯลฯ 
-การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ 

ส านักปลัด ทุกส่วน/
กอง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ 

อปท. พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเปูาหมาย ผลผลิต/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

5. การพัฒนา
เมืองน่าอยู่สู่
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

5. การ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ให้เป็นสังคมที่
น่าอยู ่

 

4. การบริหาร
จัดการที่ดี  
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

เพิ่มประสิทธ ิ
ภาพการบริหาร
และจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

การบริหารและ
จัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

2 4 6 8 10 ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
บริหารจัดการ
การบริหารและ
จัดการองค์กร
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

การดูแลรักษา
และบริหาร
จัดการการ
บริหารและ
จัดการองค์กร
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล การม ี
ส่วนร่วม 
ของประชาชน 

กิจกรรมเพิ่มขึ้นปีละ 2 
กิจกรรม 

ส านักปลัด ทุกส่วน/
กอง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

1. จดุแขง็ ( S : Strength ) 
  - ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
  - ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบูรณาการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ เหมาะสม 

- มีเส้นทางการสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว   ปลอดภัย และเป็นเส้นทางในการ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร  การสัญจรไปมาของประชาชน 
  - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลแก ประจ าต าบล  1  แห่ง  สามารถให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยและเฝูาระวังและระงับโรคติดต่อ และด้านอ่ืนๆที่เก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน 
  - มีต ารวจชุมชน  ประจ าต าบล  1  แห่ง  ที่ให้ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินรวมถึง
ด้านอื่นๆ เช่น  การเฝูาระวัง  ตรวจเช็ค เอกซ์เรย์ การปราบปรามยาเสพติด ด้านความสงบเรียบร้อยของสังคม 
  - มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่  2  โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง กศน.  1  แห่ง      
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
  - มีศาสนสถานทางศาสนาเพียงพอที่จะขัดเกลา อบรมบ่มนิสัยประชาชนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม  อยู่ศีลธรรมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
  - ผู้น าชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี  ไม่มีปัญหาในด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารการพัฒนา 
  - มีเทศบาลมีศักยภาพเพียงพอที่บริการสาธารณะ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  - มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จดุออ่น ( W : Weakness ) 
  - เป็นชุมชนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  บางครอบครัวขาดที่ดิน    
ท ากิน  และทุนในการประกอบอาชีพ และวัยแรงงานไม่ค่อยได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตลอดเวลา  เนื่องจากอพยพ
ไปท างานที่ต่างจังหวัดในเมืองใหญ่ เช่น  กรุงเทพฯ 
  - ยังขาดการมีส่วนร่วมกิจกรรมในด้านการเมืองการปกครอง 
  - ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง 
  - เป็นสังคมชุมชนชนบทที่ยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องได้ 
  - เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น 
  - มีชุมชนที่ย้ายโอนมาจากชุมชนอื่นหลายชุมชนอันเป็นเหตุแห่งการอาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  -  เยาวชนในต าบลยังมีการทะเลาะวิวาทกัน 
  - ผู้ปกครองขาดความม่ันใจสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่น าลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาใน
เมือง 
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 3. โอกาส ( O : Opportunity ) 
  - จังหวัดศรีสะเกษ สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน
ตามโครงการตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  - มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ต าบล อ าเภอ คาดว่าจะสามารถรองรับการขยายตัว
ของนักลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  - เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น  และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 เพ่ิมข้ึน 
  - เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  สามารถรองรับภารกิจถ่ายโอน  มีการก าหนดต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลเพ่ิมเติม 
 4. ข้อจ ากดัหรืออปุสรรค  ( T : Threat ) 
  - ราษฎรมีความแตกต่างทางด้านฐานะ  สังคม  และ ด้านการศึกษา 
  - มีพ้ืนที่ที่เป็นอยู่อาศัยของชุมชนกว้าง  ซึ่งท าให้ไม่สามารถท่ีจะพัฒนาด้านต่างๆ ได้เพียงพอ 
  - ประชาชนมาหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
  - ขาดงบประมาณ  และบุคลากรในหลายด้านในการบริหารงานของเทศบาลต าบล    
4. การสรปุสถานการณ์พฒันา (การวเิคราะหจ์ุดเข็ง  จดุออ่น  โอกาส และอปุสรรค)  
         เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลต าบล  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้    

(1)  การวเิคราะห์ข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพฒันา 
  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลต าบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 
๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลต าบลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันใน
หลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
เทศบาลต าบล  ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

2)  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้
ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

3)  การประปา  เทศบาลต าบลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลต าบลเอง สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ           
มีข้อร้องเรียนเรื่องท่อน้ าประปาแตกบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการช ารุดบ้าง  จากการขุด
ดินถมดินบริเวณที่วางท่อประปา  รถที่สัญจรไปมาเหยียบท่อแตก ระบบประปาของเทศบาลต าบล             
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ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบัน
เทศบาลต าบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ 
การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป   
   ดา้นที่อยู่อาศัยและการอปุโภคบรโิภค 
   จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ 
มีบางครัวเรือนที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลต าบลได้มีการ
ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืนซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่
มากกว่านี้เทศบาลต าบลก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิด
มลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตเทศบาลต าบลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค   
โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  หรือติดตั้งเครื่องกรองน้ า แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จาก
น้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร  มีครัวเรือน  จ านวน  10  ครัวเรือน  ในชุมชนที่ไม่มีน้ า
ดื่มสะอาดส าหรับบริโภค  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรอง
น้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(2)  การวเิคราะห์ข้อมลูด้านเศรษฐกจิ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  70 

เช่น ข้าว  ยางพารา มันส าปะหลัง  ทุเรียน ปาล์ม ฯลฯ  รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท าการเกษตร  และมี
รายได้จากการเลี้ยงสัตว์ไม่มาก  คนอายุ 15-60 ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้ ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  
ร้อยละ  70  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ 1  ถือว่าอัตราการ
ว่างงานของประชากรในเขตเทศบาลต าบลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้ง
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า     
ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ย
ต่ ากว่าคนละ  30,000  บาทต่อปี ร้อยละ 1  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทาง
การเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ า
ท่วมเป็นประจ าบางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้น
มาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการทิ้งขยะจากครัวเรือนมี
มากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาลต าบล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลต าบล  ก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไข
ปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาดและรณรงค์ในชุมชน ผลที่ได้ ประชาชนมีจิตส านึกและมี
ส่วนร่วมมากข้ึนแต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร   

(3)  การวเิคราะห์ข้อมลูสงัคม   
 ดา้นแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15-60  ปี อยู่ในก าลัง

แรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ า
กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25-50 ปี บางส่วนไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
แรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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 ดา้นสขุภาพและสาธารณสขุ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก โรคเอดส์  และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลต าบล  และ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวย
ที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหา
เหล่านี้เทศบาลต าบล  พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหา   

 ดา้นการศึกษา 
   จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15-60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  
เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6-14  ปี  ร้อยละ  100  ได้รับการศึกษา   ภาคบังคับ 9  
ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ 5  ด้านการศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบล ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ดา้นคา่นยิมของคนในพืน้ที่ 
   จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลต าบล  ให้ความร่วมมือ
กันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่ เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบล  คือ          
จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการ
ดื่มสุรา  การสูบบุหรี่ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  การออกก าลังกาย  
งานประเพณี เป็นต้น 
    ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่าง 
ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี มีบางครัวเรือน  ที่ไม่มีการ
ปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลต าบล  ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่  
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือจะด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
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ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง
เทศบาลต าบล  จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ดา้นยาเสพตดิ  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลต าบล    จากการที่ทางสถานีได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลต าบล  มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย 
และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ เทศบาล
ต าบล  ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบล  สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจ
หน้าที่ เท่านั้น  เช่น  การณรงค์   การประชาสัมพันธ์   การแจ้ง เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้                  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลต าบล  ก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(4)  การวเิคราะห์ข้อมลูด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล  ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  

สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมาก
เป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลต าบล  
ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น จะจัด
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ  แต่ยังขาดงบประมาณในการด าเนินการโครงการ 

(5)  ดา้นการเมือง – การบรหิาร 
ในเขตเทศบาลต าบล  มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น

อย่างดีเช่น  การเลือกตั้งนายกเทศบาลต าบล  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564     
ปัญหาคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ต าบล  คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้
รายงานอ าเภอทราบ    การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้ง
ที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เทศบาลต าบล  ก็ได้พยายามแก้ไข    
โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบล    ในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลต าบล  จัดขึ้น   มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลต าบล  ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชน
ได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลต าบล  นอกจากนี้  เทศบาลต าบล  ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานด้านต่างๆของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาล,พนักงาน
จ้าง,ผู้น าชุมชน,กลุ่มอาชีพ,องค์กร และกลุ่มจัดตั้งต่างๆส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   และโครงการอ่ืนๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์      ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลต าบล  ให้เจริญ
เท่าเทียมกับเทศบาลต าบล  อ่ืนๆ และเทศบาลต าบล  มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ              
มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลต าบล  จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
บริการ 
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        3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปญัหา/ 

ความตอ้งการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปาูหมาย 

ความคาดหวงัและ  
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสรา้ง
พืน้ฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียง
และยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล
ต าบล   

- ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

2) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ท้ังหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลต าบล   

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการ
อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นท่ีในเขต
เทศบาลต าบล   

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

4) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ
เทศบาลต าบล  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เน่ืองจากพื้นท่ียังไม่
เป็นท่ีสาธารณะ จะด าเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ีสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ท่ีเป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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ดาน 
สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบขายและ
ปรมิาณของ

ปญัหา/ 
ความตอ้งการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปาูหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือในด ารงชีวิต  - ผู้พิการในเขต
เทศบาลต าบล   

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

4) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาลต าบล   

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ด ี

5) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 35 ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี จ านวน  291 คน   

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล  ที่
อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 
๓๕ ขึ้นไปไดร้ับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

6) ประชากรทีสู่บบุหรี่ จ านวน 300 คน ดื่มสรุา 
จ านวน 171 คน 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

3. ดา้นการ
วางแผน การ
สง่เสรมิการ
ลงทนุ  
พาณชิยกรรม
และการ
ท่องเทีย่ว 

1) ประชาชนไมม่ีการวางแผนในการด าเนินงาน - การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 
 

- การ 
พาณิชยกรรม 

- ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

4) ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ  

- เกษตรกรใน
พื้นที ่

- ผลผลิตมรีาคา
สูงขึ้น 

5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

6) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท   จ านวน 1 ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์มาตรฐาน
รายได ้

7) ในเขตเทศบาลต าบล  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล
ต าบล   

- มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลต าบล  
และส่งเสรมิกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 
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ดาน 
สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบขาย และปรมิาณของ
ปญัหา/ 

ความตอ้งการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปาูหมาย 

ความคาดหวงัและ  
แนวโนมอนาคต 

2. ดา้นงาน
สง่เสรมิคณุภาพ
ชีวติ 
 

1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล
ต าบล   

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่   
โรคระบาด  โรคตดิต่อ 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวยเป็น

โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

3) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ในเขตเทศบาล
ต าบล   

- ปริมาณขยะและน้ าเสีย
ถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน
พื้นที่ท่ีได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความช่อยเหลือซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
เทศบาลต าบล   

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภคน้ าที่ยังไมส่ะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน น้ า
ที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

8) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาลต าบล   

- มีสื่อการเรียนการสอนที่
พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน  
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

9) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล
ต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี
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ดาน 
สถานการณภ์าพแวดลอ้ม 

ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปญัหา/ 

ความตอ้งการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปาูหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ดา้นการจดัระเบยีบ
ชมุชนและการรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ย 

1) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

5. ดา้นการบรหิาร
จดัการและการ
อนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 

3) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็ ดิน
เปรี้ยวและน้ าใตด้ินเป็น
น้ าเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้บางพ้ืนท่ี 

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบล   

- ปัญหาเรื่องดินลดลง 
จัดหาแหล่งน้ าจาก
แหล่งอื่นเพิ่มมากข้ึน   

4) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบล   

- ปัญหาขยะและน้ า
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถก าจัดขยะ
และน้ าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

6. ดา้นศลิปะ  
วฒันธรรม จารตี
ประเพณแีละภมูิ
ปญัญาทอ้งถิน่ 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล   

- ยกย่อง เชิดชคูนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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สว่นที ่สว่นที ่33  
การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

   
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลัก 
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้สมดุล 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานการพาณิชย์ 

กองช่าง 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
 

เทศบาลต าบล 
หนองหญ้าลาด 

๒ การพัฒนาด้านการ
สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

-บริหารงานทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การด าเนินงานอ่ืน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 
กองคลัง 
 

3 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การด าเนินงานอ่ืน 
-บริหารงานทั่วไป 
 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 

4 การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

-บริหารงานทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
 

รวม 4 ยุทธศาสตร ์ ๔ ดา้น ๑1 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

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  แผนงานเคหะและชุมชน ๑๔ 944,600 ๑๓ 1,217,800 ๑๑ 870,000 ๑๔ 1,146,000 ๑๑ 1,010,000 ๖๓ ๕,๑๘๘,๔๐๐

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๔๙ ๗๓,๘๖๗,๐๐๐ ๑๔๙ ๗๓,๘๖๗,๐๐๐ ๑๔๙ ๗๓,๘๖๗,๐๐๐ ๑๔๙ ๗๓,๘๖๗,๐๐๐ ๑๔๙ ๗๓,๘๖๗,๐๐๐ ๗๔๕ ๓๖๙,๓๓๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.1  แผนงานการศึกษา ๘ ๕,๙๒๘,๐๐๐ ๑๐ ๕,๒๒๘,๐๐๐ ๑๑ ๔,๓๒๘,๐๐๐ ๑๑ ๔,๒๒๘,๐๐๐ ๑๐ ๔,๑๒๘,๐๐๐ ๕๐ ๒๓,๘๔๐,๐๐๐

2.2 แผนงานสาธารณสุข ๙ ๖๑๐,๐๐๐ ๙ ๖๑๐,๐๐๐ ๙ ๖๑๐,๐๐๐ ๙ ๖๑๐,๐๐๐ ๙ ๖๑๐,๐๐๐ ๔๕ ๓,๐๕๐,๐๐๐

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๘๗๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๔,๓๗๐,๐๐๐
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๘ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๑๘ ๑,๓๓๐,๐๐๐ ๙๐ ๖,๖๕๐,๐๐๐

2.5 แผนงานงบกลาง ๖ ๑๑,๕๓๐,๐๐๐ ๖ ๑๑,๗๔๐,๐๐๐ ๖ ๑๑,๘๕๐,๐๐๐ ๖ ๑๑,๙๕๐,๐๐๐ ๖ ๑๒,๐๕๐,๐๐๐ ๓๐ ๕๙,๑๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 3

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ๗ ๖๕๐,๐๐๐ ๗ ๖๕๐,๐๐๐ ๗ ๖๕๐,๐๐๐ ๗ ๖๕๐,๐๐๐ ๗ ๖๕๐,๐๐๐ ๓๕ ๓,๒๕๐,๐๐๐

3.2 แผนงานเคหะชุมชน ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๗๕๐,๐๐๐

3.3 แผนงานการเกษตร ๔ ๕๑๐,๐๐๐ ๔ ๕๑๐,๐๐๐ ๔ ๕๑๐,๐๐๐ ๔ ๕๑๐,๐๐๐ ๔ ๕๑๐,๐๐๐ ๒๐ ๒,๕๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 4

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๓ ๖๑๓,๐๐๐ ๑๓ ๖๑๓,๐๐๐ ๑๓ ๘๖๓,๐๐๐ ๑๓ ๑,๖๕๓,๐๐๐ ๑๓ ๙๑๓,๐๐๐ ๖๕ ๔,๖๕๕,๐๐๐

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๔ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐

4.3 แผนงานการศึกษา ๑๙ ๓,๔๙๒,๐๐๐ ๑๙ ๓,๕๗๐,๕๐๐ ๑๙ ๓,๖๔๙,๐๐๐ ๑๙ ๓,๖๗๗,๕๐๐ ๑๙ ๓,๗๐๖,๐๐๐ ๙๕ ๑๘,๐๙๕,๐๐๐

รวมทั้งส้ิน ๒๗๓ ๑๐๐,๗๗๔,๖๐๐ ๒๗๔ ๑๐๐,๖๓๖,๓๐๐ ๒๗๓ ๙๙,๘๑๗,๐๐๐ ๒๗๖ ๑๐๐,๙๑๑,๕๐๐ ๒๗๒ ๑๐๐,๐๖๔,๐๐๐ ๑,๓๖๘ ๕๐๒,๒๐๓,๔๐๐

ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕70 รวม ๕ ปีปี  ๒๕๖9
แผนงาน

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาหมุ่บ้านและแผนชุมชนแบบ 
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ  ผ.๐๑/1

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน

โครงการ
งบประมาณ

๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๑๒ ๒๕,๔๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๒๕,๔๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๒๕,๔๕๐,๐๐๐ ๓๗ ๗๖,๘๕๐,๐๐๐
รวมทั้งส้ิน ๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๑๒ ๒๕,๔๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๒๕,๔๕๐,๐๐๐ ๑๒ ๒๕,๔๕๐,๐๐๐ ๓๗ ๗๖,๘๕๐,๐๐๐

รวม ๕ ปี

โครงการพัฒนา

ปี  ๒๕๖6 ปี  ๒๕๖7 ปี  ๒๕๖8 ปี  ๒๕๖9 ปี  ๒๕70



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       79 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
บ้านสมบรูณ ์
หมู่ที่ 4 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสาย 
 

50,000 - - - - 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

2.  ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสาย 
 

30,000 - - 30,000 - 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

3.  ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสาย 
 

- - 30,000 - - 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

4.  ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ติดตั้งระบบเสียง 
ตามสาย 
-เครื่องเสียง1,000วัตต์ 
-สายไฟ 1,000 เมตร 
-ฮอร์น 15 ตัว 
 

- - - - 50,000 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       80 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5.  

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสาย 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

6.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านแก  
หมู่ที่ 6 
-สายบ้าน น.ส.
สุภาพร เพ็ชรดี ถึง
บ้านนายด ารง  
เพช็รดี  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 60 เมตร 
 
 

- - 20,000 - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

7.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5-สายบ้าน
นายย่อมมี  
ป้องประดา  
(คุ้มโนนตาโลด)  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 300 เมตร 
 
 

75,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       81 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5 
-สายคลองน้ า
สาธารณะ 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 700 เมตร 
 

- 175,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

9.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านป่าไม้
พัฒนา หมู่ที่ 7 
-คุ้มเจรญิสุข  
จ านวน 5 จุด 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  

- 50,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

10.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูง บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 8 - หน้าบ้าน
นายนพคุณ บุญสุข
(ฟาร์มกบ) ถึง
เสาไฟฟ้าแรงสูง  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพ้ืนท่ี  
ระยะทาง 400 เมตร 

- 100,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       82 
 

แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านศรเีจรญิ 
หมู่ที่ 10 
-จากท่ีดินนายบุญ
ช่วย บุญศรี ถึงที่ดิน
นายพรม ศรมีันตะ  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี ระยะทาง 
109 เมตร 
 

- - - 90,000 - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

12.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านศรเีจรญิ 
หมู่ที่ 10 
-หน้าบ้านนางร าไพ  
สืบวงษ ์ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี ระยะทาง  
206 เมตร 
 
 

- - - 90,000 - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

13.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 
-ซอยช่างสลัก 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 300 เมตร 
 

80,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  
บ้านดงสูง 
หมู่ที่ 15 
 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
- ระยะทาง 200 เมตร 
 

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

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

15.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
- ระยะทาง 600 เมตร 
 

150,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

16.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง บ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4
ซอยศาลาประชาคม
หลังเก่า 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 3 จุด 

10,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง บ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4
ซอยนางทองไมล ์
 

เพื่อให้พืน้ท่ีมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 2 จุด 10,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

18.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 
-คุ้มเจรญิสุข 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 5 จุด 

- - - - 50,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

19.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 
-หนองปาปื๊ด 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 5 จุด 
 

- 50,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 
-ถนนไปบ้านแก 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 5 จุด 
 

- - 50,000 - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

21.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 
-คุ้มบ้านอ่าง 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 5 จุด 
 

- - 50,000 - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

22.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 -เส้นหลัง
ห้างสยามโกลบอลฯ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 3 จุด - - 30,000 - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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แบบ ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 -จากท่ีดิน 
นายบุญช่วย บุญศร ี
ถึงบ้านนายพรม 
ศรีมันตะ 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 4 จุด 

- - - 40,000 - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

24.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 -ที่ดินบ้าน
นางร าไพ สืบวงษ ์
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 4 จุด 

- - - 40,000 - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 –จากท่ีดิน
นายสถิต ดอกสะบา 
ถึง ท่ีดินนางหมุ่ย  
อุทา 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 4 จุด 

- - - - 40,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

26.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 –จากบ้าน
นายละม้าย บุญมาก 
ถึงที่ดินนางสุพัตรา 
ชโลธร 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 6 จุด 

- - - - 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถงึ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 –จากใน
หมู่บ้านถึงที่ดินนาย
วิชิต ไวยวรรณ ์

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 6 จุด 

- - - - 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

28.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 –จากท่ีดิน
นางวงษ์เดือน ถึง
ที่ดินนางเตือนใจ  
กาค าผุย 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 6 จุด 

- - - - 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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29.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

30.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
 

- 16,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

31.  ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากท่ีดินนายบุญ
ช่วย บุญศรี ถึงที่ดิน
นายพรม ศรมีันตะ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 109 เมตร  

- - - 60,000 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

32.  ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-หน้าบ้านนางร าไพ  
สืบวงษ ์

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร  
ระยะทาง 206 เมตร 

- - - 60,000 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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33.  ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากท่ีดินนายสถิต  
ดอกสะบา ถึงที่ดิน 
นางหมุ่ย อุทา  
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 230 เมตร 

- - - 60,000 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

34.  ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านแก หมู่ที่ 6 
-จากไร่ นายเมฆ อิน
ทะพันธ์ ถึง ไร่ นาง
ทองแดง พายุพัด 
และบ้านนายสุรตัน์ 
อินทะชาติ 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 830 เมตร 
 

300,000  - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

35.  ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านแก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

- 125,000 - - - 
จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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-จากโรงน้ าดื่มนาย
สาร อินทะพันธ์ ถึง  
นายลา ทารา 
 

36.  ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

เพื่อบ ารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะให้
พร้อมใช้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และมไีฟฟ้าส่อง
สว่างใช้อย่างทั่วถึง
เกิดวามปลอดภยั 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในพ้ืนท่ี 
ทุกหมู่ที่ระบบไฟฟ้า 
แสงสว่างช ารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของ
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
สามารถใช้งาน 
ได้ปกติ  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านห้วย
พอก หมู่ที่ 11 
-เส้นวัดสวนสงฆไ์ป
คลองน้ า 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
 
 

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

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

37.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านห้วย
พอก หมู่ที่ 11 
-ซอยหนองแสง 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 350 เมตร 
 

- 87,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

38.  อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 
อ าเภอกันทรลักษ์ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ในพื้นที่ 
 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

แนวเขตไฟฟ้า
เพิ่ม ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

รวม จ านวน 38 โครงการ 944,600 1,217,800 870,000 1,146,000 1,010,000    



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  ปรับปรุงถนน คสล. 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ 4 
-เส้นบ้านนางทอง
ไมล์ สถาพร 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 150 เมตร 
 

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

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

2.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ 4 
-เส้นบ้านนายสมยศ  
ค ามุงคุณ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 500เมตร 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

3.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ 4 
-เส้นบ้านนายชูศักดิ์ 
ธาระพันธ์ ถึงบ้าน
นางวงษ์เดือน ตั้งมั่น 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 100 เมตร 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  
บ้านสมบรูณ ์
หมู่ที่ 4 
-เส้นรอบนอก 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

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

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

5.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 
-ซอยศาลา
ประชาคมหลังเก่า 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านสมบรูณ์หมู่ที่ 4 
-เส้นหน้าบ้านเช่า
นางสมัย แก้ววิชัย 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว 80 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 

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

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

7.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านสมบรูณ์หมู่ที่ 4 
-เส้นหน้าบ้าน 
นายพิน ตันนา ถึง
หน้าบ้านนายทวี 
กุณรา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ที่ 4 
-เส้นบ้านนายไผ่ 
เชาวลักษ์ ถึงแยก
บ้านนางทองไมล์ 
สถาพร 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล. 
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

9.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
-เส้นร.ร.บ้านกระบี ่

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 
 

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
-บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 700 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 
 

924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

11.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 
-เส้นบ้านนายย่อมมี 
ป้องประดา (คุ้มโนน
ตาโลด) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 300 เมตร 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

12.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 
-เส้นบ้านนายยอด 
จันทร์มณ ี

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 – 
ป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

14.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 – 
-เส้นบ้านนางจ่อม  
ศิริภ ี
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

15.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 – 
-แยกถนนลาดยาง
เส้นกันทรลักษ์ ไป 
ขุนหาญ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งขึ้น 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5  
-เส้นบ้านนาง
นพรัตน์ (คุ้มโนน 
ตาโลด) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

17.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5  
-เส้นบ้านนาง 
ประไพวรรณ โลบญุ 
ถึงบ้านนายประมวล 
พิทักษ์ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

18.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี ่
หมู่ที่ 5 
-เส้นเลียบคลองน้ า
ทั้ง 2 ด้าน 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19.  

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านแก หมู่ที่ 6 
-เส้นบ้านนายลิ  
เพ็ชรดี  
ถึง ไร่นางทองแดง 
พายุพัด  
ถึงบ้านนายสุรตัน ์
อินทะชาติ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

20.  

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ตัดใหม่ บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5 
-จากไร่นายสุพิศ  
อินทะชาติ ถึงไร่นาย
สิน  เพ็ชรด ี

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 435 เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านแก หมู่ 6  
-เส้นบ้านนายลิ  
เพ็ชรดี  
ถึง ไร่นางทองแดง 
พายุพัด  
ถึงบ้านนายสุรตัน ์
อินทะชาติ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

22.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านแก หมู่ที่ 6 
-เส้นบ้านนายสุรี 
บุตรสะบัน 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,140 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 
 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7 -บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

24.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 
-เส้นหนองตาโล ่

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

25.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7  
-เส้นบ้านนายเสถียร 
(คุ้มเจรญิสุข) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

26.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7  
-เส้นบ้านครตูุ้ม 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 
-เส้นตรงข้ามทางเข้า
บ้านศรีเจริญ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

28.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7  
-ซอยบ้านนายเสถียร 
(คุ้มเจรญิสุข) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

29.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7 เชื่อม บ้าน
กระบี่ หมู่ท่ี 5 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นคุ้มหนองปาปื้ด 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

31.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นหน้าบ้านนาย
สมรส เลิศศร ี

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
 

110,000 
110,000 110,000 110,000 110,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

32.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นบ้านนายไสว 
กาสา ถึงบ้าน 
นางใน กาสา 
 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

33.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นบ้านนายถนอม 
บัวหอม ถึงซอยบ้าน
นายสมบรูณ์ สีชาล ี

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 190 เมตร 
 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

34.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นบ้านนายชาย 
หงส์ช่ืน ถึงที่นานาย
เสถียร หงษ์ช่ืน 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

35.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-เส้นติดทีด่ินนายคณู 
แก้วไพรวัน 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-เส้นติดทีด่ินนาง
อัมพร สาธรณ์ –วัด
กระบี-่คลอง
สาธารณประโยชน์ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

37.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-เส้นบ้านนาย 
สมสมัคร ยอดอ่อน 
ถึงที่ดินนางบัวทิพย์ 
กันทรวษ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38.  ปรับปรุงถนน
คอนกรีต โดยการ
เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6 เมตร ระยะทางยาว 
1,500  เมตร หนา 
0.04 เมตร  4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 

39.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงก่อ หมู่ 9 –
บ้านตระกาจ  
ต.ตระกาจ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
 

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

40.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงก่อ หมู่ 9 –
เส้นบ้านนางฐิติพร
จ ารีย์ ถึงบ้านนาย
อนุวัฒน์ โพธิพันธ์ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงก่อ หมู่ที ่9  
–เส้นหน้าประตูวดั
ดงก่อ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

42.  ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 
-เส้นบ้านนาย 
ทองสา เนตรใส ถึง
บ้านนายศักดิ์ชัย 
หลานเศรษฐา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  3 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

43.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดินนาย
ละม้าย บุญมาก 
เชื่อมถนนบ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที ่10 
-เส้นศาลาประชาคม 
ถึงบ้านนางสุพรรณ 
ผันผาย 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
400  เมตร หนา 0.04 
เมตร  

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 

45.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดิน 
ร.ต.อ.ณรงค์ ทุมมา 
ถึงที่ดินนางค าปุน  
ดุลยล์า 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร  
 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46.  ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-เส้นจากท่ีดินนาย
สถิต ดอกสะบา ถึง
ที่ดินนางหมุ่ย อุทา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  3.5 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

47.  ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-เส้นจากท่ีดิน 
หน้านายวิชิต 
ไวยวรรณ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที ่10 
-เส้นบ้านนาง
สุพรรณ ผันผาย ถึง 
บ้านนายสภุาพ  
มะหะโคตร 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
300  เมตร หนา 0.04 
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 

49.  ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-เส้นจากท่ีดินนาง
วงษ์เดือน ภาราศรี 
ถึงที่ดินนางเตือนใจ 
กาค าผุย 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นหนา้บ้านนาง
ร าไพ สืบวงษ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 206 เมตร  
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

51.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดินนาย
บุญช่วย บุญศรี ถึง 
ที่ดินนายพรม  
ศรีมันตะ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 109 เมตร  
 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

52.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที ่10 
-เส้นบ้านนายสุภาพ 
มะหะโคตร ถึงบ้าน
นายละม้าย บุญมาก 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
300  เมตร หนา 0.04 
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 

53.  ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที ่10 
-เส้นบ้านนางน้อย 
ค าจันทร์ ถุงที่ดิน
นางสุพัตรา ชโลธร 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
ข้างละ 0.5 เมตร 
ระยะทางยาว 310  
เมตร  

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดินนาง
สุพัตรา ชโลธร 
เชื่อมบ้านสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 4 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 

880,000 
 

880,000 
 

880,000 
 

880,000 
 

880,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

55.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดินนาย
สถิตย์ ดอกสะบา ถึง
ที่นางหมุ่ย อุทา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 230 เมตร  
 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดิน 
นายวิชิต ไวยวรรณ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 

680,000 
 

680,000 
 

680,000 
 

680,000 
 

680,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

57.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที ่10 
-เส้นบ้านนายสมพร 
บุตรมี ถึงฟาร์ม 
โคนม 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
300  เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดิน 
นางวงษ์เดือน  
ภาราศี ถึงที่ดินนาง
เตือนใจ กาค าผุย 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

59.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยห้วยขยุง 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
 

450,000 500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

60.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยคลองน้ าข้าง
วัดสวนสงฆ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61.  ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบาย
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยสวาหม 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

62.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยพรมลา 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร  
 

230,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

63.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ทางเข้าวัดสวนสงฆ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 130 เมตร  
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยรวมญาต ิ

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

65.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยหนองแสง 2 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

66.  ปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยประปา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านโนนม่วงใต ้
หมู่ที่ 13 
-ซอยจันทา เช่ือมคุ้ม
ทองสวัสดิ์  
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

68.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านโนนม่วงใต ้
หมู่ที่ 13 
-เส้นคุ้มทองสวสัดิ์ 
เชื่อมสายไหม 
รีสอร์ท  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านโนนม่วงใต ้
หมู่ที่ 13 
-เส้นรอบฝาย 
หนองหญ้าลาด  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

70.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยสมทรัพย์ 
เชื่อมสามอไุร 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

71.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยสมทรัพย์ 
เชื่อมซอย ผู้ช่วย
สมพงษ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

72.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยหลังวัดเชื่อม
บ้านอาจารย์จรูญ 
แช่มชื่น 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

73.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยช่างสลัก 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

74.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
-เส้นบ้าน 
นางสมพงษ์  
เครือบุตรดา เชื่อม 
หนองหญ้าลาด 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยวัดกันทรลักษ์
ธรรมมาราม 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

76.  ปรับปรุงผิวจราจร 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที ่13 
-เส้นร.ร.บ้านหนอง
หญ้าลาด เชื่อมบ้าน
ซ าตาวัน 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
6 เมตร ระยะทางยาว 
2,000  เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
- บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที่ 10 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

78.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
- ซอยทิดเกี้ยม 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

79.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
- ซอยเศรษฐี เช่ือม
เขตต าบลจานใหญ ่

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

80.  

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
-ซอยบ้านนาง
ประนอม ไชยเกิด 
ถึง บ้านดาบเป็ด  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

81.  

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
-ซอยครูบุญศรี  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

82.  

ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที ่16 
-เส้นบ้านนายสุบิน 
สะด าปี ถึง บ้านนาย
อ านาจ สารภ ี

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
3 เมตร ระยะทางยาว 
196  เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

83.  

ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที ่16 -เส้นบ้าน
นายสมหวัง อินทะ
พันธ์ ถึงบ้าน 
นายสวน โพธิ์ชัย 
 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
4 เมตร ระยะทางยาว 
184  เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84.  

ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที ่16  
-เส้นบ้านนางนิตยา 
สะด าปี ถึง บ้านนาง
บัวสอน ใสแก้ว 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
4 เมตร ระยะทางยาว 
396  เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยแช่มชื่น  
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

86.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยผู้ใหญ่ธวัช  
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

87.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยตาสา เช่ือม 
ภูน้ าฟ้า 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยมาหา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 900 เมตร 
 

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

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

89.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที ่17 
-ซอยพะกะท า เช่ือม 
สามออ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90.  

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยสามออ เช่ือม 
ภูน้ าฟ้า 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 
 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

91.  

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-เส้นหน้าสายไหม 
ถึง ถนนกันทรลักษ์ 
–ขุนหาญ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92.  

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 
 

93.  

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
-คุ้มโนนตาโลด 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อยา่งสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร พร้อมถัง
กรองน้ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94.  

เปลี่ยนหอถังประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
-ข้างดอนเจ้าปู่ตา 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

เปลี่ยนหอถังประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลถัง
สูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร พร้อมถัง
กรองน้ า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

95.  

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านแก หมู่ที่ 6  

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร พร้อมถัง
กรองน้ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

96.  

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านป่าไม้พัฒนา  
หมู่ที ่7 
 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

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

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97.  

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที ่10 
-จุดที่ตั้งดินนาย
ละม้าย บุญมาก 
 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

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

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

98.  

ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที ่8 
-คุ้มหนองปาปื้ด ถึง
หน้าบ้านนายจรญู 
อนุพันธ ์
 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 80 เมตร  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-เส้นนพคุณพันธ์
ปลา  

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว200เมตร  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

100.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 
-เส้นบ้านนายไส ไสว 
ถึง บ้านนายบุญน า 
คงสิม   

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 40 เมตร  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

101.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากถังประปาไป
บ้านนางร าไพ   
สืบวงษ์   

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 206 
เมตร  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

102.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากบ้านนายบุญ
ช่วย บุญศรี ถึงบ้าน
นายพรม ศรมีันตะ 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 109
เมตร  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

103.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 400
เมตร  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

104.  ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน
ภายในหมู่บ้าน  
ในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

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 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105.  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปดิตะแกรง
เหล็กและวางท่อ
ระบายน้ า คสล.  
-เส้นข้างโรงเรียน 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
700 เมตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

106.  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปดิตะแกรง
เหล็กและวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 -
เส้นบ้านน.ส.ญานศิา 
พุฒิประภาศ ถึงบ้าน
นายบรรจง แก่นลา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
300 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5 
-เส้นบ้านนางเป้ย 
ค าศรี ถึงบ้านนาย
บุญส่ง อ่ิมเตม็ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
200 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

108.  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านแก 
หมู่ที่ 6 
-จากศาลาประชาคม
ถึงบ้านน.ส.อ่อน  
เพ็ชรด ี

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
200 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109.  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านแก 
หมู่ที่ 6 
-จากบ้านนายทวี 
วงศ์ใหญ่ ถึงบ้าน
นายฮัง เพ็ชรดี และ
จากบ้านนายกิ่ง  
พายุพัด ถึงบ้านนาง
ชมพู  เลิศปัญญา 

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
230 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านป่าไม้
พัฒนา หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 500 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

111.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกระบี่
เหนือ หมู่ที่ 8 
-จากบ้านนางสม
สมัย หนองบัว ถึง
บ้านนายสุดใจ ศริิพ ี
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 132 
เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกระบี่
เหนือ หมู่ที่ 8 
-จากบ้านนายสดุใจ 
ศิริพี ถึงร้านต้นเงิน
คาร์แคร ์
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 180 
เมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกระบี่
เหนือ หมู่ที่ 8 
-จากนางพนาไพร 
เสียงโคตร  
ถึงบ้านนางอรทัย 
ทุมมานาม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 144 
เมตร 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       143 
 

แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114.  

ก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์สบริเวณ 
ท่อระบายน้ า 
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 
เชื่อมบ้านตระกาจ 
 

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส บรเิวณ 
ท่อระบายน้ า  
แบบ 2 ช่อง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

115.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 
-จากท่ีดินนายพรม 
ศรีมันตะ ถึงบ้าน
นายบุญช่วย บุญศร ี

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 400 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

116.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 -จากบ้าน 
นายสมคราม  
พรมลาย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 5 เมตร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 -จากบ้าน 
อ าคา ฐิตะโพธิ์  
ถึงบ้านนายเสถียร 
มนัส 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 300 เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

118.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านศรี
เจริญ หมู่ที่ 10 
-จากทิศเหนือแยก
ถนนลาดยางถึงบ้าน
นางหนูอ่อน โภทะ
จันทร์  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 400
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล.  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากทิศตะวันออก
ทีด่ินนายบุญช่วย 
บุญศรี ถึงที่ดินนาย
ประสุวิทย์  
ญาติประทุม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 300
เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

120.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล.  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากทิศเหนือ  
บ้านนางหนูอ่อน  
โทจันทร ์
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 600
เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

121.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยห้วยขยุง 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 350 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยหนองแสง 1  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

123.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยตัน  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 120 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

124.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยอู่เชิดชัย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 80 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยวัดสวนสงฆ ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 130 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

126.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยศรีทองดี 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

127.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยศาลา
ประชาคม 

เพือ่แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

128.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยร่วมมิตร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 200 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

129.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยร่วมใจ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

130.  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก 
แก่ประชาชนผู้มา
รับบริการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณส านักงาน 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ทต.หนองหญ้าลาด 

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

ประชาชนผู้มา
รับบริการที่
ส านักงาน  
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนผู้มา
รับบริการที่
ส านักงาน  
ได้รับความ
สะดวก 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

131.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี ่

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี่
สะอาด ปลอดภยั 
ถูกสุขลักษณะ 

รางระบายน้ ารอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

มีรางระบายน้ า
รอบศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมืทางระบาย
น้ าออกและ
ป้องกันน้ าขัง
ภายในศูนย์ฯ  

กองการศึกษา 

132.  

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี
ด้านหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี ่

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี่มี
รั้วที่แข็งแรงมี
ขอบเขตที่ชัดเจน 
ป้องกันอันตราย
จาก
บุคคลภายนอก
และสตัว์ต่าง ๆ ท่ี
เข้ามาในศูนย์ฯ ได ้

รั้วคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ด้านหลังอาคารเรยีน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น และ
สามารถท าการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
-ศพด.วัด
กระบี ่
 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133.  

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก 

 

-เพื่อสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้แกเ่ด็ก 

-ภายในและภายนอก
อาคารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 
 

สภาพแวดล้อม 
ที่ดีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และมี
ความปลอดภัย
ต่อเด็ก 

-มีพื้นท่ี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใน ศพด.
และมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา     
-ศพด.บ้านแก 
 

134.  

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดกระบี ่

-เพื่อสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้แกเ่ด็ก 

-ภายในและภายนอก
อาคารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
100,000 

 

สภาพแวดล้อม 
ที่ดีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และมี
ความปลอดภัย
ต่อเด็ก 

-มีพื้นท่ี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใน ศพด.
และมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา      
-ศพด.วัด
กระบี ่



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

135.  ต่อเติมกันสาด
หน้าต่างรอบ  
ศพด.กระบี ่

เพื่อป้องกันความ
เสียหายของสื่อ
สิ่งของและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน
ภายในศูนย ์

ต่อเติมกันสาด
หน้าต่างรอบ 
ศพด.กระบี ่
ตามแบบ  
ทต.หนองหญ้าลาด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน
สามารถใช้งาน
ได้นานขึ้น  

สื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอนมี
ความปลอดภัย
จากภัย
ธรรมชาติและ
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
-ศพด.วัด
กระบี ่

136.  ต่อเติมกันสาด
หน้าต่างรอบ ศพด.
บ้านแก 
 

เพื่อป้องกันความ
เสียหายของสื่อ
สิ่งของและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน
ภายในศูนย ์

ต่อเติมกันสาด
หน้าต่างรอบ ศพด.แก  
ตามแบบทต.หนอง
หญ้าลาด 20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 

อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน
สามารถใช้งาน
ได้นานขึ้น  

สื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอนมี
ความปลอดภัย
จากภัย
ธรรมชาติและ
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านแก 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137.  

ปรับปรุงห้อง
ประกอบอาหาร 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ สะอาด 
ปลอดภัย 

เด็กนักเรยีนทุกคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

มีห้องประกอบ
อาหารที่เป็น
สัดส่วน 
ปลอดภัย 
สะอาด 

เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
สะอาด 
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
- ศพด.บ้านแก 

138.  

ก่อสร้างห้องเก็บ
อุปกรณ ์
ต่าง ๆ 
ศพด.บ้านแก 

เพื่อใช้ในการเก็บ
รักษาอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้
เป็นสัดส่วนและ
ปลอดภัยกบัเด็กเล็ก 

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บอุปกรณ ์
ต่าง ๆ ศพด.บ้านแก 
ตามแบบ ทต.หนอง
หญ้าลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

มีสถานท่ีที่
เหมาะสมแก่การ
เรียนการสอน
และปลอดภัยแก่
เด็กเล็ก 

มีห้องเก็บของที่
เป็นสัดส่วน มี
ความปลอดภัย
และดูแลรักษา
ได้อย่างสะดวก 

กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านแก 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

139.  

ก่อสร้างหลังคา
ทางเดินเข้า ศพด. 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
ทางเดินเข้าศูนย์ ให้
เกิดร่มเงาป้องกัน
แดด ฝน และมี
ความปลอดภัย 

ศพด.บ้านแก 
ศพด.วัดกระบี ่

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

ร้อยละของเด็ก
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั 

ครู เด็ก 
ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวก 

กองการศึกษา 
ศพด.บ้านแก 
ศพด.วัดกระบี ่

140.  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
ส่งเสริมสุขภาพและ
ทักษะการเล่นกีฬา 

เด็กและเยาวชน
จ านวน ๑๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 

เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างใน
การเสริมสร้าง
สุขภาพและ
ทักษะการเล่น
กีฬา 

-เด็กและ
เยาวชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

กองการศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

141.  

ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา 
เทศบาลต าบล 
หนองหญ้าลาด 
(บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13) 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมสนามกีฬา 
ให้ได้มาตรฐาน  
พร้อมใช้งาน 
 

- สนามฟุตบอล 
- ลู่วิ่งมาตรฐาน 8ช่อง 
- 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. 
กองการศึกษา 
 

142.  

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 
-ห้องส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงห้อง
ส านักปลดัให้
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อ
อ านวยความสะดวก
ในการมาตดิต่อ
ราชการของ
ประชาชน 

รื้อถอนห้องส านัก
ปลัดเทศบาล  
เพื่อต่อเติมตามแบบ 
ทต.หนองหญ้าลาด 500,000 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 

ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

อาคารส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
แบบฯ  
ร้อยละ80 
มีความพึงพอใจ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143.  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ดอนปู่ตาหลัง
ส านักงานเทศบาล
ต าบล 
หนองหญ้าลาด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ประชาชนใช้พื้นที่
ว่างให้เป็นประโยชน์  

ดอนปู่ตาหลัง
ส านักงานเทศบาล
ต าบล 
หนองหญ้าลาด  
พื้นที่ 2 ไร ่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 

ร้อยละ
ประชาชนใช้
พื้นทีว่่างให้เป็น
ประโยชน ์

-ประชาชนใช้
พื้นทีว่่างให้เป็น
ประโยชน ์

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

144.  

ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงหลังคา ต่อ
เติมกันสาด ก่อสร้าง
รั้วคอนกรีตรอบศาลา
ประชาคม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

อาคารส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
แบบฯ  
ร้อยละ80 
มีความพึงพอใจ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 

145.  

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม 
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 
ตามแบบ ทต.หนอง
หญ้าลาด 

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

ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

อาคารส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
แบบฯ  
ร้อยละ80 
มีความพึงพอใจ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

146.  

ก่อสร้างป้ายโครง
เหล็กทางเข้า
หมู่บ้านซ าตาวัน  
หมู่ที่ 17 

เพื่อทราบแนวเขตที่
ชัดเจน 

ก่อสร้างป้ายโครง
เหล็กทางเข้า ตาม
แบบ ทต.หนองหญ้า
ลาด 

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

ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

ทราบแนวเขตที่
ชัดเจน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 

147.  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองหญ้าลาด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ประชาชนใช้พื้นที่
ว่างให้เป็นประโยชน์  

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองหญ้าลาด 
ตามแบบ  
ทต.หนองหญ้าลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ร้อยละ
ประชาชนใช้
พื้นทีว่่างให้เป็น
ประโยชน ์

ประชาชนใช้
พื้นทีว่่างให้เป็น
ประโยชน ์

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)    

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานใหส้มดลุ 

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
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แบบ ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

148.  

ปรับปรุงสะพาน 
คสล.ข้ามฝายน้ าล้น
หนองหญ้าลาด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรข้ามฝาย 

สะพาน คสล. ตาม
แบบ ทต.หนองหญ้า
ลาด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การสญัจรข้าม
ฝาย 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

149.  

ก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์สบริเวณ
หนองหญ้าลาด 
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ 13 

เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลาก 

ก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส บรเิวณ 
หนองหญ้าลาด ขนาด 
2.10 * 2.10 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 
ยาว 6 เมตร 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ร้อยละการ
ก่อสร้างตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วม  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

รวม จ านวน    149    โครงการ 73,867,000 73,867,000 73,867,000 73,867,000 73,867,000    



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการ English  
program 
ะ าหรับเด็กปฐมัยั 

-เพื่อะ่งเะรมิให้เด็ก
ปฐมััยเรยีนรู้
อา์าอังกฤ์ใน
ชีัิตประั าััน 

ััดกิักรรมะ่งเะรมิการ
เรียนรูอ้า์าอังกฤ์
ะัปดาห ละ ๑ ครั้ง 
-ศพด.ััดกระบี่           
-ศพด.บ้านแก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ั านันเด็กท่ี
ได้รับคัามรู้
ทัก์ะพื้นฐาน
อา์าอังกฤ์
อย่างง่ายได ้

- เด็กปฐมััยได้
เรียนรู้
อา์าอังกฤ์
ะามารถะื่อะาร
และมีทัก์ะ
พื้นฐาน
อา์าอังกฤ์
อย่างง่ายได ้

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

2.  โครงการจดัท า
แผนการจดั
ประสบการณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพื่อส่งเสริมการ
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
ครอบคลมุทั้ง ๖ 
กิจกรรม 

-  ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
ผู้ดูแลเด็กจดัท าแผนการ
จัดประสบการณ ์
-ศพด.ััดกระบี่          
-ศพด.บ้านแก 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ครูผู้ดูแลเด็กมี
แผนการจัดประสบ 
การณ์ทุกคนคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐  
-  ครูผู้ดูแลเด็ก
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ครบ
ทั้ง ๔๐ หน่วยตาม
ก าหนดการจัด
ประสบการณ์ 

 

-ครูะามารถ
ััดท าการเรียน
การะอนตรง
ตามแผนและมี
ประะิทธิอาพ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3.  ะนับะนุนการััด
กิักรรมะ าหรับเด็ก
และเยาัชน 

เพื่อะ่งเะริม
พัฒนาการ 
และทัก์ะการ
แะดงออกของเด็ก
และเยาัชน 
ในพื้นที่ได้ใช้เัลา
ั่างให้เกิดประโยชน 
และป้องกันปัญหา
ยาเะพตดิ 

ััดกิักรรมตาม 
คัามะนใัของเด็ก/
เยาัชน 

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

ั านันเด็กและ
เยาัชนในพ้ืนท่ี
ได้แะดงออก
ตามศักยอาพ
และได้ใช้เัลา
ั่างให้เกดิ
ประโยชน  

เด็กและเยาัชน
ในพื้นที่ได้รับ
การะ่งเะริม
พัฒนาทัก์ะ
การเรยีนรู้และ
ได้ะร้างคัาม
ะามัคคี ใช้เัลา
ั่างให้เกิด
ประโยชน  

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

4.  ะ่งเะริมการเรียนรู ้
ในัันะ าคัญต่าง ๆ 

-เพื่อให้เด็กเห็น
คัามะ าคญัและมี
ะ่ันร่ัมในการััด
กิักรรม 

 

 

-เด็ก ศพด.ััดกระบี ่
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

เด็กในศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กเห็น
คัามะ าคญั     
และมะี่ันร่ัม 
ในการััด
กิักรรม 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

5.  ะ่งเะริมการเรียนรู ้
ในัันะ าคัญต่าง ๆ 

-เพื่อให้เด็กเห็น
คัามะ าคญัและมี
ะ่ันร่ัมในการััด
กิักรรม 

-เด็ก ศพด.บ้านแก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

เด็กในศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กเห็น
คัามะ าคญั     
และมะี่ันร่ัม 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       162 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6.  ะ่งเะริมศักยอาพ
เด็กปฐมััยและ
ประชาะมัพันธ  
การััดการศึก์า 
 

-เพื่อพัฒนาเด็กให้
เกิดทัก์ะมีการ
เรียนรู้อย่างรอบ
ด้านและเต็ม
ศักยอาพ 

-เด็ก ศพด.ััดกระบี ่
 

20,๐๐๐ 

 

20,๐๐๐ 

 

20,๐๐๐ 

 

20,๐๐๐ 

 

20,000 

 

เด็กใน ศพด.
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยอาพ 

- เด็กปฐมััยมี
คัามอาคอูมิใั
และได้รับการ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยอาพ  

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

7.  ะ่งเะริมศักยอาพ
เด็กปฐมััยและ
ประชาะมัพันธ  
การััดการศึก์า 
 

-เพื่อพัฒนาเด็กให้
เกิดทัก์ะมีการ
เรียนรู้อย่างรอบ
ด้านและเต็ม
ศักยอาพ 

-เด็ก ศพด.บ้านแก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

เด็กใน ศพด.
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยอาพ 

- เด็กปฐมััยมี
คัามอาคอูมิใั
และได้รับการ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยอาพ  

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

8.  โครงการหนูั ๋า รู้ไั้
ัะปลอดอัยัากการ
ั่มน้ า 

เพื่อให้เด็กรู้ััก
ป้องกันตนเองและ
ะามารถช่ัยเหลือ
ตนเองได้เมื่อ
ประะบกับ
เหตุการณ ัากการ
ตกน้ า ัมน้ า 

 

เด็กนักเรยีน ศพด.บ้าน
แก  

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

เด็กรู้ัิธีปฏิบตัิ
ตนได้ถูกต้อง
และปลอดอัย
เมื่อตกใน
เหตุการณ ัริง
ัากการั่มน้ า 

- เด็กปฐมััย  
มีคัามรู้คัาม
เข้าใัปฏิบัตติน
ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดอัย รู้
ัิธีปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9.  โครงการหนูน้อย
ปลอดอัยใะ่ใััินัย
ัราัร 

เพื่อให้ครู 
ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมััยไดต้ระหนัก
ถึงคัามปลอดอยัใน
การใช้ถนนได้อย่าง
ปลอดอัย 

 

 

 

 

ศพด.ััดกระบี ่
ครู ผู้ปกครองและเด็ก
เล็กได้รับคัามรูเ้กี่ยักับ
กฎระเบียบัินัยัราัร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครู ผู้ปกครอง 
เด็กเล็กรู้ัักการ
ใช้รถ ใช้ถนนได้
อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ
ัินยััราัร 

ครู ผู้ปกครอง 
เด็กเล็กไดร้ับค
ัารู้เกี่ยักับการ
ใช้รถ ใช้ถนนได้
อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ
ัินัยัราัร 

 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

10.  โครงการหนูน้อย
ปลอดอัยใะ่ใััินัย
ัราัร 

เพื่อให้ครู 
ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมััยไดต้ระหนัก
ถึงคัามปลอดอยัใน
การใช้ถนนได้อย่าง
ปลอดอัย 

 

 

 

ศพด.บ้านแก 
ครู ผู้ปกครองและเด็ก
เล็กได้รับคัามรูเ้กี่ยักับ
กฎระเบียบัินัยัราัร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครู ผู้ปกครอง 
เด็กเล็กรู้ัักการ
ใช้รถ ใช้ถนนได้
อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ
ัินัยัราัร 

ครู ผู้ปกครอง 
เด็กเล็กไดร้ับค
ัารู้เกี่ยักับการ
ใช้รถ ใช้ถนนได้
อย่างถกูต้อง
ตามระเบียบ
ัินัยัราัร 

 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11.  ััดงานัันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อะร้างเะริม
นันทนาการและ
ะ่งเะริมการ
แะดงออก 

เด็กและเยาัชน 
ในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ั านันเด็กและ
เยาัชนไดร้ับ
ะ่งเะริม 
การแะดงออก 

เด็กและเยาัชน
ได้รับะรา้งเะริม
นันทนาการ 
และะ่งเะรมิ 
การแะดงออก 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

12.  โครงการปลูกผัก
ปลอดะารพิ์ 

-เพื่อให้เด็กปฐมััย
ได้รับคัามรูค้ัาม
เข้าใัเกี่ยักับการ
ปลูกผักะันครัั 
-เพื่อให้เด็กรู้ถึง
ประโยชน และ
คัามะ าคญัของผัก
ะันครััต่าง ๆ 

เด็กเกิดคัามรู้คัาม
เข้าใัเกี่ยักับพืชผัก
ะันครัั 

๑,๐๐๐ 1,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 1,000 ั านันเด็กท่ี
เรียนรูเ้กี่ยักับ
พืชผักะันครัั 

- เด็กมีคัามรู้
คัามเข้าใัใน
ขั้นตอนของการ
ปลูกผักและเห็น
คัามะ าคญัของ
พืชผักะันครัั 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

13.  โครงการะ่งเะริม 
การเรยีนรู้  
ศาะนพิธีกร 
ะ าหรับประชาชน 

เพื่อะร้างเครือข่าย 
ทางศาะนา 

ััดอบรม  
ั านัน 1 ครั้ง 

๕0,000 ๕0,000 50,000 50,000 50,000 

ั านันเครือข่าย 
ทางศาะนา 
มีเพิ่มขึ้น 

มีเครือข่ายทาง
ศาะนาเป็นผู้น า
ด้านการัดั
กิักรรมพิธีการ 
ทางศาะนา 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       165 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14.  โครงการัันไหั้คร ู
 

-เพื่อปลูกฝังเรื่อง
คัามกตัญญูต่อคร ู
 

ปีการศึก์าละ ๑ ครั้ง 
-ศพด.ััดกระบี่           
-ศพด.บ้านแก 

1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 
 
 
 
 

1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 1,000 ั านันเด็กท่ีเข้า
ร่ัม 

- เด็กตระหนัก
ถึงพระคุณของ
ครูและได้
แะดงออกถึง
คัามนอบน้อม 
เพื่อแะดงคัาม
รักต่อคร ู

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

15.  ะนับะนุนการััด
กิักรรมะ าหรับเด็ก
และเยาัชน  

-เพื่อะ่งเะรมิ
พัฒนาการและ
ทัก์ะการ
แะดงออกของเด็ก
และเยาัชนในพ้ืนท่ี
ได้ใช้เัลาั่างให้เกดิ
ประโยชน และ
ป้องกันปัญหายา
เะพติด 

ััดกิักรรมตาม 
คัามะนใัของเด็ก/
เยาัชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ั านันเด็กและ
เยาัชนในพ้ืนท่ี
ได้แะดงออก
ตามศักยอาพ
และใช้เัลาั่าง
ให้เกิดประโยชน  
 
 

-เด็กและ
เยาัชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการ
ะ่งเะริม
พัฒนาการ
ทัก์ะการเรยีนรู้
และได้ะร้าง
คัามะามัคคี ใช้
เัลาั่างให้เกิด
ประโยชน  
 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16.  โครงการะ่งเะริมการ
เรียนรูศ้าะนพิธีกร
ะ าหรับประชาชน 

-เพื่อะร้างเครือข่าย
ทางศาะนา 

ััดอบรมั านัน   
๑  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ั านันเครือข่าย
ทางศาะนาเพิ่ม
มากขึ้น 

-มีเครือข่ายทาง
ศาะนาเป็นผู้น า 
ด้านการัดั
กิักรรม
เกี่ยักับพิธีทาง
ศาะนา 

 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

17.  โครงการอูมิธรรม   
อูมิไทย   ะูะ่ายใย
ครอบครัั 
 
 

-เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้
และบูรณาการ
คัามรู้อมูิปัญญา
ท้องถิ่นให้เข้ากับ
บริบทัิถีชีัิตในยุค
ปัััุบัน 
-เพื่อให้เด็กมีะ่ัน
ร่ัมในกิักรรมการ
อนุรัก์   อูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ััดกิักรรมให้เด็กได้
เรียนรู้และมีะ่ันร่ัมใน
กิักรรมการอนุรัก์ ะืบ
ทอด อูมิปัญญาท้องถิ่น
ัากคนในชุมชน 

1,๐๐๐  1,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 1,000 ั านันเด็กท่ีเข้า
ร่ัมกิักรรม 

-เด็ก ศพด.ได้
เรียนรู้การะบื
ทอดอูมิปัญญา
ท้องถิ่นัากคน
ในชุมชน 
-เด็กมีะ่ันร่ัม
ในกิักรรมการ
อนุรัก์ อูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18.  ััดระบบดูแล
ช่ัยเหลือ/ 
เยี่ยมบ้านเด็ก 
 
 

-เพื่อะร้าง
คัามะัมพันธ 
ระหั่างโรงเรียน
และผูป้กครอง 
 
 

ปีการศึก์าละ  ๒  ครั้ง 
-ศพด.ััดกระบี่           
-ศพด.บ้านแก 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

10,000 
 

เด็กท่ีได้รับการ 
ช่ัยเหลือ 
 

-ะร้าง
คัามะัมพันธ กับ
ผู้ปกครองและ
น าข้อมูลที่ไดม้า
ประกอบการ
ััดการเรียนรู้ 
และแก้ปญัหาที่
เกิดขึ้นกับตัั
เด็ก 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

19.  ปฐมนเิทศเด็กและ
ประชุมผู้ปกครอง 

-เพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงนโยบาย
การััดการเรยีนการ
ะอนและเลือก
เครือข่ายผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองให้การ
ะนับะนุนในการััด
การศึก์าปฐมััย 
-ศพด.ััดกระบี่           
-ศพด.บ้านแก 
 
 
 
 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 40,000 ผู้ปกครองให้
คัามร่ัมมือ
และะนบัะนุน
อย่างต่อเนื่อง 

- ผู้ปกครองให้
คัามร่ัมมือ
และะนบัะนุน
อย่างต่อเนื่อง 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20.  โครงการแข่งขันกีฬา 
เด็กและผู้ปกครอง 

-เพื่อะ่งเะรมิ
พัฒนาการทางด้าน
ัิตใั อารมณ   
ะังคม ะตปิัญญา
และการมีะ่ันร่ัม
ัากชุมชน 

-ปีการศึก์าละ  
๑ ครั้ง 
-ผู้ปกครองเข้าร่ัม
โครงการ ร้อยละ ๘๐ 
-ศพด.ััดกระบี่           
-ศพด.บ้านแก 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย ัิตใั 

-เด็กไดร้ับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย ัิตใั 
อารมณ  ะังคม 
และะติปัญญา 
-ผู้ปกครองเข้า
ร่ัมกิักรรม 
ร้อยละ  ๘๐ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

21.  ััดตั้งศูนย การเรยีนรู้
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ั านัน 1 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ั านันเด็ก 
เยาัชนและ
ประชาชน 
ที่ได้รับคัามรู ้
ัาก 
ศูนย การเรียนรู ้

เด็ก เยาัชน 
และประชาชน  
ได้มีการเรียนรู ้
อย่าง
หลากหลาย 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22.  โครงการเฝ้าระััง
ป้องกันเด็กัมน้ า 
 
 
 
 
 

เพื่อะ่งเะริมและ
กระตุ้นใหผู้้ปกครอง 
ครูผูดู้แลเด็ก และ
เด็ก มีคัามรู้
เกี่ยักับการป้องกัน 
การัมน้ าและการกู้
ชีพ  
 
 

1. ผู้ปกครอง คร ู
2. ผู้ดูแลเด็กและเด็ก 

เยาัชนในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
50,000 

 
 

 
50,000 

 
 

 
50,000 

 
 

 
50,000 

 
 

ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก เด็ก
เยาัชน ได้รับ
คัามรู้ และ
ประชาชนม ี
การด าเนินการ 
เฝ้าระัังเด็ก
ัมน้ า 

ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็ก เยาัชนมี
คัามรู้เรื่องการ
ป้องกันการ
ัมน้ าในเด็ก 
และะามารถ
ถ่ายทอดแก ่
ผู้อื่นได ้

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

23.  โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเะพตดิ 

เพื่อะ่งเะริมใหเ้ด็ก 
เยาัชนและ
ประชาชน ออก
ก าลังกายและใช้
เัลาั่างให้เกิด
ประโยชน  ห่างไกล
ยาเะพตดิ 

กิักรรม : ก่อะร้าง 
ลานกีฬา/ะนามกีฬา 
ั านัน 12 หมู่บ้าน 

5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

ร้อยละของ 
คนในชุมชนมี
ะุขอาพ 
แข็งแรง เป็น
ชุมชน 
ที่เข้มแข็ง 

เด็ก เยาัชน 
และประชาชน
ในพื้นที่มีลาน
กีฬา/ะนามกีฬา
ที่มีมาตรฐานไั้
ใช้ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 
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แบบ  ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24.  ะ่งเะริมการเรียนรู ้
ในัันะ าคัญต่างๆ 

เพื่อให้เด็ก เห็น
คัามะ าคญั  
และมะี่ันร่ัม 
ในการััดกิักรรม 

เด็ก  
- ศพด.บ้านแก 
- ศพด.ััดกระบี ่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

เด็กในศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเห็น
คัามะ าคญั 
และมะี่ันร่ัม 
ในการััด
กิักรรม 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

25.  โครงการพื้นท่ี
ะร้างะรรค ต่อยอด
คัามคิดเพื่อพัฒนา
เด็กและเยาัชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาัชนมีพื้นที่
ะร้างะรรค ในการ
เรียนรู้และท า
กิักรรมตามคัาม
ถนัดและคัามะนใั 
เป็นการะ่งเะรมิ
พัฒนาการและ
ทัก์ะการ
แะดงออกของเด็ก
และเยาัชน 

ััดกิักรรมตามคัาม
ะนใัของเด็กและ
เยาัชน 

- - 100,000 100,000 100,000 

ั านันเด็กและ
เยาัชนในพ้ืนท่ี
ได้แะดงออก
ตามศักยอาพ 

เด็กและเยาัชน
ได้มีพื้นที่
ะร้างะรรค  ใน
การเรยีนรู้และ
ท ากิักรรมตาม
คัามถนัดและ
คัามะนใัและ 
ได้รับการพัฒนา
ทั้งร่างกาย 
ัิตใั ะติปญัญา 
อารมณ   

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเออกนัทรลกั์   ังัหัดัศระีะเก์ 
ก. ยุทธศาะตร ั งัหัดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยู ่ะู่คณุอาพชีั ติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาะตร การพฒันาของ อปท.ในเขตังัหัดัที ่1 ยกระดบัคณุอาพชีั ติให้เปน็ะงัคมที่นา่อยู่   4 พฒันาะง่เะริมการทอ่งเทีย่ัและกีฬาครบังัร 
ยุทธศาะตร การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาะตร ที ่2 การพฒันาดา้นการะรา้งอมูิคุม้กนัทางะงัคมและคุณอาพชีั ติ 
2.1 แผนงานการศึก์า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       171 
 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ ััตถุประะงค  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตััชี้ััด 
(KPI) 

ผลที่คาดั่าัะ
ได้รับ 

หน่ัยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26.  โครงการะ่งเะริมการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมัยั
ท้องถิ่นไทยผ่าน 
การเล่น 

เพื่อเะรมิะร้าง
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ  
ะังคม  และ
ะติปัญญาของเด็ก 
ผ่านการเล่นเด็กมี
คัามะุข ะนุกะนาน 
ะามารถใช้ชีัิต
อย่างเข้มแข็ง  

 

-ศพด.บ้านแก หมู่ที่ 6 
-ศพด.ััดกระบี ่
หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 

- 200,000 200,000 100,000 

 

 

 
- 

 
 

ร้อยละของเด็ก
ปฐมััย 
มีพัฒนาการ 
ครบ 4 ด้าน 
เหมาะะม 
ตามััย 
 

มีพื้นท่ีให้เด็กได้
เล่นและเรียนรู้ 
ได้ออกแบบ 
คิดการเล่นด้ัย
ตนเอง ะามารถ
เรียนรูต้่อยอด 
เะรมิะร้าง
พัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ และมี
อูมิคุ้มกันในชีัิต 

ทต.นญล. 
กอง
การศึก์า 

รัม ั านัน   26  โครงการ 5,978,000 
 

5,228,000 
 

4,328,000 
 

4,228,000 
 

4,128,000 
 

   



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกันทางสงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี    3 พัฒนาเมืองนา่อยูสู่คุ่ณภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.2 แผนงานสาธารณสขุ 
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แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภายใน
หมู่บ้าน 12 หมู ่

จ่ายค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา
ฉีดพ่นหมอกควัน น้ ามัน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ร้อยละคนใน
พื้นที่โรค
ไข้เลือดออก 

ในพื้นที่
ปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

2.  โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ฯ 

เพื่อป้องกัน 
และควบคมุโรค 
พิษสุนัขบ้า ภายใน
หมู่บ้าน 12 หมู่  

จ่ายค่าส ารวจข้อมลู 
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียน ค่าวัคซีน
เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนพื้นที่
ปราศจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 

ในพื้นที่
ปราศจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกันทางสงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี    3 พัฒนาเมืองนา่อยูสู่คุ่ณภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.2 แผนงานสาธารณสขุ 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3.  

โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพ 
สู่ต าบลสุขภาวะ 

-เพื่อสนับสนุนให้
เกิดระบบการ
จัดการสุขภาวะโดย
ชุมชน 
-เพื่อส่งเสรมิการ
สร้างแหล่งเรียนรู้
และเครือข่ายการ
สร้างสุขภาวะใน
หมู่บ้าน/ชุมชนทุก
กลุ่มอาย ุ

-จัดอบรมและศึกษาดู
งานการพัฒนาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสู่
ต าบลสุขภาวะ 
-ส่งเสรมิและขยาย
เครือข่ายหมู่บ้านสุข
ภาวะ 
-จัดการหมู่บา้นต้นแบบ 
แหล่งเรียนรู ้
 

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

จ านวนหมู่บ้าน
ต้นแบบ 3 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
สุขภาพด ี

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

4.  

โครงการส่งเสริม 
กิจกรรมด้านแพทย์
แผนไทยสู่ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ทักษะแลประโยชน์
จากการนวดไทย 
นวดโบราณ นวด
ประคบ อบสมุนไพร 
ใช้สมุนไพรน า
สมุนไพรพื้นบ้านมา
ใช้ประโยชน ์

จัดอบรม จ านวน 30 
คน 

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

ร้อยละ 80 ของ
ผู้ผ่านการอบรม
มีทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

ผู้อบรมสามารถ
ดูแลตนเอง และ
มีทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพ 
การแพทย์แผน
ไทยได้รับการ
อนุรักษ์และสืบ
ทอด 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกันทางสงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี    3 พัฒนาเมืองนา่อยูสู่คุ่ณภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.2 แผนงานสาธารณสขุ 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5.  โครงการส่งเสริม
สนับการพัฒนากลุ่ม
อาชีพคนพิการ/
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริม สร้าง
เสรมิเครือข่ายการ
สร้างรายได้แก่คน
พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 

จัดอบรม จ านวน 30 
คนและแกนน า 

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

ร้อยละ 80  
ของผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการอบรม 

ผู้พิการ ผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับความรู้ มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

6.  อบรมและให้ความรู้
ด้านการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ 

เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์
รวมทั้งร่างกาย 
จิตใจให้กับผูสู้งอาย ุ
 

จัดอบรม/กิจกรรม 
ให้กับผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ
ในเขต  
ทต.หนองหญ้าลาด 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจ 

ท าให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

7.  สนับสนุนกิจกรรม 
ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้มี
โอกาสพบปะและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
 
 

สนับสนุน/จัดกิจกรรม
ให้กับชมรมผู้พิการ 

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 

ผู้พิการมี
กิจกรรมท า
ร่วมกันมากขึ้น 

ผู้พิการมรี่างกาย 
และสุขภาพจิต 
ที่ด ี

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การเสริมสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกันทางสงัคมและคุณภาพชวีติที่ดี    3 พัฒนาเมืองนา่อยูสู่คุ่ณภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.2 แผนงานสาธารณสขุ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       175 
 

แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8.  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการออก
ก าลังกายแก่
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริม สร้าง
เสรมิสุขภาพและ
เครือข่ายการสร้าง
สุขภาพและการ
ฟื้นฟูภาวะสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ  

จัดอบรม จ านวน 80 
คน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ร้อยละ 80  
ของผู้สูงอายุ
ได้รับการบริการ 

ผู้สูงอายุ ได้รับ
บริการสุขภาพ
ทั่วถึง มีสุขภาพ
แข็งแรง 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

9.  อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 
12 หมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท 

เพื่อให้แต่ละ
หมู่บ้านมี
งบประมาณได้
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ละ 
3 โครงการ 

12 หมู่บ้าน ด าเนิน
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ละ 3 โครงการ 
อุดหนุนกองทุนกลาง
พัฒนาหมู่บ้านโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ดีขึ้นสามารถ
ดูแลบุคคลอื่นได ้

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

รวม จ านวน 9 โครงการ 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       176 
 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  อบรมสร้างจิตส านึก
ในการคุ้มครองดูแล
ที่สาธารณะของ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
ในการคุ้มครองดูแล 
ที่สาธารณะ 

ทีส่าธารณะประโยชน์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผู้เข้ารับ 
การจัดการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถเป็น
แกนน าชุมชน
เพื่อคุ้มครอง
ดูแลที่สาธารณะ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

2.  รักษาความสะอาด 
และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ที่สาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้เกิดความ
สวยงามและลด
ภาวะโลกร้อน 

ทุกหมู่บ้านในเขต 

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

จ านวนสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
เพิ่มมากข้ึน 

พื้นที่สาธารณะ 
มีความสะอาด
ปราศจากขยะ
มูลฝอย  

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

3.  ปรับปรุงที่
สาธารณประโยชน์
ในพื้นที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
ในการคุ้มครองดูแล 
ที่สาธารณะ 

ทีส่าธารณะประโยชน์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผู้เข้ารับ 
การจัดการ
อบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถเป็น
แกนน าชุมชน
เพื่อคุ้มครอง
ดูแลที่สาธารณะ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       177 
 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4.  จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและต าบล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมและเสนอ
ข้อมูลปัญหา 
ความต้องการ 

ออกประชาคมหมู่บ้าน 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม 
การประชาคม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วม 
ในการแสดง
ความเห็นเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

5.  อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัท า 
แผนชุมชน 
แก่ผู้น าชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้น า
ชุมชน 
มีความรูเ้รื่องการ
วางแผนและให้
ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

อบรมผู้น าชุมชน 
ทั้ง 12 หมู่บ้านจ านวน  
1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ผู้น าชุมชน 
มีศักยภาพใน 
การปกครอง
ดูแลชุมชน 

ผู้น าชุมชนที่มี
ความรู้เรื่องการ
วางแผนและเห็น
ถึงความส าคัญ
ของการมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       178 
 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6.  โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุน/
อุดหนุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านฯเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพตดิ 

กองทุนกลางพัฒนา
หมู่บ้าน 12 หมู ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุามวตัถ ุ
ประสงค ์

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อการ
มีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่น 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

7.  โครงการเสรมิสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

๑  ครั้ง/ปี ประชาชนใน
เขตเทศบาล จ านวน 
150 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

สมาชิกใน
ครอบครัวและมี
ส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อ
สังคม มีความ
เข้าใจและความ
รักกันใน
ครอบครัว 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
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แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8.  โครงการจดังาน 
พระราชพิธีรัฐพิธี
และวันส าคัญ 
ของชาติ 
 

เพื่อให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของ
ชาติที่ต้องเทิดทูนไว ้

จัดงานจัดงาน 
พระราชพิธีรัฐพิธีและวัน
ส าคัญของชาติใน 
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 

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

ประชาชน  
๑๐๐ % มีความ
จงรักพักดีต่อ
สถานบันชาต ิ

ประชาชนเห็น
ความส าคญัของ
สถาบันชาติที่
ต้องเทิดทูนไว้
และร่วมกัน
ปกป้อง 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

9.  ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนา 
กลุ่มอาชีพ 
คนพิการ/ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในการ
สร้างรายได ้พัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
คนพิการ/ผู้สูงอาย ุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ร้อยละ 
คนพิการ/
ผู้สูงอายไุด้รับ
การพัฒนา 

คนพิการ/
ผู้สูงอายไุด้รับ
การสนับสนุน
ทุนหมุนเวียนใน
การ 
สร้างอาชีพ 
สร้างรายได ้
พัฒนาศักยภาพ
และพัฒนา
ครอบครัว 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       180 
 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10.  อบรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงงาน 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ี
ประชาชนสนใจ 

จัดฝึกอบรมอาชีพท่ี
ประชาชนสนใจ  
 จ านวน 1 รุ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู ้

ประชาชนท่ีเข้า
รับ 
การฝึกอบรมมี
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

11.  ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ 

จัดฝึกอบรมอาชีพ
จ านวน 1 รุ่น 

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

อาชีพแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียงได้รับ
การส่งเสริม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ทต.นญล. 
ส านกัปลดั 

12.  อบรมการท าปุ๋ย
ชีวภาพให้กับ
ประชาชนท่ีสนใจ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ท าปุ๋ยชีวภาพ 

จัดฝึกอบรมการท าปุ๋ย
ชีวภาพ  
จ านวน 1 รุ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

มีปุ๋ยชีวภาพไว้
ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

ประชาชนมี
ความรู ้
ในการท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       181 
 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13.  อบรมการท า
การเกษตรแบบ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการท า
เกษตรแบบพอเพียง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จ านวน 1 รุ่น  

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

ประชาชนไดร้ับ
ความรู ้

ประชาชนมี
ความรู ้
ในการท าเกษตร 
แบบพอเพียง 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

14.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ 
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

กลุ่มเกษตรกร 

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

สร้างรายได้แก่
ครัวเรือน 

 
เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

15.  กินดี อยู่ดีด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนพึ่งตนเอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการบรูณา
การด ารงชีวิต 
แบบพอเพียง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จ านวน 1 รุ่น  

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

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนมี
ความรู ้
ในการท าเกษตร 
การด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       182 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16.  รณรงค์และป้องกัน
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ (TO BE 
NUMBERONE) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิในชุมชน 

อบรม 1 ครั้ง/ป ี 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุามวตัถ ุ
ประสงค ์

ปัญหายาเสพตดิ
ลดระดับความ
รุนแรงลงอย่าง
ชัดเจน 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

17.  โครงการป้องกัน 
เฝ้าระวังและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อสนับสนุน/
อุดหนุนโครงการ
ป้องกันและเฝ้า
ระวังและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดศรีสะเกษ 

ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดศรีสะเกษ 
(กลุ่มงานความมั่นคง) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุามวตัถ ุ
ประสงค ์

ปัญหายาเสพตดิ
ลดระดับความ
รุนแรงลงอย่าง
ชัดเจน 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 
 

18.  โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 
อ.กันทรลักษ์ 

เพื่อสนับสนุน/
อุดหนุนโครงการ 

ที่ท าการปกครอง 
อ าเภอกันทรลักษ์ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุามวตัถ ุ
ประสงค ์

ปัญหายาเสพตดิ
ลดระดับความ
รุนแรงลงอย่าง
ชัดเจน 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       183 
 

แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19.  โครงการกล้าท า
ความดียตุิการรังแก 
(Stop Bulling) 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความ
ตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่นรู้จักคิด
วิเคราะหต์ัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  

เด็กนักเรยีนและเยาวชน
อบรม 4 รุ่นๆละ 50 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

ร้อยละจ านวน
เด็กและเยาวชน
มีพฤติกรรมการ
ถูกกลั่นแกล้ง
และการกลั่น
แกล้งผู้อื่นลดลง 

ปัญหาการ
กระท าความ
รุนแรงประเภท
การรังแกกลั่น
แกล้งลดลง เด็ก
มีการน าทักษะ
ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 
พมจ.ศก 

20.  อุดหนุนกลุ่มพัฒนา
สตรตี าบล 
หนองหญ้าลาด 

เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนในการ
สร้างรายได ้พัฒนา
ศักยภาพของกลุ่ม
สตรีและพัฒนา
ครอบครัว 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มสตรดี้าน
เงินทุนและพัฒนา
ครอบครัว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

กลุ่มสตรไีดร้ับ
การพัฒนา 

กลุ่มสตรไีดร้ับ
การสนับสนุน
ทุนหมุนเวียนใน
การสร้างรายได ้
พัฒนาศักยภาพ 
และพัฒนา
ครอบครัว 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

รวม จ านวน 20 โครงการ 880,000 880,000 870,000 870,000 870,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       184 
 

แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการโครงการ 
ท าบุญตักบาตร 
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

จัดงานโครงการ 
ท าบุญตักบาตร 
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล 

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

ประชาชนไดส้ืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คน
รุ่นหลัง 

ประชาชน  
เยาวชน 
มีจิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม 
ในงานประเพณ ี

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

2.  โครงการสืบสาน 
งานประเพณ ี
วันสงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

จัดงานตามโครงการ
ประเพณีสงกรานต์
ประจ าป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไดส้ืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมแก่คน
รุ่นหลัง 

ประชาชน  
เยาวชน 
มีจิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม 
ในงานประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

3.  โครงการประเพณี
วันเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ของท้องถิ่น 
 
 

จัดงานโครงการ
ประเพณ ี
เข้าพรรษา 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ประชาชนได ้
สืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมแก่คน
รุ่นหลัง 

ประชาชน 
เยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม
ในงานประเพณ ี

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       185 
 

แบบ  ผ.02 

 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4.  สนับสนุนประเพณ ี
ไหลเรือไฟ  
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี

ของท้องถิ่น 
 
 
 

สนับสนุนโครงการ
ประเพณีไหลเรือไฟ 
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 
 
 
 

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

ประชาชน  
เยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดีขึ้น
และมสี่วนร่วม
ในงานประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชน  
เยาวชน 
มีจิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม 
ในงานประเพณ ี
 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

5.  โครงการสืบสาน 
งานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
ของท้องถิ่น 

จัดงานตามโครงการ
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าป ี

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

ประชาชน  
เยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดีขึ้น
และมสี่วนร่วม
ในงานประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชน  
เยาวชน 
มีจิตส านึกท่ีดีขึ้น 
และมสี่วนร่วม 
ในงานประเพณ ี
 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       186 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6.  

โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน 

บรรพชาสามเณร 
จ านวน 60 รปู 
ณ วัดกระบี ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละเด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

7.  ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน 

ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

จ านวนเด็ก 
เยาวชน  
และประชาชน 
ร่วมสืบทอด
อนุรักษ ์

เด็ก เยาวชน  
และประชาชน 
ร่วมสืบทอด
อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงาม 
ของท้องถิ่นให้
คงอยู่กับ
สังคมไทย 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

8.  โครงการจดัส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงาน
ราชการ 

เพื่อใช้จ่ายในการ
จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วม 
การแข่งขัน 

เป็นค่าใช้จ่าย 
และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

มีบุคลากรเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
 

สามารถน า
บุคลากร 
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 
กับหน่วยงานอื่น 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
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แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9.  

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมฟื้นฟู 
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย
ให้ยั่งยื่นและสืบ
ทอดจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้
คงอยู่กับสังคมไทย 

สนับสนุนกิจกรรม
ฟื้นฟู อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและวันส าคญั
ทางศาสนา 12 
หมู่บ้าน  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

จ านวนเด็ก
เยาวชนร่วมสบื
ทอดอนุรักษ ์

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ร่วมสืบทอด
อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามของ
ไทย 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

10.  โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
”หนองหญ้าลาด
เกมส์” 

เพื่อให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของ 
การเล่นกีฬา 

จัดการแข่งขันกีฬา 
ปีละ 1 ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  
รู้รักสามัคค ี

ประชาชน 
มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
รู้รักสามัคค ี

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

11.  จัดกิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการ  
เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคคีของ
ประชาชน 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีการ
รวมกลุม่ 
เล่นกีฬาเพื่อสร้าง 
ความสามัคคีและ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมกีฬา 
และนันทนาการ 

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

เกิดความรัก 
ความสามัคค ี
ในชุมชน 

ประชาชน 
มีความสามัคคี
กัน  
ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยา
เสพติด 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
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แบบ  ผ.02 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12.  

จัดหาและสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
กีฬา 
ใช้ออกก าลังกาย 

อุปกรณ์กีฬา 

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

มีอุปกรณ์กีฬา 
ใช้ออกก าลังกาย 

ประชาชน 
ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน ์
จากการเล่นกีฬา 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

13.  โครงการฝึกทักษะ 
กีฬาภาคฤดรู้อน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน ์
ส่งเสริมสุขภาพและ 
ทักษะการเล่นกีฬา 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 100 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

เด็กและเยาวชน 
ใช้เวลาว่าง 
ในการสรมิสร้าง
สุขภาพและ
ทักษะกีฬา 

เด็กและเยาวชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย 
ที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

14.  โครงการเทศกาล
งานผลไม้และของด ี
กันทรลักษ์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรสวนผลไม้
ของอ าเภอ 

สนับสนุน/อุดหนุน
ปกครอง อ.กันทรลักษ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์   
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       189 
 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15.  อุดหนุนโครงการ
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อการด าเนิน
โครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

อุดหนุนโครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

16.  อุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อการด าเนิน
โครงการจดัการ
แข่งขันวิ่งเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง อ.กันทรลักษ์ 
 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

17.  อุดหนุนโครงการจัด
งานเทศกาลดอก
ล าดวนบาน สืบสาน
ประเพณีสีเ่ผ่าไท  
ศรีสะเกษ 

เพื่อการด าเนิน
โครงการจดังาน
เทศกาลดอกล าดวน
บาน สืบสาน
ประเพณีสีเ่ผ่าไท  
ศรีสะเกษ 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครอง จ.ศรีสะเกษ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.4 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       190 
 

แบบ  ผ.02 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18.  อุดหนุนโครงการ
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อการด าเนิน
โครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

อุดหนุนโครงการกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กอง
การศึกษา 

รวม จ านวน 18 โครงการ 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี     3 พัฒนาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทกุมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.5 แผนงานงบกลาง 
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แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อใหผู้้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อ
ใช้จ่ายในการ
ด ารงชีวิต 

ผู้สูงอาย ุ
ในเขต   
ทต.หนองหญ้าลาด 

8,000,000 8,200,000 8,300,000 8,400,000 8,500,000 

จ านวนผู้ป่วยท่ี
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
เงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

2.  จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

เพื่อใหผู้้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพื่อใช้
จ่ายในการด ารงชีวิต 

ผู้พิการ 
ในเขต   
ทต.หนองหญ้าลาด 

3,000,000 3,000,000 3,010,000 3,010,000 3,010,000 
จ านวนผู้ป่วยท่ี
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

3.  จ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้ติดเชื้อเอดส ์

เพื่อใหผู้้ติดเชื้อ
เอดสไ์ด้รับเบี้ยยัง
ชีพเพื่อใช้จ่าย 
ในการด ารงชีวิต 

ผู้ติดเชื้อเอดส ์
ในเขต   
ทต.หนองหญ้าลาด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

จ านวนผู้ป่วยท่ี
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับเงิน
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

4.  สงเคราะห์ประชาชน 
ผู้ประสบ 
ปัญหากรณีฉุกเฉิน 

เพื่อสงเคราะห์
ประชาชน 
ผู้ประสบปญัหา
กรณีฉุกเฉิน 

ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหากรณีฉุกเฉิน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ผู้ประสบ 
ปัญหากรณี
ฉุกเฉินมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ผู้ประสบปญัหา
กรณีฉุกเฉินมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 การสรา้งภมูคิุ้มกนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติทีด่ี     3 พัฒนาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทกุมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาดา้นการสรา้งภมูิคุม้กนัทางสงัคมและคุณภาพชวีติ 
2.5 แผนงานงบกลาง 
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แบบ  ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5.  อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)  
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่อส่งเสริมระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

อุดหนุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  ของ  
ค่ารายหัวที่ สปสช. 
อุดหนุนเข้ากองทุนฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ส่งเสริมกองทุน 
สปสช.  

กองทุน สปสช. 
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

6.  อุดหนุนสมาคม 
สันนิบาติเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

เพื่อบ ารุงรักษา
องค์กร 

สมาคม 
สันนิบาติเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

เพื่อรองรับการ
บริการ
ประชาชนท่ี
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

เพื่อรองรับการ
บริการ
ประชาชนท่ี
สะดวก 
รวดเร็วข้ึน 

ทต.นญล. 
ส านักปลดั 

รวม จ านวน 6 โครงการ 
 

11,530,000 11,740,000 11,850,000 11,950,000 12,050,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4  การอนรุักษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 5 การพัฒนาสง่เสรมิอนรุักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  รณรงค์ พัฒนา 
รักษา สิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

เพื่อฝึกอบรม
ประชาชน  เด็กและ
เยาวชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการดูแล
ปูองกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชน 
เด็กและเยาวชน 
ทุกครัวเรือน 
 

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

ร้อยละอากาศ
สดชื่น 
โลกร้อนลดลง
พื้นที่ปุาไม้เพิ่ม
มากขึ้น 

อากาศสดชื่น
โลกร้อนลดลง
พื้นที่ปุาไม ้
เพิ่มมากข้ึน 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

2.  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 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4  การอนรุักษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 5 การพัฒนาสง่เสรมิอนรุักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       194 
 

 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3.  จัดหาถังขยะให ้
กับหมู่บ้านในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่อรองรับขยะจาก
ชุมชน สะดวกใน
การเก็บขน 

จัดหาถังขยะให ้
กับหมู่บ้านในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 
12 หมู่บ้าน 

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

มีที่รองรับและ
บรรจุขยะก่อน
การก าจัด 

ประชาชนมีถัง
ขยะไว้บรรจุขยะ
ที่ถูกสุขลักษณะ
ครัวเรือนสะอาด
มากยิ่งข้ึน 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

4.  การจัดเก็บ/ 
ขนขยะ/ก าจดัขยะ 

เพื่อรักษาความ
สะอาด 
ของชุมชน เพื่อ
ส่งเสริม 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

จ้างเหมาเก็บขยะและ
ก าจัดขยะในพ้ืนท่ี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ร้อยละการ
ก าจัดขยะผิดวิธี
ลดลง 

ชุมชนสะอาด 
ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4  การอนรุักษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 5 การพัฒนาสง่เสรมิอนรุักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       195 
 

 

แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5.  

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 
 

6.  สร้างพลังชุมชน 
เพื่อลดปัญหาขยะ
มูลฝอย 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษา 
ความสะอาดของ
ชุมชน เพื่อส่งเสริม 
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
ที่สาธารณะ 
 

จัดอบรมประชาชนทุก
หมู่บ้านในเขต 

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

ร้อยละการ
ก าจัดขยะผิดวิธี
ลดลง 

หมู่บ้านสะอาด 
ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4  การอนรุักษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที่ 5 การพัฒนาสง่เสรมิอนรุักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       196 
 

 

แบบ  ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  

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
ดูแลปูองกัน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้านสะอาด 
ปราศจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแล 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

รวม จ านวน 7 โครงการ 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4  การอนรุักษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพัฒนาสง่เสรมิ อนรุักษ ์และฟืน้ฟ ูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.2 แผนงานเคหะชุมชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       197 
 

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.  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
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

2.  โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ส านักงาน
เทศบาลต าบล 
หนองหญ้าลาด 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์มีความ
สวยงาม สะอาด 
ฟื้นฟูและรักษา
ธรรมชาติให้คงอยู ่

จัดซื้อยาก าจดัวัชพืช
และจ้างเหมาก าจดั
วัชพืช 
ตามแนวถนนและเขต 
ที่รับผิดชอบให้สวยงาม 

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

ร้อยละของพื้นที่
ได้รับการ
ปรับปรุงดูแล 

พื้นที่ภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม
สวยงาม 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

รวม จ านวน  2  โครงการ  150,000   150,000   150,000   150,000   150,000  - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4  การอนรุักษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพัฒนาสง่เสรมิ อนรุักษ ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.3 แผนงานการเกษตร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       198 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

เพื่อด าเนินกิจกรรมปก
ปักรักษาพันธุกรรมพืช 
ส ารวจเก็บรวบรวม 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
พัฒนาพันธุ์พืชท้องถิ่น 
ฯลฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนพันธุ์พืช
ที่ได้รับการ
อนุรักษ ์

พันธุกรรมพืช 
ได้รับการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ จาก
การพัฒนาพันธุ์
พืชท้องถิ่น  

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

2.  วันต้นไม้แห่งชาต ิ เพื่อฝึกอบรม
ประชาชน  เด็กและ
เยาวชนเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการดูแล
ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

-อบรมให้ความรู ้
-กิจกรรมปลูกต้นไม้
ประชาชนทั่วไป 40 คน  
พนักงานเทศบาล 
จ านวน 50 คน 
 

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

ร้อยละของผู้
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชน  เด็ก 
และเยาวชนมี
จิตส านึกในการ
ดูแลป้องกัน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4  การอนรุักษ์ฟืน้ฟแูละพฒันาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่4 การพัฒนาสง่เสรมิ อนรุักษ ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ ทต.หนองหญา้ลาด ที ่3 การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
3.3 แผนงานการเกษตร 
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แบบ  ผ.02 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3.  ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ 
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อส่งน้ าได้ปริมาณ
มากและสะดวกขึ้น 

ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์  
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 

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

มีคลอง
สาธารณประโย
ชน์ได้รับการ
ปรับปรุง 

ส่งน้ าได้ปริมาณ
มาก 
และสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4.  ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ 
ในเขต ทต. 
หนองหญ้าลาด 
 
 

เพื่อส่งน้ าได้ปริมาณ
มาก 
และสะดวกขึ้น 

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน ์ 
ในเขต ทต. 
หนองหญ้าลาด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

มีคลองสาธารณ 
ประโยชนไ์ด้รบั
การปรับปรุง 

ส่งน้ าได ้
ปริมาณมาก 
และสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

รวม จ านวน  4  โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3.พฒันาเมืองน่าอยูสู่่คุณภาพชวีติประชาชนในทุกมิต ิ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ี ตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ห    200 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการฝึกอบรม 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
แก่บุคลากรผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล
และสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรูเ้พื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดหรือส่งบุคลากร 
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาดเข้ารับการ
ฝึกอบรม  

100,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

จ านวน
บุคลากร/
ผู้บริหาร/ มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

บุคลากร/
ผู้บริหาร/  
น าความรู้
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 
 

2.  โครงการฝึกอบรม 
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงาน 

เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
และพนักงานท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ
น าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

3.  โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร
รวมถึงเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐท าการ
ประเมินผลปีละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละผลการ
ประเมินอยู่ใน 

ระดับด ี

ท้องถิ่นได้ 
 พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3.พฒันาเมืองน่าอยูสู่่คุณภาพชวีติประชาชนในทุกมิต ิ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ี ตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ห    201 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4.  โครงการอบรม 
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายน่ารู ้

เพื่อให้บุคลากรได ้
มีความรูเ้รื่อง
กฎหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล เข้าร่วมอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนบคุลากร
ผู้บริหาร/ มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

บุคลากร/
ผู้บริหาร/  
น าความรู้
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 
 

5.  โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้และ
ตระหนักถึงการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล เข้าร่วมอบรม 

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

จ านวนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
และพนักงานท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ
น าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

6.  โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงข้อมูล
ภาษีและการ
ให้บริการรับช าระ
ภาษีแก่ประชาชน 

ออกพ้ืนท่ี  
12 หมู่บ้าน  
 

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

มีการบริการที่
รวดเร็ว เข้าถึง
ทุกพืน้ท่ีในเขต
รับผิดชอบ 

ประชาชนไดร้ับ
รวดเร็ว เข้าถึง
ทุกพื้นที่ในเขต
รับผิดชอบ,
รายได้ท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

ทต.นญล. 
กองคลัง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3.พฒันาเมืองน่าอยูสู่่คุณภาพชวีติประชาชนในทุกมิต ิ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ี ตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ห    202 
 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  โครงการจดัท า 
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด 

จัดท า/บรูณาการร่วม
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละ
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เพิ่มขึ้น 

ทต.นญล. 
กองคลัง 
 

8.  โครงการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามใน
การจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ์

เพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามในการจดัท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย ์12 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละของ
รายได้เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น รู้
ข้อมูลพื้นฐาน
ภาษีและการ
จัดเก็บค่า
น้ าประปา 

ทต.นญล. 
กองคลัง 
 

9.  โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ที่ครบวาระ 
หรือเลือกตั้งซ่อม 

ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่ครบวาระหรือการ
เลือกตั้งซ่อม 

100,000 100,000 100,000 840,000 100,000 

ประชาชน
ออกมาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งมากขึ้น 

ท้องถิ่นมี
ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่เป็นไป
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3.พฒันาเมืองน่าอยูสู่่คุณภาพชวีติประชาชนในทุกมิต ิ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ี ตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ห    203 
 

แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10.  อุดหนุนโครงการ 
จัดงานรัฐพิธี 
และราชพิธี 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ 
ให้หน่วยงานของ
รัฐ/องค์กรอื่นๆ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น อุดหนุนอ าเภอ  
จังหวัด ฯลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน
บรรล ุ
ตาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

11.  อุดหนุนโครงการ
จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อรวบรวมข้อมลู
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนและแจ้ง
ให้ อปท.เพื่อเป็น
ข้อมูลในการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที ่

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 
กันทรลักษ์ 
ตามโครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละ 100 
ของการอุดหนุน
งบประมาณ
น าไปใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

การจัดงาน/
กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ที่
วางไว ้

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3.พฒันาเมืองน่าอยูสู่่คุณภาพชวีติประชาชนในทุกมิต ิ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 ยกระดบัคณุภาพชวีติให้เปน็สงัคมที่นา่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ี ตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ห    204 
 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12.  อุดหนุนงาน/
โครงการหน่วยงาน
ของรัฐ/องค์กรอื่นๆ 

เพื่อการด าเนินงาน/
โครงการหน่วยงาน
ของรัฐ/องค์กรอื่นๆ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น อุดหนุนอ าเภอ  
จังหวัด ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน/
โครงการ
หน่วยงานของ
รัฐ/องค์กรอื่นๆ
ประสบ
ความส าเร็จ 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

13.  อุดหนุนโครงการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย 

เพื่อร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุและ
เพื่อเผยแพร่บทบาท 
ภารกิจและ
ความส าคญัของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ
ในปีนั้นๆ 
ตามโครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ร้อยละ 100 
ขององค์กร
ปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่มีส่วนร่วม 

การจัดงาน/
กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ที่
วางไว ้

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

รวม จ านวน 13 โครงการ 613,000 613,000 863,000 1,653,000 913,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู ่
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       205 
 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
หลักสตูรจดัตั้ง 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู ้
และทักษะการเป็น
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

จัดฝึกอบรมแก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
จ านวน 1 ครั้ง 

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

สามารถน า
ความรู ้
ที่ได้ไปใช้ใน
หน้าท่ี 

อปพร.มีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าท่ี
มากขึ้นและ
น าไปใช้ปฏิบัต ิ

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

2.  โครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหต ุ
ทางถนนในช่วง 
เทศกาลส าคัญ  

ตั้งจุดตรวจ จุด
บริการประชาชน
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง 
เทศกาลส าคัญ 

ค่าด าเนินงานโครงการฯ
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนอุบัติเหตุ
ลดลง 

ประชาชนผู ้
สัญจรไปมา 
ในช่วงเทศกาล
เดินทางอย่าง
สะดวก 
และปลอดภัย 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู ่
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       206 
 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3.  โครงการติดตั้งกล้อง
CCTV เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 
งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

จุดเสีย่งในพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
หลักฐานส าหรับ
ด าเนินคดีความ

เพิ่มขึ้น 

ใช้เป็นหลักฐาน
ส าคัญส าหรับคดี

ความต่างๆ 
มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

4.  โครงการซ้อมแผน
ดับเพลิง 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู ้
และทักษะการ
ดับเพลิง 

จัดฝึกอบรมแก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 1 ครั้ง 

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

สามารถน า
ความรู ้
ที่ได้ไปใช้ใน
หน้าท่ี 

อปพร.มีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหน้าท่ี
มากขึ้นและ
น าไปใช้ปฏิบัต ิ

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

รวม จ านวน  4  โครงการ 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       207 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

- เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

บุคลากรทางการศึกษา
ในหน่วยงาน 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 100,000 จ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา
น าความรู้มาใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรทาง 
การศึกษาน า
ความรู้มาใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา  
-ศพด.วัด
กระบี่          
-ศพด.บ้าน
แก 

2.  โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
การศึกษาและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

-เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ของครผูู้ดูแล
เด็ก  บุคลากร
ทางการศึกษาและ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศึกษาดูงานด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 20,000 บุคลากร
ทางการศึกษาได้
พัฒนาด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-บุคลากรได้รับ
การพัฒนาองค์
ความรู้ทาง
การศึกษาดูงาน
ด้าน ศพด. 
-บุคลากรน าองค์
ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

 

กอง
การศึกษา  
-ศพด.วัด
กระบี่          
-ศพด.บ้าน
แก 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       208 
 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3.  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสอน 

๑. เพื่อให้ครู
แสวงหาเทคนิค
วิธีการนวัตกรรม
ต่าง ๆ มาใช้สอน 
๒. เพื่อให้ครูสอนมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ครูทุกคนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑. ครูแสวงหา
เทคนิควิธีการ
นวัตกรรมต่าง ๆ 
มาใช้สอน 
๒. ครูสอนมี
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรทาง 
การศึกษาน า
ความรู้มาใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา  
-ศพด.บ้าน
แก 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4.  

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการสอน 

๑. เพื่อให้ครู
แสวงหาเทคนิค
วิธีการนวัตกรรม
ต่าง ๆ มาใช้สอน 
๒. เพื่อให้ครูสอนมี
ประสิทธิภาพ 

ครูทุกคนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑. ครูแสวงหา
เทคนิควิธีการ
นวัตกรรมต่าง ๆ 
มาใช้สอน 
๒. ครูสอนมี
ประสิทธิภาพ 

- บุคลากรทาง 
การศึกษาน า
ความรู้มาใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา  
-ศพด.บ้าน
แก 

5.  

โครงการส่งเสริม  
จรรยาบรรณและ
เจตคตติ่ออาชีพคร ู

- เพื่อส่งเสริมใหค้รู
ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้
เพิ่มพูนความรู้
ทางด้านจรรณยา
บรรณและเจตนคติ
ต่ออาชีพครู 
- เพื่อสนับสนุนให้
ครูผูดู้แลเด็ก ของ
ศูนย์มีเจตนคติที่ดี
ต่ออาชีพครู 

ครูทุกคน 
 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ครูผู้ดูแลเด็ก 
ได้เพิ่มพูน
ความรู้ทางด้าน
จรรณยาบรรณ
และเจตคตติ่อ
อาชีพครู 
-  มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพครู 
 

-บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ทาง
การศึกษาดูงาน
ด้าน ศพด. 
-บุคลากร
ทางการศึกษา
น าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา  
-ศพด.บ้าน
แก 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6.  

โครงการจดัท า
แผนการจดั
ประสบการณ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-  เพื่อส่งเสริมการ
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
ครอบคลมุทั้ง ๖ 
กิจกรรม 

-  ร้อยละ ๑๐๐ ของครู
ผู้ดูแลเด็กจดัท าแผนการ
จัดประสบการณ ์

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - ครูผู้ดูแลเด็กมี
แผนการจดั
ประสบ 
การณ์ทุกคนคดิ
เป็นร้อยละ 
๑๐๐  
-  ครูผู้ดูแลเด็ก
จัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์
ครบทั้ง ๔๐ 
หน่วยตาม
ก าหนดการจดั
ประสบการณ ์

-ครูสามารถ
จัดท าการเรียน
การสอนตรง
ตามแผนและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา  
-ศพด.วัด
กระบี่          
-ศพด.บ้าน
แก 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7.  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร
สถานศึกษา(ศพด.) 
ให้มีประสิทธิภาพ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู/ผู้ดูแล
เด็ก 
- ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

- ศพด.วัดกระบี ่
- ศพด.บ้านแก  

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 จ านวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
มีพัฒนาการตาม
วัย 

เด็กนักเรยีน 
มพีัฒนาการตาม
วัย 
และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กจัด
การศึกษา 
ได้อย่างมี
คุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
-ศพด.วัด
กระบี่           
–ศพด.บ้าน
แก 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8.  อาหารเสริม (นม) -เพื่อให้เด็กมี
สุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงและมีการ
พัฒนาการทาง
สมองที่ด ี

-ศพด.วัดกระบี ่
-ศพด.บ้านแก 
-โรงเรียนบ้านกระบี ่
-โรงเรียนบ้านแก 

800,000 850,000 900,000 ๙0๐,๐๐๐ 900,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม)  
ที่มีคุณภาพ 

- เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
ครบถ้วนมี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

9.  จัดหาสื่อการเรียน
การสอน  และวสัดุ
การศึกษา 
 
 

-เพื่อให้การจัด
การศึกษา 
มีประสิทธิภาพ 
 
 

-ศพด.บ้านแก 
 
 
 
 

136,000 144,500 153,๐๐๐ 161,5๐๐ 170,000 จ านวนสื่อการ
เรียนการสอน 
และวัสดุ
การศึกษา 

- จัดการศึกษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 
 

กอง
การศึกษา 
-ศพด.บ้าน
แก 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10.  อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อสนับสนุน  การ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 

โรงเรียนบ้านกระบี ่
-อาหารกลางวัน 
 

600,000 
 

610,000 
 

620,000 
 

630,000 
 

640,000 
 

ร้อยละนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

-สถานศึกษา
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

11.  อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อสนับสนุน  การ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 

โรงเรียนบ้านแก 
-อาหารกลางวัน 
 

700,000 
 

710,000 
 

720,000 
 

730,000 
 

740,000 
 

ร้อยละนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

-สถานศึกษา
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

12.  อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อสนับสนุน  การ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 

โรงเรียนบ้านกระบี ่
-โครงการเด็กกินอ่ิมเรา
ยิ้มได ้
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

-สถานศึกษา
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13.  

อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อสนับสนุน  การ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 

โรงเรียนบ้านแก 
-โครงการเด็กกินอ่ิมเรา
ยิ้มได ้
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

-สถานศึกษา
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

14.  

อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อสนับสนุน  การ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 

โรงเรียนบ้านกระบี ่
-โครงการป้องกันเฝา้
ระวังและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในโรงเรยีน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

-สถานศึกษา
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

15.  

อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อสนับสนุน  การ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 

โรงเรียนบ้านแก 
-โครงการป้องกันเฝา้
ระวังและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในโรงเรยีน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

-สถานศึกษา
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16.  

อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อสนับสนุน  การ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 

โรงเรียนบ้านกระบี ่
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนอยา่ง
ยั่งยืน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

-สถานศึกษา
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

17.  

อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อสนับสนุน  การ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

 

โรงเรียนบ้านแก 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนอยา่ง
ยั่งยืน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

 

-สถานศึกษา
จัดระบบ
การศึกษาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18.  

โครงการซ้อม
แผนการเกดิอัคคีภยั
และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ ครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดแูลเด็ก
ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องและ
ปลอดภัยเมื่อเกดิ
อัคคีภัย 

ครูผูดู้แลเด็กและผูดู้แล
เด็กซ้อมแผนการเกดิ
อัคคีภัยและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นใน 
ศพด.อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,000 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
และผูดู้แลเด็กรู้
วิธีปฏิบัติตนได้
ถูกต้องและ
ปลอดภัยเมื่อ
เกิดอัคคีภัย 

- ผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กและ 
ผู้ดูแลเด็กและ
เด็กปฐมวัย  
มีความรู้ความ
เข้าใจปฏิบัตติน
ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย รู้
วิธีปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเมื่อเกิด
อัคคีภัย 

กอง
การศึกษา     
-ศพด.บ้าน
แก 
-ศพด.วัด
กระบี ่



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 การพฒันาเมืองนา่อยูสู่่คณุภาพชวีติประชาชนในทุกมติิ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่1 การยกระดบัคณุภาพชวีติใหเ้ปน็สงัคมทีน่า่อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล 
4.3 แผนงานการศึกษา 
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แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19.  

จัดหาและซ่อมแซม
เครื่องเล่น
พัฒนาการของเด็ก
และครภุณัฑ์
ทางการศึกษา 
 

-เพื่อให้การจัด
การศึกษา 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

-ศพด.วัดกระบี ่
-ศพด.บ้านแก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 จัดหาอุปกรณ์
เครื่องเล่นท่ีตรง
ตามวัย และ
ปรับปรุงซ่อม
อุปกรณ์เครื่อง
เล่นท่ีปลอดภัย
ต่อสุขภาพและ
ร่างกาย 

เด็กมีอุปกรณ์
เครื่องเล่นท่ีตรง
ตามวัย และมี
อุปกรณ์เครื่อง
เล่นท่ีปลอดภัย
ต่อสุขภาพและ
ร่างกาย 

กอง
การศึกษา 
-ศพด.วัด
กระบี ่
-ศพด.บ้าน
แก 
 
 

รวมจ านวน  19  โครงการ 3,492,000 3,570,500 3,649,000 3,677,500 3,706,000 - - - 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1.  ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
บ้านสมบรูณ ์
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสาย 
 50,000 - - - - 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

2.  ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสาย 
 

30,000 - - 30,000 - 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

3.  ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสาย 
 

- - 30,000 - - 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

4.  ติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ติดตั้งระบบเสียง 
ตามสาย 
-เครื่องเสียง1,000วัตต์ 
-สายไฟ 1,000 เมตร 
-ฮอร์น 15 ตัว 
 

- - - - 50,000 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5.  

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย 
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 

เพื่อระบบเสียงตาม
สายใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสาย 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละผู้ได้รับ
ทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารทั่วถึง 
และถูกต้อง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

6.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านแก  
หมู่ที่ 6 
-สายบ้าน น.ส.
สุภาพร เพ็ชรดี ถึง
บ้านนายด ารง  
เพ็ชรดี  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 60 เมตร 
 
 

- - 20,000 - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

7.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5-สายบ้าน
นายย่อมมี  
ป้องประดา  
(คุ้มโนนตาโลด)  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 300 เมตร 
 
 

75,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5 
-สายคลองน้ า
สาธารณะ 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 700 เมตร 
 

- 175,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

9.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านป่าไม้
พัฒนา หมู่ที่ 7 
-คุ้มเจรญิสุข  
จ านวน 5 จุด 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  

- 50,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

10.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงสูง บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 8 - หน้าบ้าน
นายนพคุณ บุญสุข
(ฟาร์มกบ) ถึง
เสาไฟฟ้าแรงสูง  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงพ้ืนท่ี  
ระยะทาง 400 เมตร 

- 100,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านศรเีจรญิ 
หมู่ที่ 10 
-จากท่ีดินนายบุญ
ช่วย บุญศรี ถึงที่ดิน
นายพรม ศรมีันตะ  

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี ระยะทาง 
109 เมตร 
 

- - - 90,000 - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

12.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านศรเีจรญิ 
หมู่ที่ 10 
-หน้าบ้านนางร าไพ  
สืบวงษ ์ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี ระยะทาง  
206 เมตร 
 
 

- - - 90,000 - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

13.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 
-ซอยช่างสลัก 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 300 เมตร 
 

80,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       222 
 

แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  
บ้านดงสูง 
หมู่ที่ 15 
ซอยครูบุญศร ี
 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
- ระยะทาง 200 เมตร 
 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

15.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า  
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
- ระยะทาง 600 เมตร 
 

150,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

16.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง บ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4
ซอยศาลาประชาคม
หลังเก่า 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 3 จุด 

10,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง บ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4
ซอยนางทองไมล ์
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 2 จุด 10,000 - - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

18.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 
-คุ้มเจรญิสุข 
 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 5 จุด 

- - - - 50,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

19.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 
-หนองปาปื๊ด 
 

เพื่อให้พื้นทีม่ีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 5 จุด 
 

- 30,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 
-ถนนไปบ้านแก 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 5 จุด 
 

- - 30,000 - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

21.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 
-คุ้มบ้านอ่าง 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 5 จุด 
 

- - 30,000 - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

22.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 -เส้นหลัง
ห้างสยามโกลบอลฯ 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 3 จุด - - 30,000 - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 -จากท่ีดิน 
นายบุญช่วย บุญศร ี
ถึงบ้านนายพรม 
ศรีมันตะ 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 4 จุด 

- - - 10,000 - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

24.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 -ที่ดินบ้าน
นางร าไพ สืบวงษ ์
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 4 จุด 

- - - 10,000 - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 –จากท่ีดิน
นายสถิต ดอกสะบา 
ถึง ท่ีดินนางหมุ่ย  
อุทา 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 4 จุด 

- - - - 7,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

26.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 –จากบ้าน
นายละม้าย บุญมาก 
ถึงที่ดินนางสุพัตรา 
ชโลธร 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 6 จุด 

- - - - 10,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 –จากใน
หมู่บ้านถึงที่ดินนาย
วิชิต ไวยวรรณ ์

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 6 จุด 

- - - - 10,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

28.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 –จากท่ีดิน
นางวงษ์เดือน ถึง
ที่ดินนางเตือนใจ  
กาค าผุย 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
จ านวน 6 จุด 

- - - - 10,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้พื้นทีม่ีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
 9,600 12,800 100,000 100,000 100,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

30.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แสงสว่าง  
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้
ครอบคลมุพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง 
 

- 16,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

31.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากท่ีดินนายบุญ
ช่วย บุญศรี ถึงที่ดิน
นายพรม ศรมีันตะ 

เพื่อให้พืน้ท่ีมีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 109 เมตร  

- - - 60,000 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-หน้าบ้านนางร าไพ  
สืบวงษ ์

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร  
ระยะทาง 206 เมตร 

- - - 60,000 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

33.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากท่ีดินนายสถิต  
ดอกสะบา ถึงที่ดิน 
นางหมุ่ย อุทา  
 

เพื่อให้พืน้ท่ีมีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 230 เมตร 

- - - 60,000 60,000 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34.  ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านแก หมู่ที่ 6 
-จากไร่ นายเมฆ อิน
ทะพันธ์ ถึง ไร่ นาง
ทองแดง พายุพัด 
และบ้านนายสุรตัน์ 
อินทะชาติ 

เพื่อให้พื้นทีม่ีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 830 เมตร 
 

300,000  - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

35.  ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 
บ้านแก หมู่ที่ 6 
-จากโรงน้ าดื่มนาย
สาร อินทะพันธ์ ถึง  
นายลา ทารา 
 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี
การเกษตร 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

- 125,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

36.  ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านห้วย
พอก หมู่ที่ 11 
-ซอยหนองแสง 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
ระยะทาง 350 เมตร 
 

- 87,000 - - - 

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37.  

ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

เพื่อบ ารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะให้
พร้อมใช้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และมไีฟฟ้าส่อง
สว่างใช้อย่างทั่วถึง
เกิดวามปลอดภยั 

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในพ้ืนท่ี 
ทุกหมู่ที่ระบบไฟฟ้า 
แสงสว่างช ารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของ
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
สามารถใช้งาน 
ได้ปกติ  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

38.  

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า บ้านห้วย
พอก หมู่ที่ 11 
-เส้นวัดสวนสงฆไ์ป
คลองน้ า 

เพื่อให้พื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าพื้นท่ี  
 
 

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

จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

39.  

อุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 
อ าเภอกันทรลักษ์ 

เพื่อใหพ้ื้นที่มีไฟฟ้า
ใช้ครอบคลุมพื้นท่ี 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ในพื้นที่ 
 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

แนวเขตไฟฟ้า
เพิ่ม ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41.  ปรับปรุงถนน คสล. 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ 4 
-เส้นบ้านนางทอง
ไมล์ สถาพร 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 150 เมตร 
 

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

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

42.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ 4 
-เส้นบ้านนายสมยศ  
ค ามุงคุณ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 500 เมตร 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

43.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ 4 
-เส้นบ้านนายชูศักดิ์ 
ธาระพันธ์ ถึงบ้าน
นางวงษ์เดือน ตั้งมั่น 
 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 100 เมตร 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  
บ้านสมบรูณ ์
หมู่ที่ 4 
-เส้นรอบนอก 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  5 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

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

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

45.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 
-ซอยศาลา
ประชาคมหลังเก่า 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านสมบรูณ์หมู่ที่ 4 
-เส้นหน้าบ้านเช่า
นางสมัย แก้ววิชัย 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว 80 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 

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

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

47.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านสมบรูณ์หมู่ที่ 4 
-เส้นหน้าบ้าน 
นายพิน ตันนา ถึง
หน้าบ้านนายทวี 
กุณรา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
และเป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร  
ยาว 220 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านสมบรูณ์  
หมู่ที่ 4 
-เส้นบ้านนายไผ่ 
เชาวลักษ์ ถึงแยก
บ้านนางทองไมล์ 
สถาพร 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล. 
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

49.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
-เส้นร.ร.บ้านกระบี ่

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 
 

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
-บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 700 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 
 

924,000 924,000 924,000 924,000 924,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

51.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 
-เส้นบ้านนายย่อมมี 
ป้องประดา (คุ้มโนน
ตาโลด) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 300 เมตร 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

52.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 
-เส้นบ้านนายยอด 
จันทร์มณ ี

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 – 
ป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

54.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 – 
-เส้นบ้านนางจ่อม  
ศิริภ ี
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

55.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5 – 
-แยกถนนลาดยาง
เส้นกนัทรลักษ์ ไป 
ขุนหาญ 
 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5  
-เส้นบา้นนาง
นพรัตน์ (คุ้มโนน 
ตาโลด) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
 

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

57.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ 5  
-เส้นบ้านนาง 
ประไพวรรณ โลบญุ 
ถึงบ้านนายประมวล 
พิทักษ์ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 97 เมตร 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

58.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี ่
หมู่ที่ 5 
-เส้นเลียบคลองน้ า
ทั้ง 2 ด้าน 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59.  

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านแก หมู่ที่ 6 
-เส้นบ้านนายลิ  
เพ็ชรดี  
ถึง ไร่นางทองแดง 
พายุพัด  
ถึงบ้านนายสุรตัน ์
อินทะชาติ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

60.  

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ตัดใหม่ บ้านแก  
หมู่ที่ 6 
-จากไร่นายสุพิศ  
อินทะชาติ ถึงไร่นาย
สิน  เพ็ชรด ี
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 435 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านแก หมู่ 6  
-เส้นบ้านนายลิ  
เพ็ชรดี  
ถึง ไร่นางทองแดง 
พายุพัด  
ถึงบ้านนายสุรตัน ์
อินทะชาติ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

62.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
บ้านแก หมู่ที่ 6 
-เส้นบ้านนายสุรี 
บุตรสะบัน 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุงผิวทางคสล.โดย
การเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,140 เมตร  
(ตามแบบทต.นญล.) 
 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7 -บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

64.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 
-เส้นหนองตาโล ่

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

65.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7  
-เส้นบ้านนายเสถียร 
(คุ้มเจรญิสุข) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

66.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7  
-เส้นบ้านครตูุ้ม 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 
-เส้นตรงข้ามทางเข้า
บ้านศรีเจริญ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

68.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7  
-ซอยบ้านนายเสถียร 
(คุ้มเจรญิสุข) 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

69.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านป่าไม้พัฒนา 
หมู่ 7 เชื่อม บ้าน
กระบี่ หมู่ท่ี 5 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นคุ้มหนองปาปื้ด 
 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

71.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นหน้าบ้านนาย
สมรส เลิศศร ี

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร 
 

110,000 
110,000 110,000 110,000 110,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

72.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นบ้านนายไสว 
กาสา ถึงบ้าน 
นางใน กาสา 
 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นบ้านนายถนอม 
บัวหอม ถึงซอยบ้าน
นายสมบรูณ์ สีชาล ี
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 190 เมตร 
 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

74.  ขยายถนนคสล.บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 
-เส้นบ้านนายชาย 
หงส์ช่ืน ถึงที่นานาย
เสถียร หงส์ช่ืน 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

75.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-เส้นติดทีด่ินนายคณู 
แก้วไพรวัน 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-เส้นติดทีด่ินนาง
อัมพร สาธรณ์ –วัด
กระบี-่คลอง
สาธารณประโยชน์ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

77.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-เส้นบ้านนาย 
สมสมัคร ยอดอ่อน 
ถึงที่ดินนางบัวทิพย์ 
กันทรวษ ์
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78.  ปรับปรุงถนน
คอนกรีต โดยการ
เสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6 เมตร ระยะทางยาว 
1,500  เมตร หนา 
0.04 เมตร  

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 

79.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงก่อ หมู่ 9 –
บ้านตระกาจ  
ต.ตระกาจ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
 

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

80.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงก่อ หมู่ 9 –
เส้นบ้านนางฐิติพร
จ ารีย์ ถึงบ้านนาย
อนุวัฒน์ โพธิพันธ์ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงก่อ หมู่ที ่9  
–เส้นหน้าประตูวดั
ดงก่อ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

82.  ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 
-เส้นบ้านนาย 
ทองสา เนตรใส ถึง
บ้านนายศักดิ์ชัย 
หลานเศรษฐา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  3 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

83.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดินนาย
ละม้าย บุญมาก 
เชื่อมถนนบ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที ่10 
-เส้นศาลาประชาคม 
ถึงบ้านนางสุพรรณ 
ผันผาย 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
400  เมตร หนา 0.04 
เมตร  

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 

85.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดิน 
ร.ต.อ.ณรงค์ ทุมมา 
ถึงที่ดินนางค าปุน  
ดุลยล์า 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร  
 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86.  ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-เส้นจากท่ีดินนาย
สถิต ดอกสะบา ถึง
ที่ดินนางหมุ่ย อุทา 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  3.5 เมตร  
ยาว 150 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

87.  ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-เส้นจากท่ีดิน 
หน้านายวิชิต 
ไวยวรรณ ์
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที ่10 
-เส้นบ้านนาง
สุพรรณ ผันผาย ถึง 
บ้านนายสภุาพ  
มะหะโคตร 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
300  เมตร หนา 0.04 
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 

89.  ก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-เส้นจากท่ีดินนาง
วงษ์เดือน ภาราศรี 
ถึงที่ดินนางเตือนใจ 
กาค าผุย 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง  4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       251 
 

แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที1่0  
–เส้นหน้าบ้านนาง
ร าไพ สืบวงษ ์
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 206 เมตร  
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

91.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดินนาย
บุญช่วย บุญศรี ถึง 
ที่ดินนายพรม  
ศรีมันตะ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 109 เมตร  
 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที ่10 
-เส้นบ้านนายสุภาพ 
มะหะโคตร ถึงบ้าน
นายละม้าย บุญมาก 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
300  เมตร หนา 0.04 
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 

93.  ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที ่10 
-เส้นบ้านนางน้อย 
ค าจันทร์ ถุงที่ดิน
นางสุพัตรา ชโลธร 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
ข้างละ 0.5 เมตร 
ระยะทางยาว 310  
เมตร  

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดินนาง
สุพัตรา ชโลธร 
เชื่อมบ้านสมบรูณ์ 
หมู่ที่ 4 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 880,000 

 
880,000 

 
880,000 

 
880,000 

 
880,000 

 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

95.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดินนาย
สถิตย์ ดอกสะบา ถึง
ที่นางหมุ่ย อุทา 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 230 เมตร  
 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

460,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดิน 
นายวิชิต ไวยวรรณ ์
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 

680,000 
 

680,000 
 

680,000 
 

680,000 
 

680,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

97.  ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที ่10 
-เส้นบ้านนายสมพร 
บุตรมี ถึงฟาร์ม 
โคนม 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
300  เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       255 
 

แบบ ผ.0๒/2 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

98.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรีเจริญ 
 หมู่ที่10  
–เส้นจากท่ีดิน 
นางวงษ์เดือน  
ภาราศี ถึงที่ดินนาง
เตือนใจ กาค าผุย 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

99.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยห้วยขยุง 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
 

450,000 500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

100.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยคลองน้ าข้าง
วัดสวนสงฆ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       256 
 

แบบ ผ.0๒/2 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

101.  ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบาย
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที ่11 
–ซอยสวาหม 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

102.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยพรมลา 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร  
 

230,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

103.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ทางเข้าวัดสวนสงฆ ์

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 130 เมตร  
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยรวมญาต ิ

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 30,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

105.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยหนองแสง 2 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

106.  ปรับปรุงถนน คสล. 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า บ้านห้วยพอก 
 หมู่ที่ 11 
–ซอยประปา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านโนนม่วงใต ้
หมู่ที่ 13 
-ซอยจันทา เช่ือมคุ้ม
ทองสวัสดิ์  
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

108.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านโนนม่วงใต ้
หมู่ที่ 13 
-เส้นคุ้มทองสวสัดิ์ 
เชื่อมสายไหม 
รีสอร์ท  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109.  ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านโนนม่วงใต ้
หมู่ที่ 13 
-เส้นรอบฝาย 
หนองหญ้าลาด  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

110.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยสมทรัพย์ 
เชื่อมสามออ 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

111.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที ่13 
–ซอยสมทรัพย์ 
เชื่อมซอย ผู้ช่วย
สมพงษ ์
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       260 
 

แบบ ผ.0๒/2 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยหลังวัดเชื่อม
บ้านอาจารย์จรูญ 
แช่มชื่น 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

113.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยช่างสลัก 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร  
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

114.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
-เส้นบ้าน 
นางสมพงษ์  
เครือบุตรดา เชื่อม 
หนองหญ้าลาด 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร  
 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

115.  ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนม่วงใต ้
 หมู่ที่ 13 
–ซอยวัดกันทรลักษ์
ธรรมมาราม 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร  
 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

116.  ปรับปรุงผิวจราจร 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที ่13 
-เส้นร.ร.บ้านหนอง
หญ้าลาด เชื่อมบ้าน
ซ าตาวัน 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
6 เมตร ระยะทางยาว 
2,000  เมตร  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
- บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที่ 10 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร  
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

118.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
- ซอยทิดเกี้ยม 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร  
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

119.  

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
- ซอยเศรษฐี เชื่อม
เขตต าบลจานใหญ ่

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

120.  

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลูกรัง 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
-ซอยบ้านนาง
ประนอม ไชยเกิด 
ถึง บ้านดาบเป็ด  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซอมแซม 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

121.  

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
-ซอยครูบุญศรี  

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิม่ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

122.  

ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที ่16 
-เส้นบ้านนายสุบิน 
สะด าปี ถึง บ้านนาย
อ านาจ สารภ ี

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
3 เมตร ระยะทางยาว 
196  เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

123.  

ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที ่16 -เส้นบ้าน
นายสมหวัง อินทะ
พันธ์ ถึงบ้าน 
นายสวน โพธิ์ชัย 
 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
4 เมตร ระยะทางยาว 
184  เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

124.  

ปรับปรุงผิวทางคสล.
โดยการเสริมผิว 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตบ้าน 
 บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที ่16  
-เส้นบ้านนางนิตยา 
สะด าปี ถึง บ้านนาง
บัวสอน ใสแก้ว 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
4 เมตร ระยะทางยาว 
396  เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยแช่มชื่น  
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

126.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยผู้ใหญ่ธวัช  
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

127.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยตาสา เช่ือม 
ภูน้ าฟ้า 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       267 
 

แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

128.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยมาหา 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 900 เมตร 
 

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

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

129.  ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยพะกะท า เช่ือม 
สามออ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130.  

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-ซอยสามออ เช่ือม 
ภูน้ าฟ้า 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 
 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

131.  

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 
-เส้นหน้าสายไหม 
ถึง ถนนกันทรลักษ์ 
–ขุนหาญ 
 

ประชาชน ได้มีถนน
ใช้ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ถนนลูกรัง 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

132.  

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 
 

133.  

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
-คุ้มโนนตาโลด 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร พร้อมถัง
กรองน้ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

134.  

เปลี่ยนหอถังประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
-ข้างดอนเจ้าปู่ตา 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

เปลี่ยนหอถังประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาลถัง
สูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร พร้อมถัง
กรองน้ า 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

135.  

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านแก หมู่ที่ 6  

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลถังสูงแชมเปญ  
ขนาดความจ ุ20 ลบ.ม. 
สูง 20 เมตร พร้อมถัง
กรองน้ า 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

136.  

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านป่าไม้พัฒนา  
หมู่ที ่7 
 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

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

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137.  

ก่อสร้างประปา 
หมู่บ้าน แบบบาดาล
ถังสูงแชมเปญ  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที ่10 
-จุดที่ตั้งดินนาย
ละม้าย บุญมาก 
 

ประชาชน ได้มไีว้ใช้
อุปโภค บริโภค ได้
อย่างสะดวกและ
เป็นมาตรฐาน 

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

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

138.  

ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-คุ้มหนองปาปื้ด ถึง
หน้าบ้านนายจรญู 
อนุพันธ ์
 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา
ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 80 เมตร  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

139.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระบี่เหนือ 
หมู่ที่ 8 
-เส้นนพคุณพันธ์
ปลา  

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว200เมตร  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

140.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 
-เส้นบ้านนายไส ไสว 
ถึง บ้านนายบุญน า 
คงสิม   

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 40 เมตร  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

141.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากถังประปาไป
บ้านนางร าไพ   
สืบวงษ์   

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 206 
เมตร  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

142.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากบ้านนายบุญ
ช่วย บุญศรี ถึงบ้าน
นายพรม ศรมีันตะ 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 109
เมตร  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

143.  ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน 
ระยะทางยาว 400
เมตร  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค
บริโภค 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

144.  ขยายเขตประปา 
และวางท่อเมน
ภายในหมู่บ้าน  
ในเขต 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่อขยายเขต
จ าหน่าย
น้ าประปาให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

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 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145.  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปดิตะแกรง
เหล็กและวางท่อ
ระบายน้ า คสล.  
-เส้นข้างโรงเรียน 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
700 เมตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

146.  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปดิตะแกรง
เหล็กและวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 -
เส้นบ้านน.ส.ญานศิา 
พุฒิประภาศ ถึงบ้าน
นายบรรจง แก่นลา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
300 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

147.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5 
-เส้นบ้านนางเป้ย 
ค าศรี ถึงบ้านนาย
บุญส่ง อ่ิมเตม็ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
200 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

148.  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านแก 
หมู่ที่ 6 
-จากศาลาประชาคม
ถึงบ้านน.ส.อ่อน  
เพ็ชรด ี

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
200 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

149.  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านแก 
หมู่ที่ 6 
-จากบ้านนายทวี 
วงศ์ใหญ่ ถึงบ้าน
นายฮัง เพ็ชรดี และ
จากบ้านนายกิ่ง  
พายุพัด ถึงบ้านนาง
ชมพู  เลิศปัญญา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางความยาวรวม 
230 เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

150.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านป่าไม้
พัฒนา หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 500 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

151.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกระบี่
เหนือ หมู่ที่ 8 
-จากบ้านนางสม
สมัย หนองบัว ถึง
บ้านนายสุดใจ ศริิพ ี
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 132 
เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

152.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกระบี่
เหนือ หมู่ที่ 8 
-จากบ้านนายสดุใจ 
ศิริพี ถึงร้านต้นเงิน
คาร์แคร ์
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 180 
เมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

153.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกระบี่
เหนือ หมู่ที่ 8 
-จากนางพนาไพร 
เสียงโคตร  
ถึงบ้านนางอรทัย 
ทุมมานาม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 144 
เมตร 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

154.  

ก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์สบริเวณ 
ท่อระบายน้ า 
บ้านดงก่อ หมู่ที ่9 
เชื่อมบ้านตระกาจ 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส บรเิวณ 
ท่อระบายน้ า  
แบบ 2 ช่อง 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

155.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 
-จากท่ีดินนายพรม 
ศรีมันตะ ถึงบ้าน
นายบุญช่วย บุญศร ี

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 400 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

156.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 -จากบ้าน 
นายสมคราม  
พรมลาย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 5 เมตร 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

157.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 -จากบ้าน 
อ าคา ฐิตะโพธิ์  
ถึงบ้านนายเสถียร 
มนัส 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 300 เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

158.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านศรี
เจริญ หมู่ที่ 10 
-จากทิศเหนือแยก
ถนนลาดยางถึงบ้าน
นางหนูอ่อน โภทะ
จันทร์  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 400
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

159.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล.  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากทิศตะวันออก
ที่ดินนายบุญช่วย 
บุญศรี ถึงที่ดินนาย
ประสุวิทย์  
ญาติประทุม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 300
เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

160.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
และวางท่อระบาย
น้ า คสล.  
บ้านศรีเจริญ 
หมู่ที่ 10 
-จากทิศเหนือ  
บ้านนางหนูอ่อน  
โทจันทร ์
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก
พร้อมวางท่อ  ระบายน้ า 
คสล.  ขนาดภายใน
กว้าง 0.30 เมตร 
ระยะทางยาว 600
เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

161.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยห้วยขยุง 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 350 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

162.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยหนองแสง 1  

เพื่อแกไ้ขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

163.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยตัน  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 120 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

164.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยอู่เชิดชัย 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 80 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

165.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยวัดสวนสงฆ ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 130 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

166.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยศรีทองด ี

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

167.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยศาลา
ประชาคม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

168.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยร่วมมิตร 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 200 เมตร 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

169.  

วางท่อระบายน้ า 
คสล.บา้นห้วยพอก 
หมู่ที่ 11 
-ซอยร่วมใจ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดภายในกว้าง 
0.60 เมตร ระยะทาง
ยาว 150 เมตร 
 

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

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
100 % 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหา
น้ าท่วมขัง  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

170.  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณ 
ทต.หนองหญ้าลาด 

เพื่ออ านวยความ
สะดวก 
แก่ประชาชนผู้มา
รับบริการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณส านักงาน 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ทต.หนองหญ้าลาด 
 
 

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

ประชาชนผู้มา
รับบริการที่
ส านักงาน  
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนผู้มา
รับบริการที่
ส านักงาน  
ได้รับความ
สะดวก 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

171.  

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี ่

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี่
สะอาด ปลอดภยั 
ถูกสุขลักษณะ 

รางระบายน้ ารอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

มีรางระบายน้ า
รอบศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมืทางระบาย
น้ าออกและ
ป้องกันน้ าขัง
ภายในศูนย์ฯ  

กองการศึกษา 

172.  

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี
ด้านหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี ่

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี่มี
รั้วที่แข็งแรงมี
ขอบเขตที่ชัดเจน 
ป้องกันอันตราย
จาก
บุคคลภายนอก
และสตัว์ต่าง ๆ ท่ี
เข้ามาในศูนย์ฯ ได ้

รั้วคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ด้านหลังอาคารเรยีน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น และ
สามารถท าการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
-ศพด.วัด
กระบี ่
 
 
 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

173.  

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแก 

 

-เพื่อสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้แกเ่ด็ก 

-ภายในและภายนอก
อาคารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

100,000 
 

สภาพแวดล้อม 
ที่ดีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และมี
ความปลอดภัย
ต่อเด็ก 

-มีพื้นท่ี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใน ศพด.
และมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา     
-ศพด.บ้านแก 
 

174.  

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดกระบี ่

-เพื่อสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนรู้ให้แกเ่ด็ก 

-ภายในและภายนอก
อาคารของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
100,000 

 

สภาพแวดล้อม 
ที่ดีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และมี
ความปลอดภัย
ต่อเด็ก 

-มีพื้นท่ี
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ใน ศพด.
และมีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา      
-ศพด.วัด
กระบี ่



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

175.  ต่อเติมกันสาด
หน้าต่างรอบ  
ศพด.กระบี ่

เพื่อป้องกันความ
เสียหายของสื่อ
สิ่งของและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน
ภายในศูนย ์

ต่อเติมกันสาด
หน้าต่างรอบ 
ศพด.กระบี ่
ตามแบบ  
ทต.หนองหญ้าลาด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน
สามารถใช้งาน
ได้นานขึ้น  

สื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอนมี
ความปลอดภัย
จากภัย
ธรรมชาติและ
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
-ศพด.วัด
กระบี ่

176.  ต่อเติมกันสาด
หน้าต่างรอบ ศพด.
บ้านแก 
 

เพื่อป้องกันความ
เสียหายของสื่อ
สิ่งของและอุปกรณ์
การเรยีนการสอน
ภายในศูนย ์

ต่อเติมกันสาด
หน้าต่างรอบ ศพด.แก  
ตามแบบทต.หนอง
หญ้าลาด 20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 

อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการสอน
สามารถใช้งาน
ได้นานขึ้น  

สื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการสอนมี
ความปลอดภัย
จากภัย
ธรรมชาติและ
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านแก 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 ยกระดบัการผลติสนิคา้เกษตรสูม่าตรฐานอยา่งครบวงจร   
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

177.  

ปรับปรุงห้อง
ประกอบอาหาร 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ สะอาด 
ปลอดภัย 

เด็กนักเรยีนทุกคน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

มีห้องประกอบ
อาหารที่เป็น
สัดส่วน 
ปลอดภัย 
สะอาด 

เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
สะอาด 
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 
- ศพด.บ้านแก 

178.  

ก่อสร้างห้องเก็บ
อุปกรณ ์
ต่าง ๆ 
ศพด.บ้านแก 

เพื่อใช้ในการเก็บ
รักษาอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้
เป็นสัดส่วนและ
ปลอดภัยกบัเด็กเล็ก 

โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บอุปกรณ ์
ต่าง ๆ ศพด.บ้านแก 
ตามแบบ ทต.หนอง
หญ้าลาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

มีสถานท่ีที่
เหมาะสมแก่การ
เรียนการสอน
และปลอดภัยแก่
เด็กเล็ก 

มีห้องเก็บของที่
เป็นสัดส่วน มี
ความปลอดภัย
และดูแลรักษา
ได้อย่างสะดวก 

กองการศึกษา 
-ศพด.บ้านแก 
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

179.  

ก่อสร้างหลังคา
ทางเดินเข้า ศพด. 

เพื่อก่อสร้างหลังคา
ทางเดินเข้าศูนย์ ให้
เกิดร่มเงาป้องกัน
แดด ฝน และมี
ความปลอดภัย 

ศพด.บ้านแก 
ศพด.วัดกระบี ่

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

ร้อยละของเด็ก
ได้รับความ
สะดวกปลอดภยั 

ครู เด็ก 
ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวก 

กองการศึกษา 
ศพด.บ้านแก 
ศพด.วัดกระบี ่

180.  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สนามกีฬากลาง
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาด 

-เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
ส่งเสริมสุขภาพและ
ทักษะการเล่นกีฬา 

เด็กและเยาวชน
จ านวน ๑๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 

เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างใน
การเสริมสร้าง
สุขภาพและ
ทักษะการเล่น
กีฬา 

-เด็กและ
เยาวชนมี
สุขภาพ
พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

กองการศึกษา 
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(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

181.  

ปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา 
เทศบาลต าบล 
หนองหญ้าลาด 
(บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13) 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมสนามกีฬา 
ให้ได้มาตรฐาน  
พร้อมใช้งาน 
 

- สนามฟุตบอล 
- ลู่วิ่งมาตรฐาน 8ช่อง 
- 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. 
กองการศึกษา 
 

182.  

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 
-ห้องส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงห้อง
ส านักปลดัให้
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อ
อ านวยความสะดวก
ในการมาตดิต่อ
ราชการของ
ประชาชน 

รื้อถอนห้องส านัก
ปลัดเทศบาล  
เพื่อต่อเติมตามแบบ 
ทต.หนองหญ้าลาด 500,000 

 
500,000 500,000 500,000 500,000 

ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

อาคารส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
แบบฯ  
ร้อยละ80 
มีความพึงพอใจ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
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ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่5 พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทุกมติิ                          
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แบบ ผ.0๒/2 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

183.  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ดอนปู่ตาหลัง
ส านักงานเทศบาล
ต าบล 
หนองหญ้าลาด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ประชาชนใช้พื้นที่
ว่างให้เป็นประโยชน์  

ดอนปู่ตาหลัง
ส านักงานเทศบาล
ต าบล 
หนองหญ้าลาด  
พื้นที่ 2 ไร ่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 

ร้อยละ
ประชาชนใช้
พื้นทีว่่างให้เป็น
ประโยชน ์

-ประชาชนใช้
พื้นทีว่่างให้เป็น
ประโยชน ์

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

184.  

ปรับปรุงศาลา
ประชาคม 
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงหลังคา ต่อ
เติมกันสาด ก่อสร้าง
รั้วคอนกรีตรอบศาลา
ประชาคม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

อาคารส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
แบบฯ  
ร้อยละ80 
มีความพึงพอใจ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 

185.  

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม 
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 

เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัยแก่
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 
ตามแบบ ทต.หนอง
หญ้าลาด 

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

ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

อาคารส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุงตาม
แบบฯ  
ร้อยละ80 
มีความพึงพอใจ 

ทต.นญล. 
กองช่าง 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 

(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

186.  

ก่อสร้างป้ายโครง
เหล็กทางเข้า
หมู่บ้านซ าตาวัน  
หมู่ที่ 17 

เพื่อทราบแนวเขตที่
ชัดเจน 

ก่อสร้างป้ายโครง
เหล็กทางเข้า ตาม
แบบ ทต.หนองหญ้า
ลาด 

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

ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแลงาน
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด 

ทราบแนวเขตที่
ชัดเจน 

ทต.นญล. 
กองช่าง 

187.  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองหญ้าลาด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ประชาชนใช้พื้นที่
ว่างให้เป็นประโยชน์  

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองหญ้าลาด 
ตามแบบ  
ทต.หนองหญ้าลาด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

ร้อยละ
ประชาชนใช้
พื้นทีว่่างให้เป็น
ประโยชน ์

ประชาชนใช้
พื้นทีว่่างให้เป็น
ประโยชน ์

ทต.นญล. 
กองช่าง 
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(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
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แบบ ผ.0๒/2 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

188.  

ปรับปรุงสะพาน 
คสล.ข้ามฝายน้ าล้น
หนองหญ้าลาด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัยในการ
สัญจรข้ามฝาย 

สะพาน คสล. ตาม
แบบ ทต.หนองหญ้า
ลาด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละการ
ปรับปรุงตาม
มาตรฐานแล
งานแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรข้ามฝาย 

อบจ.ศก 
ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

189.  

ก่อสร้างบล็อค
คอนเวิร์สบริเวณ
หนองหญ้าลาด 
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ 13 

เพื่อแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมในฤดูน้ า
หลาก 

ก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส บรเิวณ 
หนองหญ้าลาด ขนาด 
2.10 * 2.10 เมตร 
จ านวน 2 ช่อง 
ยาว 6 เมตร 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ร้อยละการ
ก่อสร้างตาม
มาตรฐานแล
งานแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
ก าหนด 

ประชาชนไม่
ประสบปัญหาน้ า
ท่วม  
 

ทต.นญล. 
กองช่าง 
 

รวม จ านวน    189   โครงการ 74,811,600 75,084,800 74,737,000 75,013,000 74,877,000 - - - 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
(โดยวิธี Pavement 
In–Place Recycling)                                                                            
บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ท่ี 
13 – บ้านซ าตาวัน 
หมู่ที่ 17 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

(ช่วงที่1) กว้าง 6เมตร 
ยาว 1,540 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,240  ตร.ม.    
(ช่วงที่ 2) กว้าง 5 
เมตร ยาว 930 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,650 ตาราง
เมตร  

7,098,000 7,098,000 7,098,000 7,098,000 7,098,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

-อบจ.ศก 
-ส านักงบฯ 
 
 

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี      
โดยวิธี (Pavement 
In–Place Recycling)                                                                            
บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 
8 – บ้านแกใต้พัฒนา 
หมู่ที่ 16 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6 เมตร ระยะทางยาว 
2,000  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม. 
 

5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี      
โดยวิธี (Pavement 
In–Place Recycling)                                                                            
บ้านศรีเจริญ หมู่ที ่
10 – บ้านแก หมู่ที่ 6 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
6 เมตร ระยะทางยาว 
3,000  เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
18,000 ตร.ม. 

8,360,000 8,360,000 8,360,000 8,360,000 8,360,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี      
โดยวิธี (Pavement 
In–Place Recycling)                                                                            
บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 
16 – บ้านดงสูง  
หมู่ที่ 15 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6 เมตร ระยะทางยาว 
2,500  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
15,000 ตร.ม. 
 

6,960,000 6,960,000 6,960,000 6,960,000 6,960,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี      
โดยวิธี (Pavement 
In–Place Recycling)                                                                            
บ้านศรีเจริญ หมู่ที ่
10 – บ้านสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 4 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
1,500  เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 
7,500 ตร.ม. 

2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

6 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(แบบโอเวอร์เลย์)  
โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 
(ซอยข้างโรงเรียน
กระบี-่คุ้มบ้านไผ่) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ระยะทางยาว 
1,000  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ตร.ม. 
 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5  พฒันาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(แบบ โอเวอร์เลย์) 
โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
(ช่วงที่ 1 ) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
517  เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,585 ตร.ม. 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

8 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(แบบ โอเวอร์เลย์)  
โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 
(ช่วงที่ 2 ) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ระยะทางยาว 
1,200  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,800 ตร.ม. 
 

1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

9 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(แบบ โอเวอร์เลย์) 
โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บ้านแก หมู่ที่ 6 - 
บ้านดงก่อ หมูที่ 9 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ระยะทางยาว 
1,500  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,500 ตร.ม. 

2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(แบบ โอเวอร์เลย์) 
โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
บ้านห้วยพอก หมู่ที่ 
11 (ซอยจังเกิล้บาร์ - 
ห้วยขยุง ) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ระยะทางยาว 
1,000  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ตร.ม. 
 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

11 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(แบบ โอเวอร์เลย์) 
โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
บ้านแก หมู่ที่ 6 (ซอย
โรงน้ าดื่มทาราไดซ์) - 
บ้านดงสูง หมู่ที่ 15 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ระยะทางยาว 
800  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม. 
 

1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 ปรับปรุงถนนคอนกรีต 
(แบบ โอเวอร์เลย์) 
โดยการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
บ้านป่าไม้พัฒนา  
หมู่ที่ 7 (แยกทาง
หลวงศรีสะเกษ – สาม
แยกถนนสายขุนหาญ) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ระยะทางยาว 
1,500  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,000 ตร.ม. 
 

2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 2,280,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 – 
ทางเชื่อม 
(บ.บก - บ.สิ)    

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง  
5 เมตร ระยะทางยาว 
376  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,880 ตร.ม.ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ0.30ม. 
 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

-อบจ.ศก 
-ส านักงบฯ 
 
 

 

 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 – เชื่อมเขต
เทศบาลเมือง 
กันทรลักษ์ 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ระยะทางยาว 
232  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,615 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ  0.50 เมตร   
 

905,000 905,000 905,000 905,000 905,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

15 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านแก หมู่ที่ 6 - 
บ้านกระบี่ หมู่ที่ 8 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร  ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000  ตร.ม.                   
ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ  0.30 เมตร   
 

2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านป่าไม้พัฒนา  
หมู่ที่ 7 – บ้านกระบี่ 
หมู่ที่ 5 (คุ้มบ้านไผ่) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร  ระยะทาง
ยาว 200 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800  
ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ  0.30 เมตร 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9– 
บ้านไฮ 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร  ระยะทาง
ยาว 800 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,000  ตร.ม.                   
ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ  0.50 เมตร  
  

2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านศรีเจริญ  
หมู่ที่ 10 (ซอยนาย
ละม้าย) – บ้าน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4  
(สามแยกบ่อหิน) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร  ระยะทาง
ยาว 500 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,000  ตร.ม.  
ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ  0.50 เมตร 
 

1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านห้วยพอก  
หมู่ที่ 11 (สามแยก
จังเกิ้ลบาร์) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร  ระยะทาง
ยาว 300 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,500  ตร.ม.                   
ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ  0.50 เมตร   

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 

แบบ ผ.0๒/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  หน้า 308 
 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านโนนม่วงใต้  
หมู่ที่ 13 (คุ้มถนน
เจริญสุข –สามแยก 
รีสอร์ท 3 อ.) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร  ระยะทาง
ยาว 500 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,500  ตร.ม.  
ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ  0.50 เมตร 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ท่ี 
13 (คุ้มถนนเจรญิสุข) 
- บ้านซ าตาวัน หมู่ที่ 
17 (สามแยกสายไหม
รีสอร์ท) 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร  ระยะทาง
ยาว 1,200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000  ตร.ม.                   
ไหล่ทางหินคลุก 
ข้างละ  0.50 เมตร  
  

3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก 
บ้านแก หมู่ที่ 6  
(ซอยโรงเลื่อย) - บ้าน
ตระกาจ หมู่ที่ 4 
ต าบลตระกาจ   

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร  ระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000  ตร.ม.  
(พร้อมเกรดบดอัด) 
 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก 
บ้านซ าตาวัน  
หมู่ที่ 17 – เชื่อมบ้าน
ซ าน้อย   

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร  ระยะทาง
ยาว 1,200 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800  ตร.ม.                   
(พร้อมเกรดบดอัด) 
 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก 
บ้านซ าตาวัน หมู่ที่ 
17 (ซอยนายบุญเพ็ง) 
– สามแยก3อ.รสีอร์ท   

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร  ระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000  ตร.ม.  
(พร้อมเกรดบดอัด) 
 

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

25 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
โดยลงหินคลุก 
บ้านซ าตาวัน หมู่ที่ 
17 (ซอยระเบยีบ) – 
เชื่อมถนนสายขุนหาญ
(บ.บก - บ.สิ)   

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร  ระยะทาง
ยาว 1,500 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000  ตร.ม.                   
(พร้อมเกรดบดอัด) 
 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 

 

 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ์  จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

26 ติดตั้งเสาไฟฟ้า 
แสงสว่าง แบบก่ิง
เดี่ยว บ้านศรีเจรญิ  
หมู่ที่ 10 – บ้านแก  
หมู่ที่ 6   
 

ประชาชน ได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางยาว  
1,200 ม.  
จ านวน 24 ต้น  
 

772,000 772,000 772,000 772,000 772,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

27 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง แบบกิ่งเดี่ยว 
บ้านกระบี่เหนือ  
หมู่ที่ 8 – บ้านแกใต้
พัฒนา หมู่ที่ 16   
 

ประชาชน ได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางยาว  
800 ม.  
จ านวน 16 ต้น  
 

548,000 548,000 548,000 548,000 548,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

28 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง แบบกิ่งเดี่ยว 
บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ท่ี 
13 – บ้านซ าตาวัน  
หมู่ที่ 17 
 

ประชาชน ได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางยาว  
800 ม.  
จ านวน 16 ต้น  
 

548,000 548,000 548,000 548,000 548,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

แบบ ผ.0๒/2 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   
ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

29 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง แบบกิ่งเดี่ยว 
บ้านสมบรูณ์  หมู่ที่ 4 
– บ้านศรีเจรญิ   
หมู่ที่ 10   
 

ประชาชน ได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางยาว  
1,500 ม.  
จ านวน 80 ต้น  
 

940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

30 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง แบบกิ่งเดี่ยว 
บ้านแก  หมู่ที่ 6 – 
บ้านดงก่อ  หมู่ที่ 9  
  

ประชาชน ได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางยาว  
1,000 ม.  
จ านวน 20 ต้น  
 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

31 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสง
สว่าง แบบกิ่งเดี่ยว 
บ้านแก  หมู่ที่ 6 – 
บ้านดงสูง  หมู่ที่ 15   
 

ประชาชน ได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางยาว  
1,500 ม.  
จ านวน 80 ต้น  
 

940,000 940,000 940,000 940,000 940,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

อบจ.ศก 
 

 
 

แบบ ผ.0๒/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  หน้า 313 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)   

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 2 การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 ข.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ที ่ 5 พัฒนาและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ชือ่มโยงกบัการพฒันาทกุมติิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด ที ่1 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
            แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงานทีจ่ะ
ขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

32 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
(โดยวิธี Pavement 
In–Place Recycling) 
บ้านศรีเจริญหมู่ที่ 10   
(ปากทางเชื่อมถนน
ทางหลวงหมายเลข 
221) บ้านแกใต้
พัฒนา หมู่ที่ 16 
 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ช่วงที่1 กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,700 ม. หนา 
0.04 ม.หรือมี
ปริมาณ                 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
10,200 ตร.ม.                       
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. 
ยาว  885 ม. หนา  
0.04 ม. หรือมี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  5,310 ตร.ม.  

6,349,000 6,349,000 6,349,000 6,349,000 6,349,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

-อบจ.ศก 
-ส านักงบฯ 
 

33 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
(โดยวิธี Pavement 
In – Place 
Recycling)  บ้าน
กระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 – 
บ้านแกใต้พัฒนา  
หมู่ที่ 16 

ประชาชน ได้มี
ถนนใช้ในการ
คมนาคม ได้อย่าง
สะดวกและเป็น
มาตรฐาน 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6 เมตร ยาว 510 
เมตร หนา 0.05เมตร  
หรือมีปรมิาณพื้นทีไ่ม่
น้อยกว่า 2,550 
ตารางเมตร 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจรดี
ยิ่งข้ึน 

-อบจ.ศก 
-ส านักงบฯ 
 

รวมจ านวน 33  โครงการ 71,076,000 71,076,000 71,076,000 71,076,000 71,076,000 - - - 

แบบ ผ.0๒/2 
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บัญชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)   

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       ๓๑๔ 
 

 

แบบ ผ.03 

 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 2570 
๑ แผนงานเคหะ 

และชุมชน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ก่อสร้าง 
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรตี ขนาดก าลังไฟฟ้า 
1,500 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

2 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส ารวจ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจดัซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณ GPS ค านวณพื้นท่ี   
จ านวน 1 ชุด  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

3 แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 
ใต้น้ า 1.5 HP 220 V จ านวน 3 เครื่องๆละ 
20,000 บาท โดยเป็นเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าสามารถ
ติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 100 
มม.ปรมิาณน้ าท่ีสูบได้ไม่น้อยกว่า 3.50 ลบ.ม./
นาที ความเร็วรอบมอเตอรร์ะหว่าง 2,700-
3,000 รอบต่อนาท ี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

4 แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจุ่ม 
ใต้น้ า 2 HP 220 V จ านวน 2 เครื่องๆละ 
23,000 บาท โดยเป็นเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าสามารถ
ติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 4 น้ิว 
ปริมาณน้ าท่ีสูบไดไ้ม่น้อยกว่า 30-70 ลติร/นาที 
มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงมา้พร้อมสาย
เคเบิ้ล 

69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 กองช่าง 



บัญชคีรภุณัฑ์ 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 –2570)   

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด       ๓๑๕ 
 

 

แบบ ผ.03 

 
 
 
 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 
5 แผนงานรักษา

ความสงบภายใน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า

และวิทย ุ
ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ภายในบริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

6 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแกหมู่ที่ 6 และวัดกระบี่ หมูท่ี่ 8  
จ านวน 2 เครื่อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา 

รวม 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หน้า ๓๑๖ 
 

สว่นที ่๔ 
การตดิตามและประเมนิผล 

 
๔.๑  การตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 

 

เนื่องด้วย  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา 50  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง
และเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หน้า ๓๑๗ 
 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม 

๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๑๐ 
๒ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 
๓ ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๑๐ 
๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ๑๐ 
๕ ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐) ๑๐ 
๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566 – 2570) ๑๐ 
๗ ไทยแลนด์  ๔.๐ ๑๐ 
๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ๑๐ 
๙ วิสัยทัศน์  ๕ 

๑๐ แนวทางการพัฒนา ๕ 
๑๑ เป้าประสงค์  ๕ 
๑๒ ตัวชี้วัด  ๕ 
๑๓ ค่าเป้าหมาย  ๕ 
๑๔ กลยุทธ์ ๕ 

คะแนนรวม ๑๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หน้า ๓๑๘ 
 

๔.๒  การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้   
   

๑.  แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ล าดับ

ที ่
ประเด็นการพจิารณา  คะแนน

เต็ม 
๑ โครงการ ครุภัณฑ์ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่สามารถด าเนินการได้ตาม

อ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
๑๐ 

๒ โครงการฯ ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

๑๐ 

๓ โครงการฯ ที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑๐ 

๔ โครงการฯ ถูกบรรจุตรงแผนงานตามรูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๐ 

๕ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของโครงการ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

๑๐ 

๖ โครงการฯ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคา
สอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๐ 

๗ โครงการฯ  มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  ๑๐ 
๘ โครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
๑๐ 

๙ โครงการฯ  ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น 10 
๑๐ โครงการฯ ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา คณะกรรมการพัฒนา  

สภาท้องถิ่น 
๑๐ 

คะแนนรวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หน้า ๓๑๙ 
 

๒. การตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
ของ อปท. 

 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๙๔ ๒๕๗๐ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้
สมดุล 

        
  

2.การพัฒนาด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

        

  

3.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        

  

4.การบริหารจัดการ 
และธรรมาภิบาล 

        
  

รวม           

   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ล าดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ 
โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (......โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ 
เทศบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- เทศบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 
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๔.๓  สรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ จากแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
      

สรปุรายงานผลการด าเนนิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... 
ล าดบั

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนนิการได ้(……… โครงการ) 

คดิเปน็รอ้ยละ
ของแผนพฒันา

ท้องถิน่ 

คดิเปน็รอ้ยละ
ของแผนการ
ด าเนนิงาน 

คดิเปน็รอ้ยละ
ของขอ้บญัญตั+ิ 

เงนิสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ............ 

  

   

2 ตั้งในเทศบัญญัติ
งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  =     

  

4 สามารถด าเนินการได ้
- เทศบัญญัติ = ………… + 
- เงินสะสม =      

  

 
๔.๔  ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง       

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต            
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก    
โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  
รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย        
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับ          
การประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังพบปัญหานี้อยู่ แนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่
ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด หน้า ๓๒๑ 
 

 

(๒)  ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา     
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค       
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก            
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ           
โดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอข้าว   
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย  หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทาง
คมนาคมยังไม ่ 
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