
 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                           ๖๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ี ๔ :   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๔ :   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
๔.  ยุทธศาสตร   :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔.๑ แนวทางการพัฒนา  :  คุมครองดูแลและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการคายเยาวชนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
(ปลูกปา) 

- เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกลุม
เยาวชนรูจักอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

๑๐๐ คน ๕๕,๐๐๐ 
 

 ๕๕,๐๐๐ 
 

๕๕,๐๐๐ 
 

จํานวนเยาวชนท่ี
เขารวมกิจกรรม  

- กลุมเยาวชนรูจักหนาท่ี
ความรับผิดชอบและมี
ความสามัคคีในกลุม 

สํานักงาน
ปลัด 

 

๒ โครงการปลูกตนไมในท่ี
สาธารณะ (ปลูกปาชุมชน,สอง
ฝงลําหวย) 
 

- เพ่ือปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปาไมในท่ีสาธารณ 
ประโยชนและเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

๑๔ หมูบาน ๕,๐๐๐ 
 

 ๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

จํานวนหมูบานท่ี
เขารวมกิจกรรม
ปลูกตนไม 

- มีปาไมเพ่ิมข้ึน   
สรางความสมดุลของ
ธรรมชาติ เปนแหลง
อาหารและอาศัยของ
มนุษย และสัตว 

สํานักงาน
ปลัด 

๓ สอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะใน
พ้ืนท่ีตําบลหนองแวงโสกพระ 
 
 

- เพ่ือสอบแนวเขตท่ีดิน
สาธารณะใหมคีวามชัดเจน 
สําหรับปองกันการบุกรุก
ท่ีดินสาธารณประโยชน 
 

๓ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการสอบ
แนวเขต 

- ปองกันและลดปญหา
กรณีพิพาท 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                           ๖๖ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ  
   

๔.  ยุทธศาสตร   :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.๑ แนวทางการพัฒนา  :  คุมครองดูแลและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ โครงการปรับปรุงภมูิทัศนสอง
ขางทางในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนอง
แวงโสกพระ 

- เพ่ือใหภูมิทัศนภายใน
ตําบลสะอาดและปลอดภัย
ในการจราจร 
 

๑๔ หมูบาน ๗๐,๐๐๐ 
 

 ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวนหมูบานท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน 

- สภาพแวดลอมภายใน
ตําบลหนองแวงโสกพระ
มีความสะอาด นาอยู 
 

สํานักงาน
ปลัด 

๕ โครงการจางเหมาบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน 
 
 
 

- เพ่ือจางเหมาบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน
ในพ้ืนท่ีตําบล 
หนองแวงโสกพระ 

๑๔ หมูบาน ๒๗๐,๐๐๐ 
 
 

 ๒๗๐,๐๐๐ 
 

๒๗๐,๐๐๐ 
 

จํานวนหมูบานท่ี
ไดรับการจัดเก็บ
ขยะ 

- สภาพแวดลอมภายใน
หมูบานมีความสะอาด 
นาอยู 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                           ๖๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ  
   

๔.  ยุทธศาสตร   :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.๒ แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมการมีสวนรวมและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมการคัดแยก
ขยะในชุมชนพรอมศึกษาดูงาน 

- เพ่ือสรางจิตสํานึกให
ประชาชนคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

๑๔ หมูบาน 
 

๒๕๐,๐๐๐  ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนหมูบานท่ี
เขารวมโครงการ 

- มีการนําขยะไปใช
ประโยชนมากข้ึน และ
เหลือปรมิาณขยะท่ี
กําจัดนอยลง 
 

สํานักงาน
ปลัด 

๒ จัดซื้อ/จดัหาถังขยะแยก
ประเภท 
 
 

- เพ่ือจัดซื้อถังขยะแยก
ประเภทตามโครงการ
ฝกอบรมการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 
 

๑๔ หมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 - - จํานวนหมูบานท่ี
เขารวมโครงการ 

- มีถังขยะเพียงพอกับ
การบริการประชาชนท้ัง  
๑๔  หมูบาน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับ
ตําบลพรอมศึกษาดูงาน 

- เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ
การจัดการกลิ่น การ
จัดการนํ้า การจัดการ
มลพิษทางอากาศ  
 

๕๐ คน ๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวน
คณะกรรมการท่ี
ผานการอบรม 

- ประชาชนไดรับการ
บริการดานสิ่งแวดลอม
ไดอยางรวดเร็ว 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

แบบ ผ.๐๑ 

แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)                           ๖๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ  
   

๔.  ยุทธศาสตร   :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.๒ แนวทางการพัฒนา  :  การสงเสริมการมีสวนรวมและการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน      
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
 ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ โครงการรักนํ้า รักปา รักษา
แผนดิน (big cleaning day) 
 

- เพ่ือใหประชาชนในตําบล
ไดมีจติสํานักในการรัก
ความสะอาดมากยิ่งข้ึน 

ทํากิจกรรมรณรงคและ
ทําความสะอาดใน

หมูบาน ๑๔ หมูบาน 

๓๕,๐๐๐ 
 

 ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวนหมูบานท่ี
เขารวมโครงการ 

- ประชาชนมีจิตสํานัก
ในการลดประมาณขยะ
และรักษาความสะอาด
ในชุมชนมากยิ่งข้ึน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

๕ โครงการฝกอบรมใหความรูการ
จัดการนํ้าในชุมชน (นํ้าดี,นํ้า
เสีย) 

- เพ่ือใหประชาชนไดรูถึง
สภาพนํ้าและสามารถแกไข
ปญหานํ้าเนาเสยีในชุมชน 

ผูนําชุมชน 
จํานวน ๗๐ คน 

 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูนํา
ชุมชนท่ีผานการ
อบรม 

- ชุมชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
ลดปญหานํ้าเสียใน
ชุมชน 
 

สํานักงาน
ปลัด 

๖ โครงการสงตรวจคณุภาพ
นํ้าประปาและหนองนํ้า
สาธารณะในเขตตําบลหนอง
แวงโสกพระ 

- เพ่ือเปนคาใชจายในการ
สงตรวจคณุภาพนํ้าประปา 

๑๔ หมูบาน ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนหมูบานท่ี
ท่ีตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า 

- ชุมชนมีนํ้าใชท่ีสะอาด
ใชในการอุปโภค-บริโภค 
 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 


