
๙๗ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   ๔.๑ แผนงาน การก้าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้้าเสียในชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ธนาคารขยะ
โรงเรียน 

เพ่ือลดปริมาณขยะ
มูลฝอยและให้มีการ
น้าทรัพยากรน้า
กลับมาใช้ใหม่ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้จัดตั้ง
ธนาคารขยะที่
โรงเรียน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่ม
มากขึ้น 

มีศูนย์การน้ามูล
ฝอยกลับมาใช้ 

ส้านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

๒ จัดซื้อถัง
ขยะประจ้า
หมู่บ้าน 

เพ่ือบริการประชาชน
ในการรองรับขยะที่มี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือจัดซื้อถังขยะ
ติดตั้งภายใน
หมู่บ้าน/ถังขยะ
แยกประเภท 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปริมาณ
ขยะที่มี
การก้าจัด 

ไม่เกิดปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยการ
เพาะเชื้อโรคใน
ขยะ 

ส้านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

๓ ปรับปรุง
สถานที่
ก้าจัดขยะ 

เพ่ือให้การจัดเก็บ
ขยะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ปรับปรุงทางลง
บ่อขยะหรือ
ภายในบ่อขยะ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สถานที่
ก้าจัดขยะ
มีระบบดี
ขึ้น 

ไม่เกิดปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยการ
เพาะเชื้อโรคใน
ขยะ 

ส้านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

รวม ๓ โครงการ - - ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ - - - 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๘ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   ๔.๒ แผนงาน การจัดการ การบ้ารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ปลูกต้นไม้/หญ้า
แฝกเฉลิมพระ
เกียรติอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม/เสริม
องค์ความรู้
เกี่ยวกับหญ้าแฝก
ให้กับประชาชน 

จัดโครงการปลูก
ต้นไม้/หญ้าแฝก 
เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ
ธรรมชาติและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ้านวนผู้มี
ส่วนร่วมใน
การ
อนุรักษ์/
จ้านวน
พ้ืนที่การ
พังทลาย
ของดิน
ลดลง 

เทิดพระเกียรติ
และถวายเป็น
ราชสักการะ
จงรักภักดี/
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู
ธรรมชาติรู้จักใช้
ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก 

ส้านักปลัด 

๒ ออกข้อบัญญัติ
ต้าบลควบคุมการ
จัดระบบอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือควบคุมระบบ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

ออกข้อบัญญัติ
ต้าบลเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มี
ข้อบัญญัติ
ควบคุม 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็น
ระบบ 

ส้านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์
เส้นทางคมนาคม 

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้สองข้างทาง 

ปลูกต้นไม้ทุก
หมู่บ้านในเขต 
อบต.ด่านเกวียน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความเป็น
ระเบียบ 

สองข้างทาง
ได้รับการฟ้ืนฟู
ให้มีความร่มรื่น 

ทุกส่วน
ราชการใน 
อบต. 

รวม ๓ โครงการ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๙ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   ๔.๓ แผนงาน การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ รณรงค์ไม่เผาต่อ
ซัง/เผาในที่โล่ง/
ไถกลบฟางข้าว/
ป้องกันไฟป่า
และหมอกควัน 

เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหามลพิษใน
อากาศและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รณรงค์สร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจในปัญหา
ผลกระทบที่
เกิดข้ึน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ป้องกันการ
เกิดปัญหา
มลพิษใน
อากาศและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ 

ส้านักปลัด/
งานป้องกัน 

๒ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริม
มาตรการ
ประหยัด
ทรัพยากรและ
พลังงาน 

เพ่ือสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล
และเพ่ือประหยัด
ทรัพยากรพลังงาน
ชาติ 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
เช่น เอกสารแผ่น
พับ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สนับสนุน
นโยบาย
รัฐบาลและ
ประหยัด
ทรัพยากร
พลังงานชาติ 

ส้านักปลัด 

๓ เยาวชนรู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการรักษา
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 85 
พึงพอใจ 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส้านักปลัด/
งาน
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๑๐๐ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔  การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๔  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   ๔.๓ แผนงาน การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔ ทดสอบคุณภาพ
น้้า 

เพ่ือการทดสอบ
คุณภาพน้้า 

การทดสอบ
คุณภาพน้้าทั้ง 6 
หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีน้้า
สะอาดทั้ง 
6 หมู่บ้าน 

คุณภาพน้้าใน
หมู่บ้านสะอาด
และผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในพ้ืนที่ต้าบล
ด่านเกวียน 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/
เสริมองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปลูก
พันธุ์ไมใ้ห้กับ
ประชาชน 

จัดโครงการ เพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพ
ธรรมชาติและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ จ้านวนผู้มี
ส่วนร่วมใน
การ
อนุรักษ์/
จ้านวน
พ้ืนที่การ
พังทลาย
ของดิน
ลดลง 

เทิดพระเกียรติ
และถวายเป็น
ราชสักการะ
จงรักภักดี/
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟู
รักษาธรรมชาติ 

ส้านักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ - - - 

 

แบบ ผ. ๐๒ 


