แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ ปี ( พ.ศ. 2561 ถึง 2564 )
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ 3 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1. แผนงานสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ตัวชี้วดั (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรักน้ า รักป่ า รักษาแผ่นดิน 1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความ ในเขตพื้นที่ตาบลโนน
50,000 50,000 50,000 50,000 จานวนพื้นที่ป่าที่
อุดมสมบูรณ์
อุดม
เพิ่มขึ้น
2.เพื่อสร้ างจิตสานึ กของ
ประชาชนในการรักษา
สิ่ งแวดล้อมและอนัรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
2 โครงการปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่ องมาจากพระราชดาริ

เพื่อป้ องกันการพังทลายของ ปลูกหญ้าแฝกเป้ าหมาย
ดิน
ปี ละ 50,000 กล้า

3 โครงการปลูกต้นในวันสาคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในตาบล
โนนอุดม

ที่สาธารณะในตาบล
โนนอุดม

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละของ
ประชาชนหรื อ
ครัวเรื อนได้รับความรู ้

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนประชาชนที่
เข้าร่ วมกิจกรรม
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
แหล่งน้ าและพื้นที่ป่า
มีความอุดมสมบูรณ์
จิตสานึ กของ
ประชาชนในการ
รักษาสิ่ งแวดล้อม
และอนัรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ป้องกันการพังทลาย
ของดิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

พื้นที่ป่าในตาบลโนน
อุดมเพิ่มขึ้น

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

แบบ ผ.01

ที่
4

5

6

7

งบประมาณและที่ผา่ นมา
โครงการ
วัตถุประสงค์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ตัวชี้วดั (KPI)
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
1.เพื่อสร้ างเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ในเขตพื้นที่ตาบลโนน
400,000 400,000 400,000 400,000 จานวนผูเ้ ข้าร่ วมการ 1.ประชาชนเข้าใจ
สานักปลัดฯ
ต้นไม้ทอ้ งถิ่น ในเขตชุมชน อุดม
อบรมพันธุพืชท้องถิ่น และมีความรู้ในการ
เพิ่มขึ้น
อนุรักษ์มต้นไม้ พืช
สมุนไพร ประจา
ท้องถิ่นไว้เรี ยนรู้ใน
ท้องถิ่น
โครงการจัดทาฝายชะลอน้ าตาม
.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วม ในเขตพื้นที่ตาบลโนน
100,000 50,000 50,000 50,000 จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
ประชาชนมีส่วนร่ วม สานักปลัดฯ /
พระราชดาริ รักป่ า รักต้นไม้ ลาธาร ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า ต้นไม้ อุดม
โครงการ
ในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า กองช่าง
ลาธาร ให้มีความอุดม
ต้นไม้ ลาธาร ให้มี
สมบูรณ์
ความอุดมสมบูรณ์
โครงการอบรมอาสาสมัครนัก
เพือ่ ให้เกิดจิตสานึ กรักและ
เด็กและเยาวชนในเขต
20,000
20,000 20,000 20,000 จานวนเด็กและ
เด็กและเยาวชนเกิด
สานักปลัด ฯ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้อย
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตาบล50 ราย เข้าร่ วม
เยาวชนที่เข้าร่ วม
จิตสานึ กรักและ
ฝึ กอบรม
กิจกรรม
หวงแหน
พยากรธรรมชาติ
โครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับการ เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้
ประชาชนจานวน 100 คน 50,000
50,000 50,000 50,000 จานวนประชาชนที่ ทรั
ประชาชนมี
ความรู ้
สานักปลัด ฯ
ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
เข้าร่ วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการดูแลรักษา
สาธารณะประโยชน์
สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณประโยชน์
และที่
สาธารณประโยชน์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.01
งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

8 โครงการฝึ กอบรมวิทยากรตัวคูณ
ด้านพลังงาน

9 โครงการฝึ กอบรมการผลิตและการ
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจากพืชน้ ามัน

10 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่ องการ
ใช้พลังงานทดแทน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ฝึ กอบรมในการประหยัด
พลังงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 150
คนอบต.ร่ วมกับสนง.
พลังงานภูมิภาคที่ ๖
(ขอนแก่น)
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 50
เข้าใจผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงจาก คนอบต.ร่ วมกับสนง.
พืชได้
พลังงานภูมิภาคที่ ๖
(ขอนแก่น)
เพือ่ ส่ งเสริ มให้ประชาชน
ได้อบต.ร่ วมกับสนง.
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
พลังงานภูมิภาคที่ ๖
พลังงานทดแทน
(ขอนแก่น)

ปี 2561
(บาท)
20,000

ปี 2562
(บาท)
20,000

ปี 2563
(บาท)
20,000

ปี 2564
ตัวชี้วดั (KPI)
(บาท)
20,000 จานวนประชาชนที่
เข้าร่ วมฝึ กอบรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนสามารถ
ประหยัดพลังงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด ฯ

20,000

20,000

20,000

20,000 จานวนประชาชนที่
เข้าร่ วมฝึ กอบรม

ประชาชนสามารถ
เข้าใจผลิตน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากพืชได้

สานักปลัด ฯ

50,000

20,000

20,000

20,000 จานวนประชาชนที่
เข้าร่ วมฝึ กอบรม

ประชาชนเข้าใจและ
สามารถใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนได้

สานักปลัด ฯ
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ ปี ( พ.ศ. 2561 ถึง 2564 )
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ 3 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ตัวชี้วดั (KPI)
ผลที่คาดว่า
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
จะได้รับ
1 โครงการขุดลอกสระน้ าร่ องโดน เพื่อให้มีพ้ืนที่รองรับปริ มาณ ขนาดกว้าง 50.0 ม.ระยะ 200,000 100,000
- จานวนครัวเรื อนมีน้ า แหล่งน้ าได้รับการ
และกุดไชยสอ (ตอนบน )
น้ ากักเก็บน้ า และฟื้ นฟูแหล่ง ยาว 200.0 ม. สู ง 3.5 ม.
ใช้ทางการเกษตร
ปรับปรุ งฟื้ นฟู
น้ า
ตามแบบ อบต.กาหนด
อย่างเพียงพอ
2 โครงการขุดลอกห้วยกุดไชยสอ
(ตอนล่าง ) บ้านดอน ม.1
3 โครงการดาดคอนกรี ต จากหัวหมู
สู บน้ าพลังไฟฟ้าหนองผือ ถึง คุม้
น้อย ดาดคอนกรี ตคลองไส้ไก่ 2
เส้น เส้นที่ 1 นานางชลี มัง่ มูล ถึง
นานายทานอง บุรีชยั เส้นที่ 2 นา
นางพนิ ดา จันดาแสน ถึง นานาย
ชาญชัย ลาสอน

เพื่อให้มีพ้ืนที่รองรับปริ มาณ
น้ ากักเก็บน้ า และฟื้ นฟูแหล่ง
น้ า
เพื่อให้มีพ้ืนที่รองรับปริ มาณ
น้ ากักเก็บน้ า และฟื้ นฟูแหล่ง
น้ ามีแหล่งน้ าใช้ได้ตลอดปี ให้
เส้นทางน้ าไหลสะดวกขึ้น

ขนาดกว้าง 50.0 ม.ระยะ
ยาว 200.0 ม. สู ง 3.5 ม.
ตามแบบ อบต.กาหนด
คลองไส้ไก่ จานวน 2
เส้น เส้นที่ 1 นานางชลี
มัง่ มูล ถึง นานายทานอง
บุรีชยั ยาว 260.0 ม. นานางพนิ ดา จันดาแสน
ถึง นานายชาญชัย ลา
สอน ยาว 360.ม. ตาม
แบบ อบต.กาหนด

200,000

100,000

-

-

200,000

100,000

-

-
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จานวนครัวเรื อนมีน้ า
ใช้ทางการเกษตร
อย่างเพียงพอ
จานวนครัวเรื อนมีน้ า
ใช้ทางการเกษตร
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

แหล่งน้ าได้รับการ
ปรับปรุ งฟื้ นฟู

กองช่าง

แหล่งน้ าได้รับการ
ปรับปรุ งฟื้ นฟู

กองช่าง

แบบ ผ.01

ที่

โครงการ

4 โครงการขุดลอกคลองลาห้วยแล้ง
ฝายตะปู่ ถึง ฝายคสล.กกโกบ้าน
โนนอุดม ม.6

วัตถุประสงค์
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
การเกษตรและการอุปโภค
บริ โภค

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ตัวชี้วดั (KPI)
ผลที่คาดว่า
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
จะได้รับ
ขนาดกว้าง 20.0 ม.ระยะ 300,000 200,000 100,000
- จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ยาว 1,000.0 ม. ลึก 3.0 ม.
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
ตามแบบ อบต.กาหนด
อย่างเพียงพอ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการขุดลอกคลองท่าควายให้ เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
เป็ นบ่อลึก 2.0 ม.ในพื้นที่จานวน 20 การเกษตรและการอุปโภค
บริ โภค
ไร่ บ้านโนนอุดม ม.6

ขนาดกว้าง 20.0 ม.ระยะ
ยาว 500.0 ม. ลึก 2.0 ม.
ตามแบบ อบต.กาหนด

-

-

220,000

6 โครงการขุดลอกลาห้วยท่าสิ ม ไปถึง เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
การเกษตรและการอุปโภค
บล็อควังข่า บ้านโนนอุดม ม.7

ระยะยาว 200.0 ม. ลึก
1.0 ม. ตามแบบ อบต.
กาหนด

-

-

-

7 โครงการขุดลอกวังข่าจากบล็อควัง เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
ข่า ไปถึง บล็อคกกไฮ บ้านโนนอุดม การเกษตรและการอุปโภค
บริ โภค
ม.7

ระยะยาว 200.0 ม. ลึก
2.0 ม. ตามแบบ อบต.
กาหนด

-

-

-

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
การเกษตรและการอุปโภค
บริ โภค

ระยะยาว 200.0 ม. ลึก
2.0 ม. ตามแบบ อบต.
กาหนด

-

-

-

บริ โภค

8 โครงการขุดลอกร่ องเหมืองลาน้ า
เชิญ ไปถึง นานายบุญ สมัครชัย
บ้านโนนอุดม ม.7
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-

น้ าท่วมในฤดูฝน
จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
อย่างเพียงพอ
น้ าท่วมในฤดูฝน

400,000 จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
อย่างเพียงพอ
น้ าท่วมในฤดูฝน
450,000 จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
อย่างเพียงพอ
น้ าท่วมในฤดูฝน
450,000 จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
อย่างเพียงพอ
น้ าท่วมในฤดูฝน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการขุดลอกสระโรงเรี ยนบ้าน เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
การเกษตรและการอุปโภค
หิ นตั้ง ม.9
บริ โภค

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ตัวชี้วดั (KPI)
ผลที่คาดว่า
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
จะได้รับ
กว้าง 30.0 ม. ยาว 200.0 100,000
- จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ม.ความลึกจากเดิม 2.0 ม.
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
ตามแบบ อบต.กาหนด
อย่างเพียงพอ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

น้ าท่วมในฤดูฝน

10 โครงการขุดลอกคลอง (ห้วยบัว
แป้ น) บ้านหิ นตั้ง ม.9

11 โครงการขุดลอกห้วยวังม่วง บ้าน
หอย ม.11 บ้านหอย ม.11

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
การเกษตรและการอุปโภค
บริ โภค
เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
การเกษตรและการอุปโภค
บริ โภค

12 โครงการซ่อมแซมฝายประชาอาสา เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ทา
การเกษตรและการอุปโภค
พร้ อมวางท่อ บ้านหอย ม.11
บริ โภค

13 โครงการวางท่อส่งน้ าด้วยท่อP.V.C. เพือ่ ให้เกษตรมีน้ าไว้ใช้ใน
คลองส่งน้ าห้วยกุดไชยสอ จากนา การเกษตร
นางบุญชู ม่วงสู งเนิ น ไปถึง นานาย
ทอง จันทึก บ้านดอน ม.1

ความยาวลาห้วย
ประมาณ 1,000.0 ม.ลึก
3.0 ม. ตามแบบ อบต.
กาหนด
ความกว้าง 2.50 ม.ยาว
400.0 ม.ลึก 2.0 ม. ตาม
แบบ อบต.กาหนด

100,000

ความกว้าง 4.0 ม.ยาว
30.0 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กาหนด

50,000

ท่อส่งน้ า(ท่อพีวีซี) ขนาด
6" นิ้ว ระยะทางความ
ยาว 400 ม. พร้อมเครื่ อง
สูบน้ า ตามแบบ อบต.
กาหนด

150,000

100,000

-

-

จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

จานวนครัวเรื อนมีน้ า ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง
ใช้ทางการเกษตร
และกักเก็บน้ าป้ องกัน
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ร้อยละหรื อจานวน
เกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

กองช่าง

น้ าท่วมในฤดูฝน

50,000

-

-

-

น้ าท่วมในฤดูฝน

50,000

-

-

น้ าท่วมในฤดูฝน

-
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-

-

เกษตรมีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

แบบ ผ.01

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 โครงการสูบน้ าด้วยเครื่ องยนต์ดีเซล เพือ่ ให้เกษตรมีน้ าไว้ใช้ใน
โดยฝังท่อส่งน้ า (PVC) จากห้วยกุด การเกษตร
ไชยสอ ตอนบน ไปถึง ถนนมะลิวลั ย์
บ้านดอน ม.1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ท่อส่งน้ า(ท่อพีวีซี)พร้อม
ท่อพีวีซี ขนาด 6" นิ้ว
ระยะทางความยาว 400 ม.
ตามแบบ อบต.กาหนด

15 โครงการซ่อมแซมวางท่อระบบ ภาย เพือ่ ให้เกษตรมีน้ าไว้ใช้ในการ ขนาดท่อ 8.511/2 นิ้ว
ในหมุบ่ า้ น บ้านดอน ม.1

อุปโภค บริ โภค ภายใน
ครัวเรื อน

ยาวประมาณ 3,000 ม.
เพือ่ วางท่อใหม่ ตามแบบ
อบต.กาหนด
ทั้ง 7 หมูบ่ า้ น จานวน 10
บ่อ ตามแบบ อบต.
กาหนด

16 โครงการขุดบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตรประจาหมูบ่ า้ น ทั้ง 7
หมูบ่ า้ น

เพือ่ ให้มีพ้นื ที่รองรับปริ มาณ
น้ ากักเก็บน้ า เพือ่ ใช้ใน
การเกษตร

17 โครงการขยายคลองส่งน้ าแบบท่อ

เพือ่ ให้มีพ้นื ที่รองรับปริ มาณ เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม.
น้ ากักเก็บน้ า และฟื้ นฟูแหล่งน้ า ยาว 3,000.0 ม. พร้อม
วาลว์เปิ ด-ปิ ด ตามแบบ
อบต.กาหนด

พีวีซีของสถานีสูบน้ าอ่างเก็บน้ า
หนองผือ จากดอนพระเจ้า ถึง นา
นายสัญจร ถิ่นน้ าใส บ้านหอย ม.2

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ตัวชี้วดั (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
150,000
- ร้อยละหรื อจานวน
เกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เพือ่ ให้เกษตรมีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

210,000

210,000 210,000 210,000 ร้อยละหรื อจานวน เพือ่ ให้เกษตรมีน้ าไว้ใช้
ประชาชนเกษตรกรที่ ในครัวเรื อน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

210,000

210,000 210,000 210,000 จานวนครัวเรื อนมีน้ า เพือ่ ให้เกษตรมีน้ าไว้ใช้
ใช้ทางการเกษตรอย่าง ในการเกษตร
เพียงพอ

กองช่าง

750,000

750,000

กองช่าง

146

750,000

750,000 ร้อยละหรื อจานวน
เกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์

เพือ่ ให้เกษตรมีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ ปี ( พ.ศ. 2561 ถึง 2564 )
องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ จงั หวัดที่ 3 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
แผนงานสาธารณสุ ข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผา่ นมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ตัวชี้วดั (KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
เพือ่ จัดหาถังขยะให้เพียงพอ จัดซื้อถังขยะ จานวน 200 50,000
50,000 50,000 50,000 จานวนครัวเรื อนที่มี
1 โครงการจัดซื้อถังขยะ
ต่อความต้องการในชุมชน
ถัง
ถังขยะรองรับขยะ
เพิม่ เติม
1.เพือ่ ให้ความรู ้ ผเู้ ข้ารับการ จัดอบรมให้ความรู้ แก่
50,000
50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจานวนผู้
2 โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยครัวเรื อนและ อบรมมีความรู ้ ความเข้าใจถึง ประชาชนในตาบล
เข้ารับการอบรมที่มี
ชุมชน
ปั ญหาและผลกระทบของขยะ
ความรู้ เพิม่ ขึ้น
มูลฝอย 2.เพือ่ สร้างจิตสานึ ก
และสร้างการ มีส่วนร่ วมใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย
เพือ่ ให้ขยะในท้องถิ่นมีระบบ บ่อขยะตาบลโนนอุดม
100,000 50,000 50,000 50,000 ปริ มาณขยะที่ลดลง
3 โครงการขุดฝังกลบขยะและสิ่ง
ปฏิกลู บ่อขยะชุมชน
การจัดการที่ถูกวิธี
4 โครงการธนาคารขยะประจาหมูบ่ า้ น เพือ่ กาจัดขยะแบ่งแยกขยะรี ไช ทั้ง 7 หมูบ่ า้ น ภายใน
ทั้ง 7 หมูบ่ า้ นในชุมชน
เคิลให้นากลับมาใช้และตั้ง
ตาบลโนนอุดม
เป็ นกองทุน

100,000

100,000
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100,000

100,000 ปริ มาณขยะที่ลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีที่รองรับขยะเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด ฯ

ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
จิตสานึ กในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
และไม่ทาลาย
สิ่ งแวดล้อม

สานักปลัด ฯ

ขยะในชุมชนมีการ
ระบบบริ หารจัดการที่
ถูกวิธี

สานักปลัด ฯ

สามารถกาจัดขยะ
แบ่งแยกขยะรี ไชเคิล
ให้นากลับมาใช้และตั้ง
เป็ นกองทุน

สานักปลัด ฯ

