
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๑๐ การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๘  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรต ิ

- เพื่อปองกันการพังทลาย
ของหนาดิน 

- ปลูกหญาแฝก
ตามขอบสระน้ํา 
ฝงคลองและ
ถนนในเขตตาํบล  
จํานวน  ๑  ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- หนาดินไดรับ
การปรับปรุง
บํารุงรักษา
เพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๒ โครงการปลูกตนไมตาม
พระราชดําร ิ

- เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาในเขต
พื้นท่ีใหเพิ่มข้ึน 

- ปลูกปา
สาธารณประโยชน
และปาชุมชนจํานวน 
๑,๐๐๐ ตน (ปา
สาธารณประโยชน) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ในเขตพื้นท่ีมี
พื้นท่ีปาเพิ่มข้ึน
รอยละ ๒ 
ของพื้นท่ี
ท้ังหมด 

สํานักงานปลัด 

๓ ทําคันดินรอบปาสาธารณ 
ประโยชนภายในตําบล 

- เพื่อปองกันการทําลาย
และบุกรุกพื้นท่ีปาสาธารณ 
ประโยชน 

- ทําคันดินรอบ
พื้นท่ีปาสาธารณ 
ประโยชนภายใน
ตําบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- การบุกรกุ
ท่ีดินสาธารณะ
ลดลงจากเดิม 

กองชาง 

๔ โครงการรังวัดท่ีดิน
สาธารณประโยชนในพื้นท่ี 
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 

- เพื่อกําหนดขอบเขตหรือ
แนวเขตปกหลักเขตท่ีดิน 
ปกหลักเขตท่ี
สาธารณประโยชน 

  - ปองกันการ
บุกรุก เขาทํา
ประโยชนโดยไม
ถูกกฎหมายและ
ลดขอพิพาท
เรื่องแนวเขต
ท่ีดิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- การบุกรกุ
ท่ีดินสาธารณะ
ลดลงจากเดิม 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการบริหารจัดการน้ํา
และรักษาสิ่งแวดลอม 

- เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ใชน้ําอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

- โครงการรณรงค
ใหประชาชนใชน้ํา
อยางประหยัด 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป 
(ท้ัง ๑๑ หมูบาน) 
- โครงการรกัษน้ํา
รักสตัว โดยการ
จัดหาพันธุปลา
ปลอยในแหลงน้าํ
สาธารณะจํานวน  ๑  
ครัง้ / ป 
- โครงการดูแล
รักษาความสะอาด
ของแหลงน้ําเชนการ
กําจัดวัชพืช ฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ประชาชนให
น้ําอยางประ 
หยัดและเกิด
ประโยชน
สูงสุด 
- อาหารใน
แหลงน้ําสา 
ธารณะในเขต
ตําบลเพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๖ โครงการอนุรักษพันธุพืช 
ตามโครงการประราชดําร ิ

- เพื่อใหพื้นท่ีปาในเขต
พื้นท่ียังคงอยูในพื้นท่ี 

-โครงการ
อนุรักษพันธุพืช 
ตามโครงการ
ประราชดําริ 
จํานวน ๑ ครั้ง / 
ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ในเขตพื้นท่ีมี
พื้นท่ีปาเพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗ โครงการทองถ่ินไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักพื้นท่ีสีเขียว 

- เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ี
ปลูกปาและรักปามากข้ึน 

-โครงการ
ทองถ่ินไทย รวม
ใจภักดิ์ รักพื้นท่ี
สีเขียว จํานวน 
๑ ครั้ง / ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ในเขตพื้นท่ีมี
พื้นท่ีปาเพิ่มข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๘ โครงการฝกอบรมพฒันา
ศักยภาพศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 

-เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรูและสามารถนําไป
ถายทอดไดดีย่ิงข้ึน 

-โครงการฝกอบ 
รมพัฒนาศักย 
ภาพศูนยถาย 
ทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร
ประจําตําบลโนน
เมืองพัฒนา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ในเขตพื้นท่ีมี
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจํา
ตําบลโนนเมือง
พัฒนา 

สํานักงานปลัด 

๙ โครงการรักสิ่งแวดลอมทําดี
เพื่อถวายสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

-เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ี
รักสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

-โครงการรกั
สิ่งแวดลอมทําดี
เพื่อถวายสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
ตําบลโนนเมือง
พัฒนา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ในเขตพื้นท่ี
รักสิ่งแวดลอม
มากข้ึน 

สํานักงานปลัด 

๑๐ โครงการบริหารจัดการน้าํ
เสียในหมูบาน/ตําบล 

เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีรัก
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

-โครงการ
บริหารจัดการน้ํา
เสียในหมูบาน/
ตําบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ในเขตพื้นท่ีมี
การบริหาร
จัดการน้ําเสีย
ในหมูบาน/
ตําบล 

สํานักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๑๐ การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๘  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในหมูบาน /ตําบล
โนนเมืองพัฒนา 

- เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความความเขาใจในการคัด
แยกขยะและลดปริมาณ
ขยะใหนอยลง 

- รณรงคการคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ปริมาณขยะ
ในเขตพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลง 

กองชาง 

๒ โครงการขุดบอท้ิงขยะบาน
คลองแคใต  หมูท่ี ๓ 

- เพื่อความสะอาดใน
หมูบาน 

ตามแบบ
องคการบริหาร
สวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา
กําหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ มีบอท้ิงขยะใน
หมูบาน ๑ บอ 

- ปริมาณขยะ
ในเขตพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลง 

กองชาง 

๓ โครงการขุดบอท้ิงขยะบาน
คลองแคเหนือ  หมูท่ี ๔ 

- เพื่อความสะอาดใน
หมูบาน 

ตามแบบ
องคการบริหาร
สวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา
กําหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ มีบอท้ิงขยะใน
หมูบาน ๑ บอ 

- ปริมาณขยะ
ในเขตพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลง 

กองชาง 

๔ ถังขยะประจําหมูบาน  หมูท่ี 
๕ 

- เพื่อความสะอาดใน
หมูบาน 

ตามแบบ
องคการบริหาร
สวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา
กําหนด 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ มีถังขยะ
ประจําหมูบาน 

- ปริมาณขยะ
ในเขตพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลง 

กองชาง 

๕ เตาเผาขยะในรัวเรือน  หมูท่ี 
๑-๑๑ 

- เพื่อความสะอาดใน
หมูบาน 

ตามแบบ
องคการบริหาร
สวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา
กําหนด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีเตาเผาขยะ
ประจํา
ครัวเรือน 

- ปริมาณขยะ
ในเขตพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลง 

กองชาง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

แบบ ผ. ๐๑ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตรท่ี  ๑๐ การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ท่ี ๘  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖ โครงการแกไขปญหาขยะใน
ชุมชน 

- เพื่อความสะอาดใน
หมูบาน 

- การรณรงคลด
ขยะในครัวเรือน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ปริมาณขยะ
ในเขตพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลง 

สํานักปลัด 

๗ โครงการรณรงคสราง
จิตสํานึกในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

- เพื่อใหความรูและการ
สรางจิตสํานึกในหมูบาน 

- การอบรมให
ความรู จํานวน 
๑๑  หมูบาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีกิจกรรมไม
นอยกวา ๑ 
ครั้งตอป 

- ปริมาณขยะ
ในเขตพื้นท่ีมี
ปริมาณลดลง 

สํานักปลัด 

           

           

           


