รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
8. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานักให้
ในเขตพื้นที่ตาบลดม
20,000
20,000
20,000
20,000 ร้อยละ 70
กับประชาชนในการคัดแยก
ของผูเ้ ข้าร่วม
ขยะ
โครงการ

แบบ ผ.02

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. ปลูกจิตสานักให้กบั ประชาชน

กองช่าง

ในการคักแยกขยะ
2. ลดปริมาณขยะก่อนนาเข้าสู่
กระบวนการกาจัดอย่างถูกวิธี

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และศึกษาดูงานการบริหาร และเรียนรู้ การจัดการขยะจาก
จัดการขยะมูลฝอย
ต้นทาง การคัดแยกขยะจากแหล่ง

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะ
รวม

3 โครงการ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-

300,000

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 80

1.มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้

ของผู้เข้าร่วม

การจัดการขยะจากต้นทาง

โครงการ

การคัดแยกขยะจากแหล่ง

กาเนิดขยะโดยคัดแยกออกเป็น

กาเนิดขยะโดยคัดแยกออกเป็น

ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป

ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป

ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย

ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะ
-

หมูท่ ี่ 1 - 12
ในเขตพื้นที่ตาบลดม
-

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

350,000

350,000

350,000

30,000 ร้อยละ 60
ของปัญหา
ขยะลดลง
350,000

1.ขยะในพื้นที่ลดลง
2.สร้างจิตสานึกดูแล
สิง่ แวดล้อมในชุมชน
-

กองช่าง

กองช่าง

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
8. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
หมูท่ ี่ 1 - 12
50,000 50,000 50,000 50,000
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พื้นที่ในเขตตาบลดม
2 โครงการปล่อยพันธุ์ปลา
น้าจืดสูแ่ หล่งน้าสาธารณะ

3 โครงการปลูกหญ้าแฝก

เพือ่ อนุรักษ์พันธุส์ ัตว์น้า เพิม่
แหล่งน้าสาธารณะพืน้ ที่อบต.ดม
ปริมาณสัตว์น้า รักษาคุณภาพ
น้าและฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์วิทยา
ในแหล่งน้าธรรมชาติ

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดิน มีความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

หมูท่ ี่ 1 - 12
ในเขตพื้นที่ตาบลดม

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
50,000 ร้อยละ 60 ของ 1. ลดภาวะโลกร้อน
พืน้ ที่สีเขียว
ในตาบล

สานักปลัด

2. เกิดความสมดุลของ
ธรรมชาติฝนตกตามฤดูกาล

30,000 ร้อยละ 60 1. สภาพระบบนิเวศน์
ของพันธุ์ปลา วิทยาในแหล่งน้าดีขนึ้
2. มีพันธุป์ ลาในแหล่งน้า
เพิ่มขึน้

สานักปลัด

เพิม่ ขึน้

-
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-

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 60

1.ดินมีความอุดมสมบูรณ์
การพังทลาย 2.ลดการพังทลายของ
หน้าดินลดลง หน้าดิน

สานักปลัด
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ที่

โครงการ

4 โครงการกาจัดวัชพืช
ในแหล่งน้าสาธารณะ

5 โครงการปลูกป่าตาม
แนวคูคลอง

วัตถุประสงค์
เพือ่ ดาเนินการกาจัดวัชพืช
ประเภทผักตบชวา ผักกระฉูด
และวัชพืชน้าอืน่ ๆ ในคลอง
ที่มีปัญหาแพร่กระจายให้หมด
เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชนปลูก
ต้นไม้และอนุรักษ์หน้าดิน
ตามแนวคูคลอง เพิม่ พืน้ ที่
สีเขียว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กาจัดวัชพืชประเภทผักตบชวา
ผักกระฉูด และวัชพืชน้าอืน่ ๆ
ในแหล่งน้าที่มีปัญหาการแพร่
กระจายในเขตพืน้ ที่ตาบลดม
จัดหาพันธุพ์ ืช พันธุไ์ ม้เพือ่
ปรับสภาพแวดล้อมในพืน้ ที
ปลูกต้นไม้ตามแนวคูคลอง ห้วย
หนองน้า เช่น ห้วยเสน ฯลฯ

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)

1.ช่วยแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้าให้ดีขนึ้
2.ลดปัญหาการกระจาย
ของวัชพืชต่างๆ

กองช่าง/
สานักปลัด

30,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ตาบลดมมีพนื้ ที่สีเขียว
พื้นที่สเี ขียว เพิม่ ขึน้ และอนุรักษ์หน้าดิน
2.เป็นกิจกรรมเสริมสร้าง
ในตาบล

สานักปลัด

100,000 ร้อยละ 80
ลดปัญหาการ
กระจายของ
วัชพืช

-

30,000

30,000

30,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานราชการและประชาชน

6 โครงการพัฒนาบริบท
หมูบ่ า้ นในตาบลดม

เพือ่ พัฒนาบริบทของหมูบ่ ้านใน
ตาบลดม

หมูท่ ี่ 1 - 12
พื้นที่ตาบลดม

-

-

120,000

120,000

120,000 ร้อยละ 70
บริบทของ

1.ตาบลดมมีการพัฒนา

สานักปลัด

บริบท ปรับปรุงภูมิทัศน์

ตาบล สะอาด 2.ชุมชนสะอาด สวยงาม
เป็นระเบียบ

7 โครงการปลูกป่าชุมชน

เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชนปลูก
ต้นไม้และอนุรักษ์ธรรมชาติ
เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
8 โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ เพือ่ รณรงค์ปลูกต้นไม้ พันธุไ์ ม้
ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ ต่างๆ และอนุรักษ์ธรรมชาติ
เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว

รวม

8 โครงการ

-

การปลูกต้นไม้ในพืน้ ที่ตาบลดม

-

10,000

10,000

10,000

หมูท่ ี่ 1 - 12
พื้นที่ในเขตตาบลดม

20,000

20,000

20,000

20,000

-

200,000

240,000

380,000

380,000

เป็นระเบียบ

10,000 ร้อยละ 70 ของ 1.ลดภาวะโลกร้อน
สานักปลัด
พื้นที่สเี ขียว 2.เกิดความสมดุลของ
ธรรมชาติฝนตกตามฤดูกาล
ในตาบล
20,000 ร้อยละ 65 ของ 1. ลดภาวะโลกร้อน
สานักปลัด
พืน้ ที่สีเขียว 2. เกิดความสมดุลของ
ธรรมชาติฝนตกตามฤดูกาล
ในตาบล

380,000

-

-

-
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ย. 8 ยอดรวม
1

#VALUE! #VALUE!

410,000
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