
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 

 

~ ๑๑๗ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 

      ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
      ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 

      แผนงานการเกษตร  :  งานเกษตร   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

223 โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติและอนุรักษปา
ชุมชน 

เพ่ือคงสภาพปา ขยาย
พ้ืนท่ีปลูกปา  

-ปาไมยืนตน 

ปาไมชุมชน 
 50,000 100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการพ้ืนท่ี

ปลกูปา และ

บํารุงรักษาปา 

คงสภาพพ้ืนท่ีปา 

และเพ่ิมความอุดม

สมบูรณใหกับ 

ปามีองคกรอนุรักษ

ดานสิ่งแวดลอม 

สํานักปลัด

ฯ 

 

224 โครงการปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ เชนโครงการ

ภูมิใจภักดีพระราชา พระ

ราชินี เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ปลูกไมยืนตน 999,999  

ตน, โครงการปลกูไมยืน

ตนหนึ่งลาน ตน เพ่ือผูคน

วันขางหนา  

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

แดองค

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูภูมิพลอดุลยเดช

ฯ และสมเด็จพระนาง

เจาพระบรมราชินีนาถ 

- เพ่ือสรางสภาวะ

แวดลอมใหเกิดความ

สมดุลย่ิงขึ้น 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

และความรมรื่นสวย 

ปลูกตนไม

บริเวณพ้ืนท่ีริม

ถนน / พ้ืนท่ี

สาธารณะ

ประโยชนและ

พ้ืนท่ีวางเปลา

อยางนอย 

จํานวน  1,000  

ตนตอป 

 50,000 100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการปลกู

ป่าเฉลมิพระ

เกียรติ 

 - เกิดทศันียภาพ

ท่ีสวยงาม  

- เกิดความรม่รื่น

ภายในอาคาร

สถานท่ี และทาํให้

อากาศบรสิทุธ์ิ 

- เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว 

- เพิ่มพืน้ท่ีป่าให้

มากขึน้ 

สาํนกั

ปลดัฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 

 

~ ๑๑๘ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 

      ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
      ยุยุทธศาสตร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 

      แผนงานการเกษตร  :  งานเกษตร   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

225 โครงการปรับปรงุพ้ืนท่ีดิน

เค็มหมูท่ี 1--14 

เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพดิน

ใหมีคุณภาพสามารถ

ทําการเกษตรได 

พ้ืนท่ีการเกษตร 

หมูท่ี 1 – 14

โดยองคการ

บริหารสวน

ตําบลเมืองเพีย

รวมกับกรม

พัฒนาท่ีดินรวม

ดําเนินการใน

รูปแบบบูรณา

การรวมกัน 

  140,000.- 

 

140,000.- 

 

140,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ

ปรับปรุงพ้ืน

ท่ีดินเค็มหมูท่ี 
1-14 

ดินมีคุณภาพดี 

เพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตรใหกับ

เกษตรกร 

สํานักปลัด 

226 โครงการสงเสริม

เกษตรกรดานประมงตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจดาน

ประมง 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 – 

14 
 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ 

เพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมเศรษฐกิจ

ดานประมง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเพีย  อําเภอเมืองเพีย  จังหวัดขอนแกน 

 

~ ๑๑๙ ~ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา 

       ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอม  
       ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 

       แผนงานการเกษตร  :  งานเกษตร   
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

227 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือใหมีถังขยะรองรับ

ขยะมูลฝอยไวคอย

บริการประชาชน 

จัดซ้ือถังขยะ

จํานวน 1,000

ถัง 

 50,000 100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ

จัดเก็บขยะ/

กําจัดขยะมูล

ฝอย 

ชุมชนเกิดความ

สะอาด และมี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอยมากขึ้น 

สวนการ

คลัง 

228 โครงการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย  

เพ่ือบริหารการกําจัด

ขยะมูลฝอยใหเปน

ระบบมากย่ิงขึ้น 

บริหารการ

กําจัดขยะมูล

ฝอย ภายใน

อบต.ท้ัง 14 หมู 

 50,000 100,000.- 

 

100,000.- 

 

100,000.- 

 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการ

จัดเก็บขยะ/

กําจัดขยะมูล

ฝอย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี

มีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม และมี

วินัยในการท้ิงขยะ 

ชุมชนเกิดความ

สะอาดเปนการ

รักษา

สภาพแวดลอม 

สํานักปลัด

ฯ 

รวม  215,000 
 

555,000 555,000 555,000    

 


