
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านหินโงม ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

   แผนงานการเกษตร  :  (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อส่งเสริม  
อนุรักษ์การปลูกพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น 

หมู่ที่ 1-7 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ  100  
มีการปลูกทุก

หมู่บ้าน 

มีสมุนไพรไว้ใช้ใน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั  

2 โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

หมู่ที่ 1-7 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     
 

มีพื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้นในพ้ืนท่ี 

มีสถานท่ีพักผ่อน   ส านักปลดั  

3 ปล่อยพันธ์ุปลา และ
กุ้งน้ าจืดลงใน 
หนองน้ าสาธารณะ 

เพื่อเพ่ิมจ านวนพันธ์
ปลาและกุ้งน้ าจืดที่
หายากจากแหล่ง
ธรรมชาต ิ

หมู่ที่ 1-7 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       อย่างน้อยปล่อย
ปลาปีละ 1 ครั้ง 

ปลาและกุ้งน้ าจืด
ที่หายากมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั  
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

แบบ ผ. ๐๒ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านหินโงม ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   แผนงานการเกษตร  :  (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 การปลูกป่า
เศรษฐกิจในท่ี
สาธารณะ 

เพื่อปลูกต้นไม้
ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจในท่ี
สาธารณะ 

ที่สาธารณะ,ที่
รกร้างในเขต
ต าบล 

30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละ  80  ใน
การช่วยเหลือของ
การส ารวจความ
คิดเห็น 

ราษฎรในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์
ร่วมกัน 

ส านักปลดั  

5 รณรงค์
ประชาสมัพันธ์สร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อประชาชน
ผู้ประกอบการ
มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์

1,000  ราย 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละ  80  ของ
ผลการส ารวจการ
รณรงค ์

ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั  

6 จัดท าป้ายอนุรักษ์
สัตว์ป่า และต้นไม้
ในที่สาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่ออนุรักษ์
สัตว์ป่าและ
ต้นไม ้

หมู่ที่ 1-7 70,000     70,000     70,000     70,000     70,000     ร้อยละ  100  
ของพื้นที่และ
ต้นไม ้

ประชาชนมี
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านหินโงม ที่  5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

   แผนงานการเกษตร  :  (แนวทางที่ 1 ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูล าห้วย
ปลากด  

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ ากัดเซาะริมตลิ่ง 

หมู่ 3 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     น้ ากัดเซาะริม
ตลิ่ง ลดลง 
ร้อยละ 80 

ปัญหาน้ ากัด
เซาะรมิตลิ่งลด
น้อยลง 

ส านักปลดั 
,กองช่าง 

๘ โครงการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แหล่งน้ า 
(คลองสวยน้ าใส) 

เพื่อฟ้ืนฟูอนุรักษ์
แหล่งน้ า 

ต าบลบ้านหิน
โงม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘0  
ของพื้นที่ 

มีแหล่งน้ าท่ี
สะอาด 

ส านักปลดั,
กองช่าง 

๙ โครงการส่งเสริมการ
ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนให้ท าปุ๋ย
หมักใช้ในครัวเรือน 

ต าบลบ้านหิน
โงม 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ  ๘0  
ของพื้นที่ 

มีการลดรายจ่าย
ในการซื้อปุ๋ย 

กองส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ 

รวม  จ านวน  ๙  โครงการ 9๔0,000 9๔0,000 9๔0,000 9๔0,000 9๔0,000    
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