
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๓   การเสริมสร้างความสมดุล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๔   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๓   การเสริมสร้างความสมดุล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บรเิวณ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมภีูมิทัศน์สวยงาม 
สะอาด ปลอดภยั ตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.หว้านค า 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตรงมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ร้อยละ  
๑๐๐ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์สวยงาม 
สะอาด ปลอดภยั ตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
บ่อบ าบัดน  าเสีย  

เพื่อแก้ไขปัญหาน  าเสีย
ในชุมชน 

๑  แห่ง (ตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ น  าเน่าเสยีลดลง 
ร้อยละ ๑๐  

มีบ่อบ าบัดน าเสียที่
สามารถแก้ไขปัญหา
น  าเสียในชุมชนได ้

กองช่าง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๔   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๓  การเสริมสร้างความสมดุล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๔   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๔.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน  าใต้ดิน 

เพื่อก่อสร้างธนาคาร
น  าใต้ดิน 

พื นที่ อบต.หว้านค า ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ป้องกันน  าท่วมขัง
เพิ่มขึ นไดร้้อยละ๖๐ 

สามารถระบายน  าได้
ลดการเกิดปญัหาน  า
ท่วม 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๓   การเสริมสร้างความสมดุล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่   ๔   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๔.๒  แผนงานการเกษตร 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการท าความ
สะอาดท่อระบายน  า
และรางระบายน  าใน
เขตอบต. หว้านค า 

เพื่อลดปัญหาการอดุตัน
ของท่อระบายน  า ลด
ปัญหามลภาวะเหตุ
ร าคาญและการจ้าง
แรงงานในชุมชน 

๑ ครั ง/ปีในเขต
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การระบายน  าได้ด ี
ร้อยละ ๘๐  

ท่อและรางระบาย
น  าได้ดี ประชาชน
มีส่วนร่วมและมี
รายได้เพิ่มขึ น 

กองช่าง 

๕ โครงการจดัซื อถัง
ขยะ 

เพื่อจัดซื อถังขยะให้แก่
ชุมชนในต าบลหว้านค า
เพื่อจัดเก็บขยะใน
ครัวเรือน 

หมู่บ้านเขต อบต.
หว้านค า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนขยะลดลง 
๓๐ % 

ชุมชนสะอาดไม่มี
ขยะตกค้าง 

กองช่าง 

รวม ๕ โครงการ - - ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ - -  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๓   การเสริมสร้างความสมดุล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๔   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                         ๔.๒ แผนงานการเกษตร 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๑ โครงการรักน  า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

เพื่อเพ่ิมพื นท่ีป่าไม้
และลดภาวะโลกร้อน 

นักเรียน ประชาชน 
เยาวชน ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและ
พนักงาน อบต.ร่วมกัน
ปลูกต้นไม ้

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนป่าไม้ที่
เพิ่มขึ น 

มีต้นไม้ที่เพิ่มขึ น ส านักปลดั 
อบต. 

๒ โครงการก าจดัวัชพืช
ตามแหล่งน  าในเขต
ต าบลหว้านค า 

เพื่อป้องกันการตื นเขิน
ของแหล่งน  าในเขต 
อบต. 

แหล่งน  าในเขต ต าบล
หว้านค า  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ปัญหาแหล่งน  า
ลดลงร้อยละ 
๑๐ 

มีแหล่งน  า
สาธารณะที่
สะอาดและลด
ปัญหาการตื นเขิน
ของแหล่งน  า 
 

ส านักปลดั 
อบต. 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

 
 
 
 
 

๓ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ท้องถิ่นอาสา  ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ “จิต
อาสา สรา้งป่า รักน  า” 

 เพื่อเพ่ิมพื นท่ีป่าไม้และลด
ภาวะโลกร้อน 

๑ ครั ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนป่าไม้ที่
เพิ่มขึ น 

มีต้นไม้ที่เพิ่มขึ น ส านักงานปลัด 
อบต. 

๔ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เพื่อจัดอบรมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยาม 
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

๑ ครั ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สร้าง
ความรูส้ านึกรัก
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ นร้อยละ 
๖๐ 

สนองพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้าง
ความรูส้ านึกรัก
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

รวม  ๔  โครงการ - - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - -  


