
แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือฝึกการป้องกันไฟไหม้ป่า จัดอบรมอาสาสมัคร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของอาสาสมัคร อาสาสมัครได้รับความ ส านักงานปลัด

ป้องกันไฟป่า และดูแลอนุรักษ์ป่า ท่ีเข้ารับการอบรม รู้ในการป้องกันไฟป่า

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้ประชาชนใน จัดท าป้ายรณรงค์ให้ 5,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนตระหนักถึง ส านักงานปลัด
ด้านการป้องกันไฟป่า การควบคุมไฟเม่ือเกิดเหตุ ความรู้ท้ัง 10 หมู่บ้าน ท่ีได้รับประโยชน์ การป้องกันไฟป่า

30,000 35,000 40,000 40,000 40,000
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รวมจ านวน  2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้ชุมชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ จ านวน 1 -2 คร้ัง/ปี ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในการปลูกป่า

2 โครงการรักน้ ารักป่ารักษาแผ่นดิน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว จัดกิจกรรมปลูกป่าบ ารุง 40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละจ านวนพ้ืนท่ี ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด
เพ่ือดูแลแหล่งน้ าและดิน รักษาน้ าและดิน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ให้คงความอุดมสมบูรณ์

3 โครงการพัฒนาชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านให้มีความ แต่ละหมู่บ้านร่วมกัน 150,000 150,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักงานปลัด
 สะอาดน่าอยู่น่าอาศัย จัดกิจกรรมปรับปรุง กิจกรรม

ภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม

4 โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านให้มีความ แต่ละหมู่บ้านร่วมกัน 20,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนได้รับประโยชน์ ส านักงานปลัด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลกุดเรือ สะอาดน่าอยู่น่าอาศัย จัดกิจกรรมปรับปรุง กิจกรรม

ภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2แผนงานการเกษตร

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพ่ือฝึกการป้องกันไฟไหม้ป่า จัดอบรมอาสาสมัคร 30,000 ร้อยละของอาสาสมัคร อาสาสมัครมีความรู้ ส านักงานปลัด

รักษาป่าและไฟป่า และดูแลอนุรักษ์ป่า ท่ีเข้ารับการอบรม และฝึกการป้องกันไฟป่า

6 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส านักงานปลัด
อย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ีต าบลกุดเรือ การจัดการขยะแบบย่ังยืน หมู่บ้านต้นแบบการจัด ท่ีด าเนินการ การจัดการขยะ

การขยะในครัวเรือน

7 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของพ้ืนท่ี เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโอกาส ส านักงานปลัด
ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ

121

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์
น้ า"

เพ่ือร่วมปลูกป่าในพ้ืนท่ี
สาธารณะ

ปลูกป่าเน่ืองในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ

5.ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2แผนงานการเกษตร

งบประมาณ


