
แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการคืนคลองสวยทั่วไป สุขใจ เพื่อเปน็การอนรัุกษคู์คลอง พฒันาคูคลองในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติ ส านกัปลัด

เที่ยวทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระ- ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ต าบลบา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และส่ิงแวดล้อมใน

เกยีรติฯ104 คูคลอง ในพื้นที่ต าบล บริเวณล าน้ าแมส่าย ของผู้เข้าร่วม พื้นที่ต าบลบา้นเหล่า

บา้นเหล่า กจิกรรม ได้รับการอนรัุกษ์

และฟื้นฟู

    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.1  แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการส่งเสริมการอนรัุกษฟ์ื้นฟู เพื่อส่งเสริมการอนรัุกษ์ อบรมใหค้วามรู้เกี่ยว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติ ส านกัปลัด

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรม ฟื้นฟส่ิูงแวดล้อมและ กบัการอนรัุกษฟ์ื้นฟู (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และส่ิงแวดล้อมใน

ชาติในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ทรัพยากรธรรมชาติให้ ส่ิงแวดล้อมใหก้บั ของผู้เข้าร่วม พื้นที่ต าบลบา้นเหล่า

แกป่ระชาชนในต าบล ประชาชนในพื้นที่ กจิกรรม ได้รับการอนรัุกษ์

และฟื้นฟู

2 โครงการปลูกปาุชุมชน/ปลูกปาุ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ จัดกจิกรรมปลูกปาุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ เพื่อส่งเสริมและ ส านกัปลัด

เฉลิมพระเกยีรติ/ปลูกต้นไมใ้นที่ ใหป้ระชาชนต าบลบา้น ปลูกหญ้าแฝก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 สนบัสนนุใหป้ระชาชน

สาธารณะต่าง ๆ และปลูกหญ้าแฝก เหล่าเหน็ความส าคัญของ ปลูกต้นไม้ ของผู้เข้าร่วม ต าบลบา้นเหล่าเหน็

ตามแนวพระราชด าริ ปาุไมต้ามแนวพระราชด าริ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า กจิกรรม ความส าคัญของปาุไม้

3 โครงการสร้างฝายชะลอความ เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน จัดกจิกรรมกอ่สร้าง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ สามารถเกบ็กกัน้ า ส านกัปลัด

ชุ่มชื้นเฉลิมพระเกยีรติ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ฝายชะลอความชุ่มชื้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ร่วมกนัสร้างฝายชะลอ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ของผู้เข้าร่วม ได้ท าใหเ้กดิความ

ความชุ่มชื้นรักษาความ กจิกรรม สมดุลของทรัพยากร

สมดุลของทรัพยากร ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ

    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.2  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการรักน้ า  รักปาุ  รักแผ่นดิน เพื่อด าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ จัดกจิกรรมรักน้ า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติ ส านกัปลัด

ตามโครงการรักน้ า รักปาุ รักปาุ รักแผ่นดิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และส่ิงแวดล้อมใน

รักแผ่นดิน  ในพื้นที่ของ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ของผู้เข้าร่วม พื้นที่ต าบลบา้นเหล่า

ต าบลบา้นเหล่า เพื่อถวาย จ านวน  1  คร้ัง กจิกรรม ได้รับการอนรัุกษ์

เนื่องในโอกาสมหามงคล และฟื้นฟู

๕ โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื เพื่อด าเนนิการอนรัุกษ์ จัดกจิกรรมอนรัุกษ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติ ส านกัปลัด

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ พนัธุกรรมพชือนัเนื่อง พนัธุกรรมพชื (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 และส่ิงแวดล้อมใน กองการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาจากพระราชด าริ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ของผู้เข้าร่วม พื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ศึกษา

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า กจิกรรม ได้รับการอนรัุกษ์

และฟื้นฟู

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.2  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจ้างเหมาบริการจัดเกบ็ขยะ เพื่อจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการจัดเกบ็ 480,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพงึพอใจ หมู่บา้น/ชุมชน กองช่าง

มลูฝอยในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า จัดเกบ็ขยะมลูฝอยใน ขยะมลูฝอยในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 มคีวามสะอาด กอง

พื้นที่ต าบลบา้นเหล่าใหม้ี ต าบลบา้นเหล่า ของประชาชน เปน็ระเบยีบเรียบร้อย สาธารณสุขฯ

ความสะอาด เปน็ระเบยีบ จ านวน  12  เดือน ในพื้นที่ต าบล ปราศจากเชื้อโรค

เรียบร้อย บา้นเหล่า

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.3  แผนงานเคหะและชุมชน

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการใหค้วามรู้แกป่ระชาชน เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ จัดกจิกรรมอบรมให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กอง

ในการคัดแยกขยะในชุมชน ใหป้ระชาชนตระหนกัถึง ความรู้แกป่ระชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ต าบลบา้นเหล่าเหน็ สาธารณสุข

การก าจัด การแยก ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ของผู้เข้ารับ ความส าคัญของการ

ประเภทของขยะ เพื่อลด การฝึกอบรม คัดแยกขยะ และ

ปญัหาของขยะ เหน็ประโยชนข์องขยะ

สามารถน าไปรีไซร์เค้ิล

2 โครงการกอ่สร้างระบบก าจัดขยะ เพื่อรองรับปญัหาขยะมลู กอ่สร้างระบบก าจัด - - 1,000,000 - - ความพงึพอใจ แกไ้ขปญัหาการก าจัด กอง

ครบวงจร ฝอยของต าบลบา้นเหล่า ขยะแบบครบวงจร (อบต./อปท) ร้อยละ  70 ขยะมลูฝอยในพื้นที่ สาธารณสุข

ที่ไมม่ทีี่ทิ้ง/ที่ก าจัดขยะ จ านวน 1 แหง่ ของประชาชน ต าบลบา้นเหล่าได้ใน

ของต าบลบา้นเหล่า ในพื้นที่ ระดับหนึ่ง

3 โครงการจัดซ้ือถังขยะใหก้บั เพื่อบริการแกป่ระชาชน จัดซ้ือถังขยะเพื่อแจก - 100,000 - 100,000 - ความพงึพอใจ มทีี่รองรับขยะมลูฝอย กอง

ประชาชนในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ใหม้ทีี่รองรับขยะมลูฝอย จ่ายใหก้บัประชาชน (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ที่เพยีงพอ ปอูงกนั สาธารณสุข

ปอูงกนัแมลง,สัตว์แพร่เชื้อ ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า ของประชาชน การแพร่ระบาดของ

และเพื่อความสะอาดเปน็ จ านวน  100  ใบ ในพื้นที่ เชื้อโรคต่าง ๆ ได้

ระเบยีบเรียบร้อย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ

    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.4  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

4 โครงการธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมการบริหาร จัดต้ังธนาคารขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ขยะมูลฝอยในพื้นที่ กอง

จัดการส่ิงของเหลือใช้ รับซ้ือขยะภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ส่ิงของเหลือใช้ สาธารณสุข

ขยะรีไซเคอร์ ลดภาวะ ต าบลบา้นเหล่า ของประชาชน ได้รับการคัดแยก

โลกร้อน ในพื้นที่ และมีการก าจัด

อย่างถูกวิธี

5 โครงการอบรมนกัเรียนในการทิ้ง เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ นกัเรียนโรงเรียน - - 10,000 - - นกัเรียนมคีวาม นักเรียนเกิดความตระหนักกองการศึกษา

คัดแยกและก าจัดขยะ อย่างถูกวิธี ความเข้าใจการทิ้ง คัดแยก บา้นน้ าฮอก (รัฐราฎร์- (อบต.) รู้ความเข้าใจ ถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิด

ใหก้บัโรงเรียนบา้นน้ าฮอก การก าจัดขยะได้อย่าง วิทยา)  จ านวน การทิ้งขยะได้ มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม

(รัฐราษฎร์วิทยา) ถูกต้อง 35  คน ร้อยละ  100 และสุขอนามัยของมนุษย์

6 โครงการโรงเรียนรักษส์ะอาด เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามรู้ นกัเรียนโรงเรียน - - 10,000 - นกัเรียนมคีวาม นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ กองการศึกษา

โลกสดใส  เยาวชนร่วมใจคัดแยก เกี่ยวกบัประเภทของขยะ วัดสิทธิวิมล (อบต.) รู้ความเข้าใจ ประเภทของขยะ ตลอด

ขยะ ใหก้บัโรงเรียนวัดสิทธิวิมล ตลอดจนทราบถึงปญัหา (สุวรรณราษฎร์ปญัญา) การทิ้งขยะได้ จนทราบถึงปัญหาและ

(สุวรรณราษฎร์ปญัญา) และผลกระทบที่เกดิขึ้น จ านวน  50  คน ร้อยละ  100 ผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากขยะ จากขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.4  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

7 โครงการส่งเสริมการอนรัุกษส่ิ์ง เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียน นกัเรียนโรงเรียน - - 40,000 - - นกัเรียนมคีวาม นกัเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกบั กองการศึกษา

แวดล้อม การจัดการกรณีพบเหตุ ด าเนนิการด้านการขยะ บา้นกาศประชานเุคราะห์ (อบต.) รู้ความเข้าใจ ประเภทของขยะ ตลอด

เกดิไฟปาุและการคัดแยกและก าจัด การคัดแยก และลดขยะใน จ านวน  100  คน การทิ้งขยะได้ จนทราบถึงปญัหาและ

ขยะ ใหก้บัโรงเรียนบา้นกาศ โรงเรียน และกรณีพบเหน็ ร้อยละ  90 ผลกระทบที่เกดิขึ้น

ประชานเุคราะห์ การเกดิไฟปาุ จากขยะ

8 โครงการจัดท าถังขยะแบบ เพื่อใหป้ระชาชน ตะแกรงตัดแยกขยะ - 80,000 - - - ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กอง

ตะแกรงเหล็ก  เพื่อคัดแยกขยะ มทีี่ทิ้งขยะที่ถูกวิธี ในพื้นที่  หมู่ที่  4 (อบต.) ร้อยละ  70 มทีี่ทิ้งขยะที่ถูกวิธี สาธารณสุข

รีไซเคิลและขยะทั่วไป เปน็การรณรงค์ในการ ของประชาชน สามารถคัดแยกขยะ

ในพื้นที่  หมู่ที่  4  ต.บา้นเหล่า คัดแยกขยะภายใน ในพื้นที่ ภายในหมู่บา้นได้

หมู่บา้น

9 โครงการกอ่สร้างอาคารพกัขยะ เพื่อใหป้ระชาชน อาคารพกัขยะ - - 250,000 - - ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กอง

ของหมู่บา้นตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ มทีี่ทิ้งขยะที่ถูกวิธี ของหมู่บา้น (อบต.) ร้อยละ  70 มทีี่ทิ้งขยะที่ถูกวิธี สาธารณสุข

หมู่ที่  4  ต.บา้นเหล่า เปน็การรณรงค์ในการ หมู่ที่  4 ของประชาชน สามารถคัดแยกขยะ

คัดแยกขยะภายใน ในพื้นที่ ภายในหมู่บา้นได้

หมู่บา้น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ

    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.4  แผนงานสาธารณสุข



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

10 โครงการกอ่สร้างจุดทิ้งขยะ เพื่อใหป้ระชาชน กอ่สร้างจุดทิ้งขยะ - - - 200,000 - ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กอง

อนัตรายใหก้บัราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ มทีี่ทิ้งขยะที่ถูกวิธี อนัตราย (อบต.) ร้อยละ  70 มทีี่ทิ้งขยะที่ถูกวิธี สาธารณสุข

9  ต.บา้นเหล่า เปน็การรณรงค์ในการ ในพื้นที่  หมู่ที่  9 ของประชาชน สามารถคัดแยกขยะ

คัดแยกขยะภายใน ในพื้นที่ ภายในหมู่บา้นได้

หมู่บา้น

11 โครงการหมู่บา้นปลอดขยะ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ หมู่ที่  1  -  หมู่ที่  9 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กอง

(Zero  Waste) ใหเ้กดิความร่วมมอืและการ ต าบลบา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ใหค้วามร่วมมอืและ สาธารณสุข

มส่ีวนร่วมของชุมชนในด้าน ของประชาชน มาส่วนร่วมในด้าน

การจัดการด้านขยะมลูฝอย ในพื้นที่ การจัดการขยะมลูฝอย

(Zero  Waste)

12 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ หมู่ที่  1  -  หมู่ที่  9 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้นที่ กอง

ชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ใหห้มู่บา้นมกีารจัดการขยะ ต าบลบา้นเหล่า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ใหค้วามร่วมมอืและ สาธารณสุข

ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า การลด การแยก และการ ของประชาชน มาส่วนร่วมในด้าน

น ากลับมาใช้ใหม่ ในพื้นที่ การลด การแยก และ

การน ากลับมาใช้ใหม่

ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ

    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.4  แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ  ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการปอูงกนัปญัหาไฟปาุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการ จัดกจิกรรม/โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ ประชาชนในพื้น ส านกัปลัด

และหมอกควัน ปอูงกนัปญัหาไฟปาุและ ปอูงกนัปญัหาไฟปาุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร้อยละ  70 ที่ต าบลบา้นเหล่าได้มี

หมอกควัน ในพื้นที่ต าบล และหมอกควัน ของผู้เข้าร่วม ส่วนร่วมในการปอูงกนั

บา้นเหล่า กิจกรรม/โครงการ ปญัหาไฟปาุและหมอก

ควันในพื้นที่ต าบล

บา้นเหล่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลบา้นเหล่า  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพรท่ี่  5  การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และปอ้งกันปญัหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    4.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
         4.5  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


