
4 : สร้างเสริมประสิทธภิาพในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน

5 : การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่

4. ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการ

อนุรักษฟ์ื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อส่งเสริมความ

ร่วมมือจากทกุภาคส่วน 

ในการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อเผยแพร่ความรู้

และสร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษแ์ละฟื้นฟู

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

 - จัดกิจกรรมอนุรักษ์

และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

 - อบรมใหค้วามรู้

และสร้างจิตส านึก

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

ใหแ้ก่ประชาชน 

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000  - ประชาชน

มีความพงึพอใจใน

การด าเนินงานด้าน

การอนุรักษฟ์ื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม  

ร้อยละ 80

 - ทกุภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์

และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการคลองสวย     

น้ าใส

 - เพื่อใหคู้คลองสะอาด

และสวยงาม

 - จัดกิจกรรมคลอง

สวยน้ าใส โดยการ

ปรับปรุงท าความ

สะอาดแม่น้ าล าคลอง

ในเขตเทศบาล 

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  - จัดกิจกรรม

จ านวน 5 คร้ัง/

หรือตามที่ก าหนด

 - คูคลองสะอาด

และสวยงาม

กอง

สาธารณสุขฯ
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หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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งบ งบ งบ

งบ

งบ งบ งบ งบ



เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

3 โครงการหน้าบา้นน่ามอง  - เพื่อใหถ้นนทกุสาย

และพื้นที่ทกุแหง่มีความ

สะอาด เปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยสวยงาม

 - จัดกิจกรรมหน้า

บา้นน่ามอง โดยการ

ปรับปรุงท าความ

สะอาดถนนและ

สถานที่สาธารณะ

 - กิจกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 ไม่ใช้

งบประมาณ

 - จัดกิจกรรม

จ านวน 5 คร้ัง/

ตามที่ก าหนด

 - พื้นที่เทศบาลฯ 

มีความสะอาด เปน็

ระเบยีบเรียบร้อย

สวยงาม

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการจัดการขยะและ

มลพษิในเขตเทศบาล

 - เพื่อใหก้ารด าเนินการ

จัดการขยะและมลพษิ

เปน็ไปอย่างมี

ประสิทธภิาพ

 - ด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดการขยะใหแ้ก่

ประชาชน 

 - กิจกรรมอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

     300,000      300,000      300,000      300,000      300,000  - ประชาชน

มีความพงึพอใจใน

การด าเนินงาน

จัดการขยะและ

มลพษิ ร้อยละ 80

 - พื้นที่เทศบาลฯ 

มีความสะอาด

กอง

สาธารณสุขฯ

5 จัดหาถังขยะ, ถุงขยะ เพื่อใช้รองรับขยะมูล

ฝอยได้อย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือถังขยะ       40,000       30,000       30,000       30,000       30,000 จ านวนร้อยละของ

ขยะมูลฝอยที่ลดลง

มีถังขยะปริมาณ

เพยีงพอส าหรับ

รองรับขยะมูลฝอย

เพื่อไม่ใหเ้กิดมลพษิ

จากขยะ

กอง

สาธารณสุข

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI)
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เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

6 โครงการรณรงค์การคัด

แยกขยะมูลฝอย

- เสริมสร้างปลูก

จิตส านึกการอนุรักษ์

ทรัพย์กรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม และ

ตระหนักถึงปญัหาขยะ

มูลฝอย 

'- เพิ่มประสิทธภิาพใน

การบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยในพื้นที่ ลดการ

ใช้งบประมาณในก าจัด

ขยะมูลฝอย

'- ด าเนินการเปน็ไปตาม

นโยบายรัฐบาลและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-กิจกรรมรณรงค์การ

คัดแยกขยะมูลฝอย

ต่างๆ ได้แก่ 

ประชาสัมพนัธ์

ส่งเสริมความรู้ ฯลฯ

'- กิจกรรมรณรงค์

ส่งเสริมใหค้วามรู้การ

คัดแยกขยะมูลฝอย 

หรือจัดอบรมส่งเสริม

ความรู้การคัดแยก

ขยะมูลฝอย

        5,000         5,000         5,000         5,000 1 คร้ัง ประชาชนสามารถ

คัดแยกขยะมูลฝอย

ได้อย่างถูกต้อง และ

สามารถน าความรู้

ไปสอนบคุคลอื่นให้

สามารถคัดแยกขยะ

ได้

'- ปริมาณขยะที่

จัดเก็บ ก าจัด มี

จ านวนลดน้อยลง

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 6 โครงการ      370,000      365,000      365,000      365,000      365,000
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั (KPI) ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบ งบ งบ งบ งบ งบงบ


