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(แบบ ผ. 02) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
แก้ปัญหาหมอกควัน 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในต าบล
บ้านเหล่ามีความรู้และ
รู้จักวิธีการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า ประชาชน

ต าบลบ้าน
เหล่า 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  
1 โครง 
การ 
 
 
 
 

พื้นที่ป่าไม้ต าบล
บ้านเหล่าและ
ใกล้เคียงไฟป่าลดลง
และหมด 
ไป 
 

ทต. บ้าน
เหล่า/ส านัก
ปลัดฯ/ฝา่ย
ปกครอง/ 

ร่วมกับสถานี
ควบคุมไฟป่า  

จ.พะเยา 
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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อม 
บริหารจดัการขยะตามหลัก 3 R  
บ้านสวยเมืองงามนามต าบลบ้าน
เหล่า 
 
 

-เพื่อสร้าง
กระบวนการจดัการ
ขยะแบบมสี่วนร่วมใน
ชุมชน 

 ต าบลบ้านเหล่า  
ม. 1 – ม. 14 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรใน
พื้นที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

2 โครงการประกวดบ้านสวยเมือง
งามนามต าบลบ้านเหล่า 
 
 

-เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
และแรงจูงใจในการ
จัดการขยะแบบมสี่วน
ร่วมในชุมชน 

 ประชาชน
ต าบลบ้านเหล่า  
ม. 1 – ม. 14/
โรงเรียนในเขต
พื้นที่/วัดในพ้ืนท่ี 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ประชาชน /
หน่วยงาน องค์กรใน
พื้นที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะและ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 

โครงการจดัจ้าง เก็บ / 
รวบรวม /ขนส่ง และ
ก าจัดขยะอันตราย 
 
 
 

เพื่อสร้างความสะอาดความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
มีระบบการคัดแยก รวบรวมขยะ
อันตราย  เข้าสู่ระบบการจดัการ
อย่างถูกวิธี 

ต าบลบ้าน
เหล่า 

 ม. 1 – ม. 14 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ชุมชน มีความ
สะอาด และ
ปลอดภัยจากขยะ
อันตราย 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
 

4 โครงการบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลและบ าบดัน้ า
เสีย  
 
 

เพื่อสร้างระบบการจดัการสิ่งปฏิกลู
และบ าบดัน้ าเสีย ต าบลบ้าน

เหล่า 
ม. 1 – ม. 14 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 

ชุมชนมีระบบการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
บ าบัดน้ าเสีย 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

สาธารณสุขฯ 

5 โครงการจดัจ้าง / เก็บ /
รวบรวมและจดัการขยะ
ทั่วไปในชุมชน 
 

เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการขยะทั่วไป
ได้อย่างถูกต้อง 

ต าบลบ้าน
เหล่า 

ม. 1 – ม. 14 

150,000 150,000 - - - 1 โครง 
การ 
 

ชุมชน ม ี
ความสะอาด มีการ
จัดการขยะทั่วไป
อย่างถูกต้อง 

ทต. บ้าน
เหล่า/กอง

สาธารณสุขฯ 

6 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ในการจัดเก็บ รวบรวม
ขยะ 
 
 

-เพื่อสร้างความสะอาดความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
มีระบบการคัดแยก รวบรวมขยะ
อันตราย  เข้าสู่ระบบการจดัการ
อย่างถูกวิธี 

ต าบลบ้าน
เหล่า 

     ม. 1 – ม. 
14 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 1 โครง 
การ 
 
 
 

ชุมชนมีถัง / ภาชนะ 
จัดเก็บขยะอันตราย
ที่ถูกสุขลักษณะ 

ทต.บ้านเหล่า/
กอง

สาธารณสุขฯ 
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(แบบ ผ. 02) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การไถกลบตอซัง
และฟางข้าว 
 
 
 
 

-เพื่อเพ่ิมอินทรียวัตถุ
ให้แก่ดินและปรับปรุง
ดิน 
-ลดการเผาตอซังข้าว
เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ 

-เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวต าบลบ้าน
เหล่าพื้นที่ 
3,000  ไร่ 
-อบรมเกษตรกร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  โครง 
การ 
 
 
 
 

-ลดต้นทุนการ 
ผลิต 
-ปลอดภัยจาก 
ควันไฟ 
-อากาศบริสุทธ์ิ 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ 
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอแม่
ใจ/โรงเรียนใน

เขตพื้นท่ี 
2 โครงการขยายผลตามแนว

พระราชด าริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
มิติบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและเป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และป่าไม ้

ประชาชนใน
ต าบลบ้านเหล่า 

 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  
3 โครง 
การ 
 

 
จ านวนพื้นที่ป่าไม ้
เพิ่มขึ้น 

ทต. บ้านเหล่า/
ส านักปลดัฯ/
งานส่งเสรมิ
การเกษตร/
องค์กรภาค ี

 


