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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน  สังคม  สุขภาวะและรักษาสมดุลสภาพแวดล้อม  ให้เข้มแข็งปลอดภัยและปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งย น 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่  4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความม่ันคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

 
 

โครงการให้ความรู้การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
(ทสม.) 
 
 

-  เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-  ให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ         
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- เพือ่ให้เยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจและมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์  รักษา
สิ่งแวดลอ้ม 
อย่างย่ังยืน 

- เยาวชนในเขต
เทศบาล 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

- เยาวชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้ มี
จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-  เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ  มี
จิตส านึกท่ีดีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 
 

 
 

โครงการเทศบาลเมือง 
น่าอยู่ 

-  เพื่อระดมความเห็นการ
พัฒนาเป็นเมืองน่าอยู ่ 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
เทศบาล 

-  ประชาชนได้
ระดมความเห็นใน
การพัฒนาเป็นเมือง
น่าอยู่ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์สร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

-  สรา้งจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-  ชุมชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ประชาชนมี
จิตส านึกสิ่งแวดล้อม
และพื้นที่เขต
เทศบาลมี
สภาพแวดล้อม 
ที่ดีขึ้น 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลมจีิตส านึก
มากขึ้น 
 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยวมุ่งสูเ่มือง 
คาร์บอนต่ า 

- เพื่อลดการปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ 
- เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว 
ช่วยดูดซับคาร์บอน 
- เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะ 
โลกร้อน 
 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- เกิดความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาล
และชุมชนในการ
ดูแลสภาพแวดล้อม
และลดภาวะโลก
ร้อน 

- เกิดความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาล
และชุมชนในการ
ดูแลสภาพแวดล้อม
และลดภาวะโลก
ร้อน 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
 

 
 

โครงการสร้างเมือง
คาร์บอนต่ า  เมือง
จักรยาน  เมืองรูสู้ ้
ภัยพิบัติ  สู่เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

- ลดปรมิาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง 

- ส่งเสริมสนับสนุน 
ประชาชนใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน 

- มีการจัดท าแผน 
ป้องกันและเตรียมความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ  เพื่อลด
ความเสีย่งและความ
สูญเสียจากภัยพิบัติ   
โดยการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมืองลดลงจาก 
ปีงบ (2558) 
ร้อยละ 10  
-จ านวนประชาชนท่ี
ใช้จักยานใน
ชีวิตประจ าวัน
เพิ่มขึ้น จากข้อมูลป ี
พ.ศ.(2559) ร้อยละ 
10  
-มีแผนป้องกันและ
เตรียมความพร้อม
เพื่อลดความเสีย่ง
และความสูญเสยี
จากภัยพิบัต ิ
 

-เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยวมสีภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีดีและ
เหมาะสมต่อการอยู่
อาศัย 
-ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ 
ที่ด ี
-ความเสียหายดา้น
ชีวิตและทรัพยส์ิน
จากภัยพิบัตลิดลง 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
 

 
 

โครงการชุมชน 
ปลอดขยะ 
 (ZERO  WASTE)  
 

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนกับ อปท.  ใน
การด าเนินงานด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

30,000 
(งบท้องถิน่) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ปริมาณขยะที่ต้น
ทางในชุมชน
เทศบาลลดลง 

- ลดปริมาณขยะ 
- การน ากลับมาใช้
ใหม ่
- เกิดการคัดแยก
ขยะระดับครัวเรือน 

กองสาธารณสุขฯ  

8 โครงการคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ 

- เพื่อลดการปล่อย
คาร์บอนสู่อากาศ 
- เพื่อทราบปริมาณการ
ปล่อยคาร์บอนสู่อากาศ 

- หน่วยงานใน
เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ปริมาณคาร์บอนท่ี
ปล่อยสู่อากาศลดลง 

-เทศบาลต าบลหาด
เสี้ยวทราบปริมาณ
การปล่อยคาร์บอนสู่
อากาศ 
-น าไปสู่การลด
ปล่อยคาร์บอนสู่
อากาศ 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการจดัท าข้อมูล
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกระดับเมือง 

- เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การด าเนินการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

- หน่วยงานใน
เทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- มีข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ระดับเมือง 

- ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1   แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจดัท า
แผนปฏิบัติการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาการก าหนด
นโยบายและการ
ด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย 
- เพื่อสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศจาก
ระดับชาตสิู่ระดับจังหวดั
และท้องถิ่น 

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

30,000 
(งบท้องถิ่น) 

- มีนโยบายและมี
กิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- เทศบาลต าบลหาด
เสี้ยวมีนโยบายและ
แผนการด าเนินงาน
ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
- น าไปสู่การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 10  โครงการ   270,000 270,000 270,000 270,000    
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน             
ในเขตเทศบาล 

-  เพื่อให้เทศบาลร่มรื่น            
สวยงาม  มีท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ  และเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 

-  ให้เทศบาลมีสภาพ
ภูมิทัศน์ร่มรื่นและเป็น
เมืองน่าอยู่  ก่อสร้าง
สวนหย่อม  

350,000 
(งบท้องถิ่น) 

350,000 
(งบท้องถิ่น) 

350,000 
(งบท้องถิ่น) 

350,000 
(งบท้องถิ่น) 

-ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลสวยงาม  
น่าอยู่ 

-  ในเขตเทศบาลมี
ความร่มรื่นและ
สวยงาม   เป็นเมือง
น่าอยู่ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีที่พักผ่อน
หย่อนใจและ 
ออกก าลังกาย 

- ก่อสร้าง
สวนสาธารณะภายใน
เขตเทศบาล 

- - - 
 

5,000,000 
(งบท้องถิ่น/ 
งบอุดหนุน) 

 

-ประชาชนมี
สวนสาธารณะ
พักผ่อน 
หย่อนใจ 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และที ่
ออกก าลังกาย 
 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
ผักลุงบรเิวณ หมู่  1,2 
ต าบลหาดเสี้ยว 

- เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริเวณรอบหนองผักลุง
เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและ
สวยงามพักผ่อนหย่อนใจ  
ของประชาชน 
 

- พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเทศบาลต าบล 
หาดเสี้ยว 

- - 1,000,000 
(งบท้องถิ่น) 

- -ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อน 
หย่อนใจ 

-  ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และที ่
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการปลูกต้นไม้ใน
ชุมชนและที่สาธารณะ 
 

-เพื่อให้เทศบาลรม่รื่นและ
สวยงามและสร้างพื้นที่สี
เขียวลดภาวะโลกร้อน 
 

-ปลูกต้นไม้ในเขต
ชุมชน 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 
 

พื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบาลต าบลหาด
เสี้ยวเพิม่ขึ้น 

-ในเขตเทศบาลมี
ความร่มรื่นและ
สวยงาม 

กองช่าง 
 

5 โครงการคลองสวยน้ าใส -  เพื่อให้แหล่งน้ า
สาธารณะมสีภาพดีขึ้น  
ประชาชนได้ประโยชน์
อย่างทั่วถึง 
-  เพื่อท าการเกษตร 

-  ขุดลอกสระน้ า  
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลหาดเสี้ยว 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
 (งบท้องถิ่น) 

ประชาชนมีแหล่ง
เก็บน้ าใช้ใน
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

- ประชาชนได้ใช้น้ า
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคได้อยา่ง
เพียงพอและมีแหล่ง
น้ าสาธารณะที่ใช้
ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ 
 

กองช่าง 

6 โครงการสนับสนุนการ
ปลูกหญ้าแฝก 

- เพื่อเป็นการป้องกัน
พังทลายของหน้าดินใน
พื้นที่ท่ีเสี่ยงต่อการ
พังทลายในเขตเทศบาล 

-  ลด/ป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน
ในพื้นที่เสี่ยงในเขต
เทศบาล 
 
 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

10,000 
(งบท้องถิ่น) 

- พื้นที่พังทลายของ
ดินริมแม่น้ ายมลดลง 

-  หน้าดินในพื้นที่
เสี่ยง  
ไม่ถูกกัดเซาะ/
พังทลาย 

กองช่าง 

 
 



199 
 

6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างเขื่อนเรยีงหิน
ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่  
1,2 ต าบลหาดเสี้ยว 
 
 

-  ป้องกันการกัดเซาะ 
ของน้ า 

-  ก่อสร้างเขื่อนเรียง
หิน ยาว  100 เมตร 

- 20,000,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

- - -พื้นที่น้ ากัดเซาะ
หรือตลิ่งพังลดลง 

-พื้นที่น้ ากัดเซาะ
หรือตลิ่งพังลดลง 

กองช่าง 
 
 
 

8 ก่อสร้างเขื่อนเรยีงหิน
ป้องกันตลิ่งพัง  
หมู่ที่  3 , 4 , 5 
ต าบลหาดเสี้ยว 

-  ป้องกันการกัดเซาะ 
ของน้ า 

-  ก่อสร้างเขื่อนเรียง
หิน ยาว  300 เมตร 

- - - 60,000,000 
(งบท้องถิ่น/
งบอุดหนุน) 

-พื้นที่น้ ากัดเซาะ
หรือตลิ่งพังลดลง 
 

-  ป้องกันน้ าท่วม
และป้องกันตลิ่งพัง 

กองช่าง 
 
 
 

9 โครงการศูนย์จัดการขยะ
แบบบูรณาการ 
 

- เพื่อบริหารจัดการขยะ
ในเขตเทศบาล 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- จัดตั้งศูนย์จัดการ
ขยะแบบบูรณาการ 
- ลดพื้นท่ีก าจัดขยะ
แบบเทกอง 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ปริมาณขยะที่ถูก
ฝังกลบหรือถูกน าไป
ก าจัดลดลง 
- พื้นที่ก าจัดขยะ
แบบเทกองลดลง 

-  มีการจดัการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการใช้ประโยชน์
และเพิ่มมูลคา่ให้
ขยะ 
- ปริมาณขยะที่จะ
น าไปฝังกลบหรือ
น าไปก าจัดลดลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดถนนและ
สถานท่ีสาธารณะ 

-  เพื่อให้สร้างจติส านึก
ร่วมแรงร่วมใจรักษาความ
สะอาดถนนและสถานท่ี
สาธารณะ 

-  รณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการรักษา
ความสะอาดถนนและ
สถานท่ีสาธารณะ           

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

40,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ถนนและสถานท่ี
สาธารณะในเขต
เทศบาลมคีวาม
สะอาด 

-  บ้านเมืองมีความ
สะอาดเรียบร้อยบน
ท้องถนนและ
สถานท่ีสาธารณะ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกบั การเก็บ 
ขยะมูลฝอย 

-  เพื่อให้การเก็บขยะมลู
ฝอยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและรวดเร็ว 

-  วัสดุอุปกรณ์ในการ
เก็บขยะมลูฝอย เช่น 
ถุงมือ  รองเท้า ถัง
รองรับขยะ         
และไม้กวาด ฯลฯ 
 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- การบริการจดัเก็บ
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 

-  ท าให้เทศบาลมี
วัสดุอุปกรณ์ในการ
เก็บขยะมลูฝอย
อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

12 รณรงค์แยกขยะมลูฝอย
และการก าจัด 
ขยะมูลฝอย 

-  เพื่อความสะดวกในการ
น าสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว                  
น ากลับมาใช้ใหม ่
-  เพื่อให้เกิดสุขลักษณะ
ของอาคารสถานท่ี และ                      
เขตเทศบาล 
 

-  ชุมชนในเขต
เทศบาล 
-  เขตเทศบาลสะอาด            
เรียบร้อย 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

20,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ปริมาณขยะที่ต้น
ทางลดลง 

-  สามารถก าจดั
ขยะมูลฝอยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
-  อาคารสถานท่ีมี
ความเหมาะสมถูก
สุขลักษณะ 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการขยะรไีซเคลิใน
โรงเรียน 

-  เพื่อลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนและการน าสิ่งของ
ที่ไม่ได้ใช้แล้วน ากลับมาใช้
ใหม ่
- เพื่อสร้างจิตส านึกร่วม
แรงร่วมใจรักษาความ
สะอาด 
 

-  โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
- รณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการลด
ปริมาณขยะใน
โรงเรียน 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

50,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ปริมาณขยะใน
โรงเรียนลดลง 

-  สามารถก าจดั
ขยะมูลฝอยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- ปริมาณขยะลดลง 
- นักเรียนรู้จักคดั
แยกขยะในครัวเรือน 

กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการปรับปรุงสถานท่ี
ส าหรับก าจัดขยะ
เทศบาล 
 
 
 

-เพื่อให้เทศบาลมสีถานท่ี
ก าจัดขยะมลูฝอยท่ีถูก
หลักสุขาภิบาล 

-ขนาดบ่อกว้าง 10 
เมตร ยาว 30 เมตร 
ลึก 3 เมตร 
- ก่อสร้างถนน คสล. 
และอื่นๆ 
 
 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น) 

500,000 
(งบท้องถิ่น)  

500,000 
(งบท้องถิ่น)  

- มีสถานท่ีทิ้งขยะที่
ถูกหลักสุขาภิบาล 

-ท าให้มีสถานท่ี
ส าหรับก าจัดขยะที่
ถูกหลัก 
สุขาภิบาล 

กองสาธารณสุขฯ  
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการผลติน้ าชีวภาพ
จากขยะสดเพื่อบ าบัด 
น้ าเสีย 

-  เพื่อการบรหิารจดัการ
ขยะเปียกอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อใช้สารชีวภาพบ าบัด
น้ าเสียในชุมชน 
-เพื่อลดการใช้สารเคมีใน
การล้างท าความสะอาดใน
งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

-  ชุมชนในเขต
เทศบาล 
- ตลาดสดและราง
ระบายน้ า /โรงฆ่าสตัว์
ของเทศบาล 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

60,000 
(งบท้องถิ่น) 

- รายจ่ายค่าสารเคมี
ในการท าความ
สะอาดลดลง 
- ปริมาณขยะต้น
ทางลดลง 

-  ท าให้เทศบาลมี
สารชีวภาพใช้ในงาน
สุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
-ชุมชนมีและ
สามารถผลิต
สารชีวภาพใช้ในการ
บ าบัดน้ าเสียและ
การเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 

16 ส่งเสริมการจัดท าและ
ปรับปรุงบ่อพักน้ าเสยี
และบ่อดักไขมัน 

-  เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
เสียในชุมชนและการ
ปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ า
สาธารณะ 

-  ปรับปรุงบ่อพักน้ า
เสียและบ่อดักไขมัน 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

200,000 
(งบท้องถิน่) 

200,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีข้อร้องเรยีน
เรื่องน้ าเสยี 
- คุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าสาธารณะ
ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 

-  มีเทคนิควิธีการ
แก้ไขปัญหามลพิษ
และพลังงาน
ประยุกต์ใช้ในชุมชน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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6.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการจ้างเหมาลอก
ท่อและรางระบายน้ าเสีย
ในเขตเทศบาล 

-  เพื่อป้องกันการอุดตัน
ของท่อและระบายน้ า 

-  ลอกท่อและราง
ระบายน้ าในเขต
เทศบาล 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

150,000 
(งบท้องถิ่น) 

- ไม่มีน้ าท่วมขังใน
เขตเทศบาล 

-  เพื่อให้น้ าเสยีและ
สิ่งปฏิกูลไหลได้
สะดวกไม ่
อุดตัน                       

กองสาธารณสุข
ฯ 

กองช่าง 
ส านักปลดัฯ 

 
 

18 โครงการผลติก๊าซชีวภาพ
จากน้ าเสยีในโรงฆ่าสัตว ์

- เพื่อลดรายจ่ายค่า
เชื้อเพลิง 
- ลดปริมาณน้ าเสียที่
ปล่อยสูร่ะบบบ าบดั 
 

-  ลดรายจ่ายค่า
เชื้อเพลิงของเทศบาล 

100,000 
(งบท้องถิ่น) 

- - - - ค่าใช้จ่าย
เชื้อเพลิงในโรงฆ่า
สัตว์ลดลง 

-  รายจ่ายค่า
เชื้อเพลิงของ
เทศบาลลดลง 

กองสาธารณสุข
ฯ 

รวม 18  โครงการ - - 1,930,000 21,830,000 2,830,000 66,830,000    

 
 
 
 
 
 
 


