
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพฒันาอย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์การด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด

3.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการภาชนะรักษ์โลก  -เพือ่สร้างจติส านึกให้ อบรมให้ความรู้แกผู้่ 20,000     ร้อยละของผู้ที่เขา้  -เด็ก เยาวชนมจีติ ส านักปลัด

ตระหนักถงึคุณค่าของ ร่วมโครงการให้มจีติ (อบต.) ร่วมโครงการมี ส านึกในการอนุรักษ์ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านึกและเห็นคุณค่า จติส านึกในการรัก ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรธรรมชาติ ษาทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการครัวเรือนสะอาด ชุมชนปลอด  เพือ่สร้างจติส านึกในคนใน อบรมให้ความรู้แก่ 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้เขา้ ประชาชนในชุมชนมี ส านักปลัด

ขยะ ชุมชนตระหนักและเห็นถงึ ผู้เขา้ร่วมโครงการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมโครงการมี จติส านึกและตระหนัก (อบต.ท่าวังพร้าว)

ประโยชน์ของการก าจัดขยะ ความรู้เพิม่มากขึ้น ถงึการก าจัดขยะที่ถกู

ที่ถกูวธิี วธิี

3 โครงการจัดท าที่เกบ็ขยะรีไซเคิล  -เพือ่ให้ประชาชน เด็ก และ จัดท าที่เกบ็ขยะรีไซเคิล 10,000     10,000     10,000     ร้อยละของผู้ที่เขา้  -ประชาชน เด็ก และ ส านักปลัด

เยาวชนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการ ประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ร่วมโครงการมี เยาวชนมคีวามรู้เกี่ยว (อบต.ท่าวังพร้าว)

จัดท าที่เกบ็ขยะรีไซเคิลและ ความรู้เพิม่มากขึ้น กบัการจัดท าที่เกบ็ขยะ

ชว่ยกนัรักษาสภาพแวดล้อม รีไซเคิลและรักษา

ของชุมชน สภาพแวดล้อมของ

4 โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน  -เพือ่สร้างจติส านึกให้ อบรมให้ความรู้แกผู้่ 20,000     ร้อยละของผู้ที่เขา้  -เด็ก เยาวชนมจีติ ส านักปลัด

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถงึคุณค่าของ ร่วมโครงการให้มจีติ (อบต.) ร่วมโครงการมี ส านึกในการอนุรักษ์ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ทรัพยากรธรรมชาติและ ส านึกและเห็นคุณค่า จติส านึกในการรัก ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรธรรมชาติ ษาทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม
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2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสนัปา่ตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

5 โครงการจัดหาพลังงานทดแทน  -เพือ่ให้มทีางเลือกในการใช้ อบต.สามารถจัดหา 300,000  300,000   300,000   300,000   300,000   ประชาชนมทีาง  -ประชาชนมทีางเลือก ส านักปลัด

พลังงานและเพือ่ลดภาวะ พลังงานทดแทนมาใช้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เลือกในการใชพ้ลัง ในการใชพ้ลังงาน (อบต.ท่าวังพร้าว)

โลกร้อน เพือ่ลดภาวะโลกร้อน งานทดแทนร้อยละ 50 เพือ่ลดภาวะโลกร้อน

6 โครงการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี  -เพือ่ให้มทีางเลือกในการใช้ อบต.สามารถจัดหา 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     ประชาชนมทีาง  -ประชาชนมทีางเลือก ส านักปลัด

พลังงานทดแทนเพือ่ลดปัญหาโลกร้อน พลังงานและเพือ่ลดภาวะ พลังงานทดแทนมาใช้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เลือกในการใชพ้ลัง ในการใชพ้ลังงาน (อบต.ท่าวังพร้าว)

โลกร้อน เพือ่ลดภาวะโลกร้อน งานทดแทนร้อยละ 50 เพือ่ลดภาวะโลกร้อน

7 โครงการสร้าง ดิน น้ า ลม ไฟ ให้เป็น  -เพือ่ให้มทีางเลือกในการใช้ อบต.สามารถจัดหา 20,000     ประชาชนมทีาง  -ประชาชนมทีางเลือก ส านักปลัด

พลังงาน พลังงานและเพือ่ลดภาวะ พลังงานทดแทนมาใช้ (อบต.) เลือกในการใชพ้ลัง ในการใชพ้ลังงาน (อบต.ท่าวังพร้าว)

โลกร้อน เพือ่ลดภาวะโลกร้อน งานทดแทนร้อยละ 50 เพือ่ลดภาวะโลกร้อน

รวม จ านวน 7 โครงการ  -  - 340,000    340,000     410,000     350,000     350,000     

3.2 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการบริหารจัดการขยะ  -เพือ่ให้การบริหารจัดการ ก าจัดขยะในพื้นที่ 500,000  500,000   500,000   500,000   500,000   สามารถแกไ้ขปัญ  -ประชาชนรู้จักรักษา กองชา่ง

ขยะได้อย่างถกูวธิแีละแกไ้ข หมู่ที่ 4 5 6 ,7 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หาขยะได้ร้อยละ สภาพแวดล้อมให้น่า (อบต.ท่าวังพร้าว)

ปัญหาขยะ 20 ในพื้นที่ อยู่และก าจัดขยะอย่าง

ถกูวธิี

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 500,000    500,000     500,000     500,000     500,000     

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ในเขต  -เพือ่สภาพแวดล้อมภูมทิัศน์ บริเวณสองขา้งทาง 100,000  100,000   100,000   100,001   100,000   พื้นที่รับผิดชอบ  -สภาพแวดล้อมใน กองชา่ง

 รับผิดชอบ อบต.ท่าวังพร้าว สวยงาม สะอาดตา เขตรับผิดชอบ อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สองขา้งทางมี พื้นที่รับผิดชอบ อบต. (อบต.ท่าวังพร้าว)

ท่าวังพร้าว ความสวยงาม ท่าวังพร้าว  สวยงาม

ขึ้นร้อยละ 50 สะอาดตา

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 100,000    100,000     100,000     100,001     100,000     
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ



3.3 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการเยาวชนร่วมใจพทิักษ์  เพือ่สร้างจติส านึกให้เด็กอบรมให้ความรู้แก่ 20,000    ร้อยละของผู้เขา้ ประชาชนในชุมชนมี กองการศึกษาฯ

สิ่งแวดล้อม เยาวชนตระหนักถึงการ ผู้เขา้ร่วมโครงการ (อบต.) ร่วมโครงการมี จติส านึกและตระหนัก(อบต.ทา่วงัพร้าว)

อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ความรู้เพิม่มากขึ้น ในการอนุรักษส์ิ่งแวด

ล้อม

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 20,000      -             -             -             -             
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ


