
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 สง่เสริมการอนุรักษ์พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5. ยทุธศาสตร์  ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1       ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด
เพือ่จัดกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริม ภายในต าบล - 500,000        500,000           500,000          500,000        

1คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักรู้ ส านักปลัด

คนในชาติมีความสุข
ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยใน

ถงึสาเหตุและวิธีการ
ครัวเรือนและการใช้ประโยชน์

แกไ้ขปัญหาขยะและ

จากมูลฝอยและการรักษาความ การรักษาความสะอาด

สะอาดในสถานที่สาธารณะ ในที่สาธารณะ

2 รวมพลังโลกสดใส ไร้ถุงพลาสติก เพือ่ร่วมกนัรณรงค์และสร้าง ภายในต าบล
- 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถงึ ส านักปลัด

จิตส านึกในการลดการใช้ ปัญหาและร่วมใจกนั

ถงุพลาสติก ลดการใช้ถงุพลาสติก

3 อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการจัดการขยะ เพือ่ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถบริหาร ส านักปลัด

ในครัวเรือน (หลัก 3Rs) ในครัวเรือนเพือ่บริหารจัดการขยะอยา่งยั่งยนื จัดการขยะในครัวเรือน

ได้อยา่งยั่งยนื
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง

 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ส่งเสริมการลด ละ เลิก เพือ่รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้โฟมซ่ึงเป็น ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถงึอนัตราย ส านักปลัด

การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พลาสติกฟู ยอ่ยสลายยากกระทบต่อ จากโฟมและการรักษา

ส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อม

5 จัดซ้ือถังขยะ เพือ่รองรับขยะ ภายในต าบล - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของความ ต าบลแกม้อน้มี ส านักปลัด

พึงพอใจของประชาชน ถงัรองรับขยะตามจุดภายใน

ต าบล

6 พฒันาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโ์ลก เพือ่ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น ภายในต าบล - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี สามารถสร้างความ ส านักปลัด

 (อถล.) รักษ์โลก (อถล.) ให้มีความรู้ด้าน และนอกสถานที่ ร่วมมือจากประชาชน

การบริหารจัดการส่ิงปฏิกลูและ เกดิกลุ่มเครือขา่ย

มูลฝอย ปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม เพือ่ช่วยปกป้องและ

เพือ่ศึกษาดูงานด้านการปกป้องและ รักษาส่ิงแวดล้อม

รักษาส่ิงแวดล้อม

เพือ่รณรงค์และประชาสัมพันธ์

ปลูกจิตส านึกด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม

7 ด่ืมแล้วไปไหน (Save the world) เพือ่ให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไป เด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไป - 200,000 200,000 200,000 200,000 1คร้ัง/ปี ช่วยสร้างจิตส านึกให้กบั ส านักปลัด

ตระหนักถงึการน าส่ิงของเหลือใช้มาใช้ เด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไป

ให้เกดิประโยชน์และลดปริมาณขยะ ในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

- 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
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งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  7  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 เยาวชนหวัใจสีเขียว เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มี ภายในต าบล
- 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนเขา้ใจ ส านักปลัด

ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา ถงึสภาพแวดล้อมที่

สภาพแวดล้อม เปล่ียนแปลงซ่ึงกระทบ

ต่อโลกและตระหนักถงึการ

รักษาสภาพแวดล้อม

2 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทรัพยากร เพือ่สร้างจิตส านึกในการ ภายในต าบล
- 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถงึ ส านักปลัด

ธรรมชาติในพืน้ที่ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญในการ

อนุรักษ์และเฝ้าระวัง

ทรัพยากรธรรมชาติ

3 ศึกษาดูงานพืน้ที่ปา่ชุมชนเฉลิม เพือ่ให้ความรู้เกี่ยวกบัการจัดการ จ านวน 50 คน - 150,000 150,000 150,000 150,000 1คร้ัง/ปี สามารถจัดการพืน้ที่ ส านักปลัด

พระเกียรติ (ต้นแบบ) พืน้ที่ป่าชุมชนอยา่งเป็นระบบ ป่าชุมชนได้อยา่ง

เป็นระบบ

4 อบรมอาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่และควบคุม เพือ่อบรมอาสาสมัครป้องกนั จ านวน 1 รุ่น - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี เพิม่เครือขา่ยอาสามัคร ส านักปลัด

หมอกควนั ไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ป้องกนัไฟป่าและ

ควบคุมหมอกควัน

5 พฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพือ่ป้องกนัดินที่พังทลายและ ภายในต าบล - 30,000 30,000 30,000 30,000 1คร้ัง/ปี เกดิประโยชน์ต่อ ส านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถกูชะล้างจากน้ าที่ไหลบ่าและ สภาพแวดล้อม ดินมี

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ความอดุมสมบูรณ์

และสามารถกกัเกบ็

น้ าฝนได้อยา่งเต็มที่
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งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน การเกษตร



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 คลองสวยน้ าใส เพือ่ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ล าห้วย คูคลอง - 300,000 300,000 300,000 300,000 1คร้ัง/ปี ล าห้วย คูคลอง มีสภาพ ส านักปลัด

ในล าห้วย คูคลอง ภายในต าบล แวดล้อมที่ดี

7 รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพือ่รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากร ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี สร้างจิตส านึกให้กบั ส านักปลัด

น้ าและป่าไม้ ประชาชนในการรักษา

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม

8 ปุย๋อินทรีย์ วถิีพอเพยีง เพือ่ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยด้ีาน เกษตรกรและประชาชน - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี เกษตรกรสามารถพัฒนา ส านักปลัด

เกษตรอนิทรียใ์ห้กบัเกษตรกรและประชาชน ภายในต าบล ความรู้ด้านการเกษตรและ

สามารถพึง่พาตนเองได้อยา่งยั่งยนื พึง่พาตนเองได้

- 930,000 930,000 930,000 930,000

    

1 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ลดภาวะโลกร้อนโดยใช้ ภายในต าบล
- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความ สามารถผลิตกระแส กองช่าง

พลังงานทดแทน พึงพอใจของประชาชน ไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนลดภาวะ

โลกร้อนได้

- 500,000 500,000 500,000 500,000

- 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000
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รวม  16  โครงการ

 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  8  โครงการ

รวม  1  โครงการ





   ประเพณีท้องถิน่





   ประเพณีท้องถิน่



   ประเพณีท้องถิน่




