
แบบ  ผ.01

4.ยทุธศาสตร์    พัฒนาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

4.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิและสนับสนุนให้มีระบบการก าจดัขยะแบบถูกวิธ ี                 

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) จะไดรั้บ

1 โครงการบริหารจดัการ เพื่อเปน็การน าของ เยาวชน ประชาชนและผู้ที่สนใจ 10,000 ร้อยละ เยาวชน    ประชาชน สน.ปลดั

ขยะแบบย่ังยืน เหลอืใชม้าสร้างมลูคา่ หมูท่ี่  3  บา้นสนัผักเฮอืด ( อบต.) ของ มกีารสร้างมลูคา่ สนง.

"ธนาคารขยะชุมชนครบวงจร" ต าบลดอยงาม กจิกรรม จากของเหลอืใช้ พัฒนาชุมชน

กศน.อ.พาน
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี( พ.ศ. 2560-2562)

องค์การบรหิารสว่นต าบลดอยงาม

งบประมาณและที่มา



แบบ  ผ.01
4.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการสิ่งแวดลอ้ม และมลพษิต่าง ๆ             

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) จะไดรั้บ

1 โครงการจติอาสาเดก็เยาวชน เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน เดก็ และเยาวชน 20,000 ร้อยละ เดก็เยาวชนไดก้ลา้ กองการศึกษาฯ

พทิกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ไดแ้สดงออกและร่วม ในต าบลดอยงาม พัฒนาสังคมฯ ของ แสดงออกเกดิ สน.ปลดั

อนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้ม (อบต.) กจิกรรม ความสามคัคแีละ

ร่วมอนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

2 โครงการดอยงามพลงังาน เพื่อสร้างแรงจงูใจให้ ครัวเรือนในต าบลดอยงาม 30,000 ร้อยละ ประชาชน สน.ปลดั

ย่ังยืน เกดิการร่วมมอืกนั (อบต.) ของ ภาคครัวเรือน

อนรัุกษพ์ลงังานทัง้ใน กจิกรรม มจีติส านกึในการ

ระดบัครอบครัว  และ อนรัุกษพ์ลงังาน

ชุมชน

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อใหม้สีถานที่ จดัท าพื้นที่สวนหย่อมปลกู 50,000    ผู้ไดรั้บ ศพด.มคีวาม ศพด.

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ มคีวามสวยงาม  ตน้ไมยื้นตน้ ตน้ไมป้ระดบั (อบต.) ประโยชน์ สวยงาม  นา่ดู ต.ดอยงาม

ต าบลดอยงาม นา่ด ู นา่เรียน นา่เรียนไมม่อัีนตราย กองการศกึษาฯ

สงา่งามและภมูฐิาน สงา่ภมูฐิานและ

และสร้างแรงจงูใจ สร้างแรงจงูใจ
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แบบ  ผ.01
4.2 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิและสนับสนุนการจดัการสิ่งแวดลอ้ม และมลพษิต่าง ๆ             

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) จะไดรั้บ

4 กจิกรรมรณรงคล์ดการใช้ เพื่อรณรงคล์ดการใช้ กจิกรรมรณรงคก์ารลดการใช้ 5,000 ลดการใชถ้งุพลาสตกิ สน.ปลดั

ถงุพลาสตกิ  กลอ่งโฟม ถงุพลาสตกิ  กลอ่งโฟม ถงุพลาสตกิ  กลอ่งโฟม (อบต.) กลอ่งโฟม  หนัมาใช้

วัสดจุากธรรมชาติ

5 กจิกรรมรณรงคก์ารใช้ เพื่อรณรงคก์ารใชจ้กัรยาน กจิกรรมรณรงคก์ารใชจ้กัรยาน 5,000 มกีารน าจกัรยานมาใชใ้น สน.ปลดั

จกัรยานในชวีิตประจ าวัน ในชวีิตประจ าวัน (อบต.) ชวีิตประจ าวันมากขึ้น
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งบประมาณและที่มา



แบบ  ผ.01
4.3 แนวทางการพัฒนา  ดแูลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม                  

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) จะไดรั้บ

1 โครงการอนรัุกษพ์ันธกุรรมพชื เพื่อร่วมอนรัุกษ์ การจดัเกบ็ขอ้มลูเปน็ฐาน 30,000 ร้อยละ มศีนูย์ความรู้ดา้น สน.ปลดั

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พันธกุรรมพชืในพื้นที่ ความรู้ (อบต.) ของ พันธกุรรมพชืพื้นบา้น

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ ต าบลดอยงามให้ กจิกรรม ไว้เปน็แหง่ศกึษาขอ้มลู

สยามบรมราชกมุารี คงสบืไป

2 โครงการดอยงามสูส่งัคมสเีขยีว เพื่ออนรัุกษส์ิ่งแวดลอ้ม การจดัเวทเีสริมสร้างการมี 30,000 ร้อยละ มพีื้นที่สเีขยีวเพิ่มขึ้นใน สน.ปลดั

และลดภาวะโลกร้อน สว่นร่วมแกนน าชุมชน ( อบต.) ของ ต าบลดอยงาม

ในพื้นที่ต าบลดอยงาม การอบรมใหค้วามรู้ดา้น กจิกรรม

สิ่งแวดลอ้ม

3 โครงการอนรัุกษพ์ันธุป์ลา เพื่อเปน็การอนรัุกษ์ ปลอ่ยปลาในหนองน้ า 40,000 ร้อยละ มกีารปลอ่ยปลา สน.ปลดั

ต าบลดอยงาม พันธุป์ลา ขนาดความจรุวม ( อบต.) ของ เพื่ออนรัุกษพ์ันธุป์ลา

345,454  ลบ.ม. กจิกรรม
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งบประมาณและที่มา



แบบ  ผ.01
4.3 แนวทางการพัฒนา  ดแูลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม                  

ตวัชี้วัด ผลลพัธท์ี่ หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 2560 2561 2562 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) จะไดรั้บ

4 โครงการปลกูหญา้แฝก เพื่อลดการพังทลาย ปลกูตามแนวตลิ่งของในเขต 10,000 ร้อยละ ลดการพลงัทลายของ สน.ปลดั

เฉลมิพระเกยีรติ ของหนา้ดนิและ พื้นที่ต าบลดอยงาม ( อบต.) ของ ตลิ่งและหนา้ดนิ

ปอ้งกนัตลิ่งพัง กจิกรรม

5 โครงการหมอดนิอาสา เพื่อตรวจวิเคราะห์ พื้นที่ต าบลดอยงาม 14 หมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ดนิมคีณุภาพตามมาตรฐาน สน.ปลดั

ต าบลดอยงาม คา่ดนิใหม้คีณุภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ศนูย์ถา่ย

กจิกรรม ทอด

เทคโนโลยี
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