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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๓.1.แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน 
โดยส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง การ
รณรงค์การบริหาร
จัดการขยะที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการ
ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ 
เช่น ธนาคารขยะ ฯลฯ 

เพื่อรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนคัด
แยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 

หมู่ ๑ – ๑๕ 
ต าบลบ้านแซว 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

งบประมาณ
การจัดเก็บขยะ
ของ ทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
เป็นศูนย์ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 
ปริมาณขยะลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

เพื่อให้ประชาชนก าจัด
ขยะอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยเพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชนลดภาวะ
โลกร้อน 

ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 
1 โครงการ 

ขยะลดลง ลด
ปัญหาด้านมลพิษ 
ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงทุกปี 

กอง
สาธารณสุข 

๓ โครงการบริหารจัดการ
น้ าอย่างยั่งยืน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเสีย หมู่ ๑ – ๑๕ ๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

๔ โครงการตรวจเทสน้ าใน
ชุมชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเสีย หมู่ ๑ – ๑๕ 30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 
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๓.๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

ส านักปลัด 

 
 
๓.๓.แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 
ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน
ป่าต้นน้ า  
ป่าสาธารณะ  
ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า  
ตามแนวพระราชด าริฯ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นท่ีปลูกป่า
ทดแทนใน

ต าบล 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 
1 โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

ส านักปลัด 
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๓.๔.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตัดหญ้าสองข้าง
ทางถนนและพื้นท่ี
สาธารณะ 

เพื่อความปลอดภัย
ส าหรับประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับภูมิทัศน์
ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแซว 

เพื่อให้ส านักงานมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวนงาม น่าอยู่ 
พร้อมให้บริการ
ประชาชนตลอดเวลา 

ปีละ ๒ ครั้ง ๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ท าให้ส านักงานมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม 
พร้อมท่ีจะให้บริการ
ประชาชนตลอด 

กองช่าง 

 


