แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ และที่มา
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
ปี ๒๕๖1
ปี ๒๕๖2
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ลดขยะในพื้นที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของปริมาณ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมี ตาบลสันกลาง
ชยะในตาบลที่
ส่วนร่วมของชุมชนแบบบูรณาการ
ลดลง
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้สามารถลด
ปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นาขยะ
มาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

โครงการบริหารจัดการขยะ
ในตาบลสันกลาง

1. สามารถลดปริมาณขยะใน สานักงานปลัด
ชุมชน และสามารถนาขยะมา
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
คืนกลับสูช่ ุมชน
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ขยะ

2

โครงการฝึกอบรมการทาปุ๋ย
หมักชีวภาพ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่ตาบลสันกลางลดการใช้
ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2. เพื่อเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิต และไม่เป็นอันตราย
ต่อสิง่ แวดล้อม

ประชาชน
ในตาบลสันกลาง

0

20,000

0

20,000

เกษตรกรใช้ 1. ประชาชนลดการใช้ปุ๋ยเคมี สานักงานปลัดฯ
ปุ๋ยเคมีลดน้อยลง หันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพสาหรับ
การเกษตรกรรม
2. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต และไม่สร้างมลพิษ
ต่อสิง่ แวดล้อม ดิน และน้า

3

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
มูลฝอยชุมชนตาบลสันกลาง

1. เพื่อใหประชาชนในชุมชน
มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนได้ถูกวิธี
2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลสันกลาง
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย และเกิดจิตสานึกที่ดี
ในการรักษาสิง่ แวดล้อม

ประชาชนตาบล
สันกลางเข้าร่วม
โครงการ

70,000

70,000

70,000

70,000

ประชาชนเข้าร่วม 1. ประชาชนมีความเข้าใจและ สานักงานปลัดฯ
โครงการเพิ่มขึ้น สามารถคัดแยกขยะมูลฝอย
ได้อย่างถูกวิธี
2. มีขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
มีจิตสานักในการรักษาสิง่
แวดล้อม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4

โครงการทบทวนอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า

1. เพื่อให้ประชาชนมีจิตสานึก
หวงแหนและอนุรักษ์ป่าไม้
2. เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจในการดารงชีวิต สามารถ
ประกอบอาชีพอยูร่ ่วมกับป่าได้
อย่างยัง่ ยืน

อาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า
ตาบลสันกลาง

ปี ๒๕๖1
(บาท)
10,000

งบประมาณ และที่มา
ปี ๒๕๖2
ปี ๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

แบบ ผ.01

ปี ๒๕๖๔
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จัดฝึกอบรมทบทวน 1. ปราชนมีจิตสานึกในการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงานปลัดฯ

อย่างน้อย 1 ครัง้ อนุรักษ์ป่าไม้
2. ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการดารงชีวิต สามารถ
ประกอบอาชีพอยูร่ ่วมกับป่าได้
อย่างยัง่ ยืน

5

โครงการลาดตระเวณป้องกันไฟป่า 1. เพื่อยับยัง้ ไฟป่า และลด

หมู่ที่ 9
บ้านใหม่ห้วยส้ม

20,000

20,000

20,000

20,000

ลาดตระเวณ
อย่างน้อยปีละ
1 ครัง้

6

โครงการทาแนวกันไฟ
เพื่อป้องกันมลพิษหมอกควัน
และไฟป่า

1. เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันความ
เสียหายที่เกิดจากไฟป่า
2. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิด
จากไฟป่า
3. เพื่อสร้างความสามัคคี
หน่วยงานและชุมชน

หมู่ที่ 9
บ้านใหม่ห้วยส้ม

5,000

5,000

5,000

5,000

จัดทาแนวกันไฟ 1. ป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ป่าไม้ สานักงานปลัด
ป้องกันไฟป่า ไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชน
2.มีแนวป้องกันไฟป่าสงวน
แม่ขาน แม่วาง
3. เกิดความสามัคคีในชุมชน

7

โครงการปลูกสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ ปฏิบัติการปลูกป่า และ
จัดทาฝายชะลอน้า

1. เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้าเพิ่มความ
ชุ่มชื่นให้แผ่นดิน อันมีส่วนช่วย
ในการป้องกันน้าท่วมและลด
ภาวะโลกร้อน
2. เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาส
รับรูแ้ ละสัมผัสถึงความสาคัญ
ของป่าและน้า

หมู่ที่ 9
บ้านใหม่ห้วยส้ม

10,000

10,000

10,000

10,000

จัดกิจกรรมปลูกป่า 1.ป่าไม่ได้เพิ่มความชุ่มชื่นให้ดิน

รวม

ปริมาณความเสียหายของการ
เกิด
ไฟป่าได้ทันท่วงที
2. เพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันไฟป่า
3. เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดการ
ไฟป่าได้อย่างถูกวิธี

7 โครงการ

และจัดทา
ฝายชะลอน้า

1,115,000 1,135,000 1,115,000 1,135,000

1. ลดการเกิดไฟป่า
สานักงานปลัด
2. ราษฎรมีความรูค้ วามเข้าใจ
สามารถจัดการไฟป่าได้อย่าง
ถูกวิธี

ช่วยในการป้องกันน้าท่วมและ
ลดภาวาโลกร้อน
2. ชุมชนได้ตระหนักถึงความ
สาคัญของป่าไม่และน้า

สานักงานปลัด

