
แบบ ผ.02          

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการชุมชนลดขยะ เพ่ือส่งเสริมการจัดการ ด าเนินการ ปีละ 1 หมู่บ้าน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     1.ขยะท่ีก าจัดปลายทาง ชุมชนมีการบริหาร กองสาธารณสุข

3Rs ประชารัฐ ขยะต้ังแต่ต้นทาง ลดลงอย่างน้อย จัดการขยะในชุมชน และส่ิงแวดล้อม

ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 5 อย่างย่ังยืนและ
2.ขยะอันตรายได้รับการ มีส่วนร่วม

รวบรวมและก าจัด

ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30

2 โครงการส่งเสริม ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทุกหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ร้อยละ 100 ของชุมชน เทศบาลต าบลป่าซาง กองสาธารณสุข

การพัฒนาสู่เมือง ส่ิงแวดล้อม และการจัด เทศบาลต าบลป่าซาง มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ มีส่ิงแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อมน่าอยู่ สภาพแวดล้อมในชุมชน ส่ิงแวดล้อมและการจัด อย่างย่ังยืน

อย่างย่ังยืน ให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน   สภาพแวดล้อมในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลป่าซาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 180     



แบบ ผ.02          

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมี ทุกหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ร้อยละ 100 ของชุมชน ชุมชนมีทรัพยากรน้ า กองสาธารณสุข

ทรัพยากรน้ า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เทศบาลต าบลป่าซาง มีการจัดกิจกรรม เพียงพอ และมีการ และส่ิงแวดล้อม

และการจัดการ และจัดการน้ าเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า จัดการน้ าเสียชุมชนท่ีดี

น้ าเสียในชุมชน ในชุมชน และจัดการน้ าเสียชุมชน

4 โครงการสร้างความ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ แกนน าชุมชน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     1.ร้อยละ 80 ของ พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

ตระหนักต่อการ ความเข้าใจต่อการ จ านวน 100 คน ประชาชนมีความรู้ เทศบาลต าบลป่าซาง และส่ิงแวดล้อม

เปล่ียนแปลงของ เปล่ียนแปลงของสภาพ ความเข้าใจต่อการ เพ่ิมข้ึน

สภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศ ปัญหาภาวะ เปล่ียนแปลงของ

ภาวะโลกร้อนและ โลกร้อนและเห็นความ สภาพภูมิอากาศ 
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ส าคัญของการเพ่ิม  ปัญหาภาวะโลกร้อน

พ้ืนท่ีสีเขียว และเห็นความส าคัญ

ของการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

2.จ านวนต้นไม้ท่ีปลูกเพ่ิม

5 โครงการประชาชน เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ประกอบ ผู้ประกอบกิจการ/ประชาชน 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละ 100 ของ น้ าเสียในครัวเรือน กองสาธารณสุข

ร่วมใจติดต้ังบ่อดัก กิจการ/ประชาชนใน ในพ้ืนท่ีท่ีสมัครใจเข้าร่วม ผู้ประกอบกิจการ/ ได้รับการดักไขมัน และส่ิงแวดล้อม

ไขมันในครัวเรือน พ้ืนท่ีติดต้ังบ่อดักไขมัน โครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม ก่อนลงสู่แม่น้ าสาธารณะ

ในครัวเรือน โครงการท่ีติดต้ัง

บ่อดักไขมัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 181     



แบบ ผ.02          

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการฟ้ืนฟูและ 1.เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนา แหล่งน้ าธรรมชาติสาธารณะ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     ร้อยละ 100 ของแหล่ง เทศบาลป่าซาง กองสาธารณสุข

พัฒนาล าน้ า คูคลอง ล าน้ า คูคลองให้ ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลป่าซาง น้ าธรรมชาติในพ้ืนท่ี มีแหล่งน้ าธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

“คลองสวย น้ าใส” ปราศจากผักตับชวา ได้รับการฟ้ืนฟูและ ท่ีสะอาดสวยงาม

และวัชพืช รักษาความสะอาด

2.เพ่ือให้ความรู้ประชาชน

ในการดูแลรักษาความ

สะอาดของแหล่งน้ า

ธรรมชาติในพ้ืนท่ี

7 โครงการจัดซ้ือถุงด า เพ่ือใช้เป็นท่ีรองรับ จัดซ้ือถุงด าพิมพ์ตรา 550,000   550,000   550,000   550,000   550,000   มีถุงด าพิมพ์ตรา สามารถแก้ไขปัญหา กองสาธารณสุข

ท่ีประทับตรา ขยะมูลฝอยชุมชน สัญลักษณ์ของเทศบาล สัญลักษณ์ของเทศบาล ขยะนอกพ้ืนท่ีท่ีมา และส่ิงแวดล้อม

สัญลักษณ์เทศบาล ของเทศบาลต าบลป่าซาง ต าบลป่าซางตามท่ีก าหนด ต าบลป่าซางรองรับ ลักลอบท้ิงได้ จึงท าให้

เพ่ือรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 28 x 36 น้ิว ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี บ่อฝังกลบของเทศบาล

เทศบาลต าบลป่าซาง บรรจุห่อละ 10 ใบ ของเทศบาลต าบล สามารถรองรับขยะ

ป่าซาง ได้นานข้ึน

8 โครงการเฝ้าระวัง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ น้ าใต้ดินบริเวณบ่อฝังกลบขยะ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละ 100 ของ บ่อฝังกลบของเทศบาล กองสาธารณสุข

ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ าใต้ดิน ของเทศบาลจ านวน 3 จุด น้ าใต้ดินบริเวณ ไม่มีการร่ัวไหลของ และส่ิงแวดล้อม

คุณภาพน้ าใต้ดิน บริเวณบ่อฝังกลบขยะ บ่อฝังกลบขยะของ โลหะหนัก

บริเวณบ่อฝังกลบขยะ ของเทศบาล เทศบาลได้รับการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพ

705,000   705,000   705,000   705,000   705,000   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 182     



แบบ ผ.02          

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดล าพูน ประเด็นท่ี 4 เมืองแห่งความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุขะภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก าจัด เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย ก าจัดขยะมูลฝอยปริมาณ 800,000   800,000   800,000   800,000   800,000   ร้อยละ 100 ของ ไม่มีขยะตกค้าง กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอยในเขต ชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาล 150 ตัน/เดือน ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ในพ้ืนท่ีเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลป่าซาง ต าบลป่าซางอย่างถูกต้อง ได้รับการก าจัดอย่าง ต าบลป่าซาง

ตามหลักสุขาภิบาล ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล

2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีบ่อฝังกลบ บ่อฝังกลบถูกต้องตาม 3,000,000 -          -          3,000,000 -          มีบ่อฝังกลบขยะถูกต้อง เทศบาลต าบลป่าซาง กองสาธารณสุข
บ่อฝังกลบขยะ ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี หลักวิชาการ ขนาด ตามหลักวิชาการ มีการก าจัดขยะมูลฝอย และส่ิงแวดล้อม
ตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลต าบลป่าซาง 50 x 50 x 5 เมตร ปลายทางอย่างถูกต้อง

อย่างถูกต้องตามหลัก ตามหลักสุขาภิบาล

สุขาภิบาล

3,800,000 800,000   800,000   3,800,000 800,000   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลต าบลป่าซาง หน้า 183     


