
๑๕๐ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.1 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1 โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พันธุ์พืช
ต่างๆ 
 
 
 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศน ์
 

1. จัดค่าย/อบรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์
สัตว์ป่า 
3. ดูแลบ ารุงรักษาล าน้ า
ห้วยแก้วและแหล่งน้ าใน
ต าบล 

ฯลฯ 
 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(200 คน) 

1. ประชาชนเกิดการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับธรรมชาติ 
อาหารและพืชสมุนไพร
จากป่าในชุมชนสามารถ
น ามาใช้ประโยชนไ์ด ้
2. ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญและมี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 



๑๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.1 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ป่าชุมชน 
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส ารวจและ
จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ตาม
แนวกรอบแนวทางของ 
อพ.สธ. และน าไปสู่การ
รักษา ทรัพยากรชีวภาพ 

1. จัดท าฐานข้อมลู
ทรัพยากรท้องถิ่น 
2. จัดกิจกรรมดังนี ้
- รณรงค์ ส่งเสรมิให้
ความรู้ สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช 
- ปลูกต้นไม้ประจ าท้องถิ่น 
เพื่อรักษาพันธุกรรมพืช 
- ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

ฯลฯ 

50,000 
(2559:50,000) 

 50,000 50,000 1. หมู่บ้าน
จ านวน 15 
หมู่บ้าน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1. เกิดการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมตามแนว
พระราชด าริฯ เกดิความ
สมัคร สมานสามัคคีใน
ชุมชน ด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
2. มีการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ป่าชุมชน ลดการคุกคาม
การสญูเสยีความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ส านักปลดั 
ทุกกอง 

แบบ ผ.01 



๑๕๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.1 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา 

2. มีการอนุรักษ์ 
ขยายพันธุ ์ปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช ท่ีส าคัญหา
ยาก มีประโยชน ์
หมู่บ้านละ 2
ชนิด 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



๑๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.1 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

3 โครงการชุมชนร่วมใจท าน้ าใส
คืนต าบลสุเทพถวายในหลวง 

1. เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนในเขต 
เทศบาลต าบลสุเทพมี  
การบ าบัดน้ าเสีย ใน
ระดับครัวเรือน  
2. เพื่อช่วยลดปัญหาน้ า
เน่าเสยีและส่งกลิ่น 
เหม็น 

1. จัดอบรมวิธีการจดัท า
และ ใช้บ่อบ าบัดน้ าเสียใน 
ครัวเรือน ให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริม รณรงค ์
ประชาสมัพันธ์การมสี่วน 
ร่วมในการบ าบดัน้ าเสีย 
เบื้องต้นในระดับครัวเรือน 
ด้วยจุลินทรีย์ที่ผลิตได้เอง 
3. สรา้งธนาคารจลุินทรีย ์

ฯลฯ 
 
 
 
 

50,000 
(2559:50,000) 
(2558:100,000) 
(2557:50,000) 

 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน 
ที่ร่วมโครงการ 
จ านวน 200 
ครัวเรือน 

สามารถแก้ไขปัญหาน้ า 
เน่าเสยีและเป็นการ
บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อย 
ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.01 



๑๕๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เทศบาลต าบลสุเทพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ : 3. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ : 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา: 3.1 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 
(บาท) 

 ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

4 โครงการ "ประชารวมใจ รักษ์
พื้นที่สีเขียว" 
 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตดิ้วย
การสร้างพื้นที่สีเขียว 
ของต าบลสุเทพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวโดยการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่สวนสาธารณะ 
จ านวน 2 แห่ง 
2. ปลูกต้นไมส้องข้างทาง
ถนนภายในต าบล 
3. ปลูกต้นไมต้ามสภาพ
พื้นที่ป่า  
4. ปลูกไม้ 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่างเช่น 
หวาย ไมไ้ผ่ พ้ืนท่ีประมาณ 
500 ไร่ เพื่อช่วยฟ้ืนฟู
ระบบนิเวศน์ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 

100,000 
 

 100,000 100,000 1. ร้อยละ 90 
ของต้นไม้ที่ปลูก
เจริญเติบโต 
2. ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียวใน
ต าบล ร้อยละ 5 
3. จ านวนพ้ืนท่ี
ที่ปลูกต้นไม้ต่อปี 
จ านวน 100 
ไร่/ป ี

1. สรา้งความสามัคคี 
ความเสยีสละและ
จิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
2. มีพื้นท่ีสีเขียวใน
ต าบลเพิม่ขึ้น 
 

 

ทุกกอง 

แบบ ผ.01 



๑๕๕ 
 

 

 

 


