
แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชน ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ส านักงาน

รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติในพ้ืนท่ี ต าบลมูโนะ มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟู ปลัด อบต.

2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูบึงรามิง หมู่ท่ี 4 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูบึงรามิง 200,000 จ านวนครัวเรือน มีแหล่งท่องเท่ียวเชิง ส านักงาน

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท่ีได้รับประโยชน์ อนุรักษ์ ปลัด อบต.

3 จัดสวนหย่อม/สวนสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างสวนหย่อม/ 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสถานท่ี ส านักงาน

พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พึงพอใจเพ่ิมข้ึน ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ปลัด อบต.

4 โครงการจัดท าป้ายสถานท่ีส าคัญๆ เพ่ือความสะดวกในการ จัดท าป้ายสถานท่ีส าคัญๆ 300,000 ประชาชนมีความ มีป้ายบอกสถานท่ีส าคัญๆ ส านักงาน

ติดต่อ พึงพอใจเพ่ิมข้ึน ปลัด อบต.

5 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ 20,000 ร้อยละของผู้ ประชาชนมีความรู้ใน ส านักงาน

พลังงานทดแทน ในการประหยัดพลังงาน แก่ประชาชน เข้าอบรมมี การประหยัดพลังงาน ปลัด อบต.
ความรู้เพ่ิมข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     5.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดกิจกรรมส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและ กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ส่ิงแวดล้อมได้รับการ สาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

2 โครงการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้กับเด็ก รณรงค์การอนุรักษ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนและประชาชน กอง

และประชาชนมีความส านึก เยาวชนและประชาชน ในการ ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี มีจิตส านึก มีจิตส านึกรับผิดชอบ สาธารณสุขฯ

รับผิดชอบจัดการส่ิงแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ในการจัดการส่ิงแวดล้อม

3 ค่าธรรมเนียมท้ิงขยะ ในท่ีดิน เพ่ือให้มีท่ีส าหรับท้ิงขยะ จ่ายค่าธรรมเนียมท้ิงขยะ 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณขยะ มีท่ีส าหรับท้ิงขยะ กอง

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ให้เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ลดลง สาธารณสุขฯ

4 จัดซ้ือถังขยะ เพ่ืออ านวยความสะดวกและ จัดซ้ือถังขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ กอง
บริการประชาชนในการท้ิงขยะ จ านวน 100 ใบ ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน สะดวกในการท้ิงขยะ สาธารณสุขฯ

5 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ 10,000 ร้อยละของปริมาณ ลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ี กอง

สามารถก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ในการก าจัดขยะในพ้ืนท่ี ขยะท่ีลดลง สาธารณสุขฯ

6 จัดหาท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและ เพ่ืออ านวยความสะดวกและใน จัดหาท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 500,000 จ านวนรอบการ มีท่ีก าจัดขยะมูลฝอย กอง

ส่ิงปฏิกูล การบริการประชาชนในการ และส่ิงปฏิกูล เก็บขยะเพ่ิมข้ึน และส่ิงปฏิกูล สาธารณสุขฯ

ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

7 โครงการจัดระเบียบตลาดมูโนะ เพ่ือให้ตลาดมีความเป็น จัดระเบียบตลาดมูโนะ 100,000 ประชาชนมีความ ตลาดมูโนะมีความเป็น กอง

ให้ถูกสุขลักษณะ ระเบียบและสวยงาม พึงพอใจเพ่ิมข้ึน ระเบียบและสวยงาม สาธารณสุขฯ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

     5.2 แผนงาน สาธารณสุข



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ เพ่ือความสวยงามและความ ปรับปรุงทัศนียภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ต าบลมูโนะได้รับการ กองช่าง

ภายในต าบลมูโนะ เป็นระเบียบของชุมชน ภายในต าบลมูโนะ พึงพอใจเพ่ิมข้ึน ปรับปรุงทัศนียภาพ

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีต้ังประปา เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 20,000 ประชาชนมีความ ภูมิทัศน์บริเวณท่ีต้ัง กองช่าง

โคกกลาง ท่ีต้ังประปาโคกกลาง บริเวณท่ีต้ังประปา พึงพอใจเพ่ิมข้ึน ประปาได้รับการ

ปรับปรุง ฟ้ืนฟู
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     5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน

งบประมาณและท่ีผ่านมา


