
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวดัสระบรีุ ที่ 2 การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.1  แผนงานบริหารทั่วไป

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)
     1 โครงการอบรมปลูกจิตส านึกในการอนุรักษรั์กษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษรั์กษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ใหก้ับประชาชน

กิจกรรมอบรม         
1 คร้ัง / ปี

         50,000          50,000          50,000          50,000  จ านวนที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้น

 ส านักปลัด

     2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธด้์านการควบคุม
ไฟปา่

เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงภัยของไฟป่า

กิจกรรมอบรม         
1 คร้ัง / ปี

         50,000          50,000          50,000          50,000  จ านวนที่
ด าเนินการ

ประชาชนร่วมดูแล
ในการควบคุมไฟปา่

 งาน
ปอ้งกัน/
ส านักปลัด

     3 โครงการเครือข่ายปอ้งกันไฟปา่ เพื่อการปอ้งกันไฟปา่ 13 หมู่บา้น           1
คร้ัง / ปี

         50,000          50,000          50,000          50,000  จ านวน
หมู่บา้น

ไม่เกิดไฟปา่ขึ้น งาน
ปอ้งกัน/
ส านักปลัด

     4 โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวติ ม.7 เพื่อมีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวติ

บริเวณอ่างเก็บน้ าเขา
หลังหนี่ง/ซับตาเพง็

        150,000         150,000         150,000         150,000  จ านวน
 2 จุด

มีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวติ

 งาน
ปอ้งกัน/
ส านักปลัด

     5 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 13 หมู่บา้น         100,000         100,000         100,000         100,000  จ านวนที่
ด าเนินการ

สภาพแวดล้อมใน
ต าบลมีความน่าอยู่
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก
ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม
 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก
ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ แบบ ผ.01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวดัสระบรีุ ที่ 2 การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.1  แผนงานบริหารทั่วไป

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)
     6 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ภายในต าบล เพื่อเปน็การรักษา

สภาพแวดล้อม
ภายในต าบลใหม้ี
ความน่าอยู่

13 หมู่บา้น, ส่ีแยกไฟ
แดง, ถนนสาย
วทิยาลัยนานาชาติไป
ทา่เสา, ภเูขาหลัง รพ.
สต.หลังเขา, หน้าวดั
ปิ่นแก้ว, อ่างเก็บน้ า
ซ บประดู่ ม.6 ,อ่าง
เก็บน้ าเขาหลังหนึ่ง ม.
7, อ่างเก็บน้ าซับอิจิ 1,
 2

        500,000         500,000         500,000         500,000  จ านวนที่
ด าเนินการ

สภาพแวดล้อมใน
ต าบลมีความน่าอยู่
เพิ่มขึ้น

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด
(KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก
ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ แบบ ผ.01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวดัสระบรีุ ที่ 2 การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.2 แผนงานสาธารณสุข

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)
     1  โครงการจัดต้ังถังรองรับขยะในหมู่บา้นและที่

สาธารณะ
 เพื่อความสะอาดใน
หมู่บา้น

 13 หมู่บา้น         200,000         200,000         200,000         200,000  จ านวน
หมู่บ้าน

 หมู่บา้น มีความ
สะอาด

 กอง
สาธารณสุขฯ

     2  โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย  เพื่อมีที่ก าจัดขยะ
อย่างถูกวธิี

 1 แหง่         500,000         500,000         500,000         500,000  จ านวนที่
ก่อสร้าง

 มีที่ก าจัดขยะ
อย่างถูกวธิี

 กอง
สาธารณสุขฯ

     3  โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ  เพื่อมีที่ก าจัดขยะ
อย่างถูกวธิี

 1 แหง่         300,000         300,000         300,000         300,000  จ านวนที่
ก่อสร้าง

 มีที่ก าจัดขยะ
อย่างถูกวธิี

 กอง
สาธารณสุขฯ

     4  โครงการก าจัดขยะลดภาวะโลกร้อน  เพื่อก าจัดขยะอย่าง
ถูกวธิี

 หมู่ 1-13         200,000         200,000         200,000         200,000  จ านวน
หมู่บ้าน

 ขยะได้อย่างถูกวธิี  กอง
สาธารณสุขฯ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564

องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก
ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ แบบ ผ.01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวดัสระบรีุ ที่ 2 การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 2561 (บาท)  2562 (บาท)  2563 (บาท)  2564 (บาท)
     1 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟส่ิูงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งทอ่งเที่ยว/ปรับปรุง
ทศันียภาพและส่งเสริมการแก้ไขปญัหาภาวะโลก
ร้อน

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม/แหล่ง
ท่องเที่ยว/ปรับปรุง
ทัศนียภาพและส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน

แหล่งทอ่งเที่ยวและ
พื้นที่ อบต.มวกเหล็ก

        100,000         100,000         100,000         100,000  จ านวนที่
ด าเนินการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม/
แหล่งท่องเที่ยว ได้รับ
การอนุรักษ์ฟื้นฟ/ู
ปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาโลกร้อน

 กอง
สวสัดิการฯ

     2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์เพื่อการพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตพื้นที่ อบต.มวกเหล็ก
ให้สวยงามและสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่
ประชาชน

พื้นที่ อบต.มวกเหล็ก         200,000         200,000         200,000         200,000  จ านวนที่
ด าเนินการ

ภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ 
อบต.มวกเหล็กได้รับ
การปรับปรุงสวยงาม
และปลอดภัย

 กอง
สวสัดิการฯ

     3 โครงการรักษค์ลองมวกเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชน 
สถานประกอบการ 
นักทอ่งเที่ยวตะหนัก
ถึงความส าคัญของ
การอนุกรักษแหล่งน้ า
ในเขต ต.มวกเหล็ก

หมู่ที่ 1, 2, 4, 9, 11  
ล าคลองในเขตพื้นที่ 
อบต.มวกเหล็ก โดย
ความร่วมมือของ
ภาครัฐ, เอกชน, 
ประชาชน

        200,000         200,000         200,000         200,000  จ านวนที่
ด าเนินการ

คลองมวกเหล็ก
ได้รับการดูแล

 กอง
สวสัดิการฯ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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900,000      900,000      900,000      900,000      
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1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    
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500,000      500,000      500,000      500,000      
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