
 

 

ยุทธศาสตรที่   6 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการสรางจิตสํานึกรณรงค

และประชาสัมพันธในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีสวนรวมในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

 

-จัดทําปายประชาสัมพันธ 

-รณรงคเกี่ยวกับการรักษา 

  ทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดลอม 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีจิตสํานึกถึงหนาที่

และใหความรวมมือในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

กอง 

สาธารณสุข 

2. โครงการฝกอบรมความรูใน

การรักษาสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหประชาชนภายในเขต 

เทศบาลไดมีความรูและ

ตระหนักถึงการมีสวนรวมใน

การรักษาสิ่งแวดลอม 

 

ดําเนินการฝกอบรม 

ประชาชนภายในเขต 

เทศบาลเพื่อใหความรูใน 

เรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

ไดรับความรูและเสริมสราง

จิตสํานึกในการรักษา 

สิ่งแวดลอม 

กอง 

สาธารณสุข 

3. โครงการฝกอบรมและ 

ทัศนศึกษาดูงานการจัดการ 

ของเสียอันตรายจากชุมชน 

เพื่อใหทราบและเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดการของเสียในชุมชน

และบานเรือน 

 

ผูเขารับการอบรมจํานวน  

1 รุนๆละ 80 คน 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีความรูความเขาใจ

ในการรักษาสุขภาพและรูวิธี

จัดการของเสียที่เกิดขึ้น 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

 



 

 

6.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

4. โครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

เขตเทศบาลดูแลแหลงน้ําลํา

คลองในหมูบานใหสะอาด

สวยงาม 

รณรงครักษาแหลงน้ํา 

ลําคลองใหเกิดความสะอาด

สวยงาม 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาแหลงน้ําลําคลองใหเกิด

ความสะอาดสวยงาม 

กอง 

สาธารณสุข 

5. โครงการเมืองนาอยู   

ชุมชนนาอยู 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ใหนาอยู 

 

อบรมและศึกษาดูงาน

รวมกันทั้งตัวแทนภาครัฐ

และ ภาคเอกชน  เพื่อรวมคิด

รวมพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู 

ชุมชนนาอยู 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสวนรวมในการ

เสนอแนวความคิดการพัฒนา

ทองถิ่นใหเปนเมืองนาอยู 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาจัดระบบการบริหารจัดการขยะ 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการศึกษาแนวทางในการ

สรางระบบกําจัดขยะ 

เพื่อทราบขั้นตอนและระบบ 

ในการกําจัดขยะ 

จัดทําและศึกษาแนวทางใน

การสรางระบบกําจัดขยะ 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ไดรับทราบถึงปญหาและ

ขั้นตอนในการกําจัดขยะ

โดยรวมทั้งหมด 

 

กอง 

สาธารณสุข 

2. โครงการวางระบบพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใชให

เพียงพอในการจัดเก็บขยะ 

มูลฝอย 

จัดซื้อวัสดุ,อุปกรณในการ

เก็บกวาดขยะมูลฝอย เชนถุง

มือ,รองเทาบูท ฯลฯ 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เจาหนาที่มีเครื่องมือเครื่องใช

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

 

กอง 

สาธารณสุข 

3. โครงการรณรงคการใช

ประโยชนจากขยะ 

เพื่อสรางจิตสํานึกของ 

ประชาชนใหทราบถึง

ประโยชนของขยะ 

ประชาชนในเขตเทศบาล นํา

ขยะที่ใชแลวกลับมาใชอีก

และเปนการรักษา

สิ่งแวดลอม 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เกิดความสะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอยของชุมชน 

 

กอง 

สาธารณสุข 

4. โครงการสรางเตาเผาขยะแบบ

ไรมลพิษ 

เพื่อใหประชาชนมีที่กําจัดขยะ

ที่ไดมาตรฐานและไมทําลาย

สิ่งแวดลอม 

สรางระบบกําจัดขยะรวม

ของหมูบาน  และเปนการ

รักษาสิ่งแวดลอม 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เกิดความสะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอยของหมูบาน 

 

กอง 

สาธารณสุข 

5. โครงการจัดซื้อที่สรางเตาเผา

ขยะแบบไรมลพิษ 

เพื่อใหประชาชนมีที่กําจัดขยะ

ที่ไดมาตรฐานและไมทําลาย

สิ่งแวดลอม 

สรางระบบกําจัดขยะรวม

ของหมูบานและเปนการ

รักษาสิ่งแวดลอม 

5,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - 

เกิดความสะอาดและเปน

ระเบียบเรียบรอยของหมูบาน 

 

กอง 

สาธารณสุข 

 



 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการมีสวนรวมลดปริมาณขยะ 

 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการรณรงคประชาสัมพันธ 

เพื่อสิ่งแวดลอมและลดภาวะ

โลกรอน 

 

เพื่อใหประชาชนทราบและ

สามารถนําความรูไปปฏิบัติ 

ไดอยางถูกตอง 

 

จัดทําปายและแผนพับ

โฆษณาประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบ 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับทราบถึงการ

รักษาสิ่งแวดลอมและลดการ

เกิดภาวะโลกนอย 

กอง 

สาธารณสุข 

2. โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธการมีสวนรวม

ของประชาชนในการลด

ปริมาณขยะ 

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน

และพัฒนาบานเมืองใหนาอยู 

จัดอบรมและจัดทําเอกสาร

เผยแพรเกี่ยวกับการคัดแยก

ขยะ 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ปริมาณขยะลดลงและสภาพภูมิ

ทัศนในเขตเทศบาลสวยงาม 

นาอยู 

กอง 

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาจัดระบบปองกันน้ําทวมขัง  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน เพื่อปองกันพื้นที่บริเวณริม

ถนนไมใหน้ําเซาะพังทลาย 

กอสรางเขื่อนกันดิน  

-เสนถนน รพช. สายหนอง

ออ– บางกะโด บริเวณบอ

ทราย ระยะทาง 200 ม. 

-ตลอดแนวสวนผัก หมู 12  

ระยะทาง 1,000 ม. 

2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

2,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนสัญจรไปมาไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว และลดปญหา

การแตกราว ทรุคตัวของถนน 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาจัดระบบปองกันน้ําทวมขัง  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

 2. โครงการจางเหมาขุดลอก

คลองและลอกวัชพืชผิวน้ํา 

เพื่อใหการระบายน้ําดีขึ้น 

เวลามีฝนตกน้ําไมทวมขัง

และไหลสะดวก 

ขุดลอกคลองระบายน้ําพรอมลอกวัชพืช 

-บริเวณเขตที่พัก-รอบพื้นที่การเกษตร 

  หมู11 ระยะทาง  5,000  ม. 

-สายเลียบคลองชลประทาน 1 ซาย 12  

 ซาย (สองฝง) หมู 1- 4 ขนาดกวาง  4 ม.  

ระยะทางยาวรวม 1,500  ม. 

-คลองยืมชลประทานฝงขวา หมู 1-4 

 ระยะทาง   1,500 ม. 

-สายเลียบคลองชลประทาน12 ซาย 

 (ฝงขวา) หมู 1-5  ระยะทาง 3,000 ม. 

-คลองยืมเลียบคลอง ชลประทาน 3 ขวา 

 12 ซาย หมู 11 ระยะทาง 2,500 ม. 

-สายเลียบคลองชลประทาน 1 ขวา 

  (ฝงขวา) หมู 10 และหนองศาลา 

-หมู 9 จากถนนกําแพงใต-น้ําหัก ขาง

บานนายจุมพล เตานารีถึงโรงสีกําแพงใต 

-หมู 12 ตรงขามบานนายโต ศรีรัตน  

  ปนทองถึงเขตชลประทาน 2 ขวา12   

  ซายขนาดกวาง 4-7 ม.ระยะทาง1,000 ม. 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

การระบายน้ําดีขึ้นและลด

ปญหาน้ําทวมขัง 

กองชาง 

 



 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูก 

ตนไม 2 ขางทางถนนในหมูบาน 

 

เพื่อใหภูมิทัศนทั้ง 2 ขางทาง

ของถนนมีความ 

สวยงาม 

ปลูกตนไม 2 ขางทาง 

ระยะทาง 1,000 ม. 

 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ถนนมีความสวยงาม 

และรมรื่น 

 

กองชาง 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

บอเก็บน้ํา 

 

 

เพื่อความสวยงามและเปนที่

พักผอนหยอนใจ 

ปรับปรุงสถานที่รอบบอเก็บ

น้ําเปนสวนพักผอน 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสถานที่ 

พักผอนหยอนใจ 
กองชาง 

3. โครงการปรับปรุงแหลงน้ํา 

และสวนสุขภาพ 

ประชาชนไดมีสถานที่ไว

สําหรับพักผอนและ 

ออกกําลังกาย 

ปรับปรุงแหลงน้ําและสวน

สุขภาพ 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสถานที่ 

พักผอนหยอนใจ 

 

กองชาง 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวน

พักผอนและสถานที่ 

ออกกําลังกาย 

 

ประชาชนไดมีสถานที่ไว

สําหรับพักผอนและ 

ออกกําลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศนสวน

พักผอนและสถานที่ 

ออกกําลังกาย  

 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสวนพักผอนและ

สถานที่ออกกําลังกาย 
กองชาง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.6  แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาดําเนินการเพื่อใหมีขอบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดทําขอบัญญัติที่

จําเปนตอการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อจะไดมีกฎหมายออกมา

ควบคุมใหประชาชนชวยกัน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

จัดทําขอบัญญัติเกี่ยวกับการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมไดรับการ 

คุมครองไมใหโดนทําลาย 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 


