
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน ้าแบบบรูณาการ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  2 การพัฒนาภมูินิเวศวัฒธรรมและอารยสถาปตัย์
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1  แนวทางการพัฒนาด้านการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย  -เพื่อด าเนินการจัดการ  -จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย 1,000,000    1,500,000    1,500,000     -จ านวนเตาเผา  -ขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาลต าบลปา่ซาง ขยะมูลฝอย โดยวธิกีาร  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงบอ่ฝังกลบ (750,000)     ขยะในเขต ท าการจัดเก็บได้   

ฝังกลบขยะ ขยะมูลฝอย จ านวน 1 บอ่ เทศบาล ร้อยละ 100  ถูกน ามา
 -เพื่อก่อสร้างบอ่ฝังกลบ  -จ านวนขยะใน ก าจัดแบบใช้วธิกีาร 
ขยะมูลฝอยแหง่ใหม่ เขตเทศบาล ฝังกลบ

 ส าหรับใช้รองรับขยะ  -จ านวนบอ่  -บอ่ฝังกลบขยะได้รับ

และปรับปรุงบอ่ฝังกลบขยะ ฝังกลบขยะ การปรับปรุงเพื่อรองรับ

(เดิม)ใหส้ามารถรองรับขยะ ปริมาณขยะได้มากขึน้

ได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที ่4  -  หน้า  83     



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบ

2 โครงการชุมชนลดขยะ  -เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่  -แกนน าชุมชน จ านวน 100 คน 30,000        30,000        30,000        จ านวนแกนน า ร้อยละ 80 ของ กองสาธารณสุขฯ
เพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี ประชาชนในการจัดการขยะ และผู้เกี่ยวข้อง (200,000)     ประชาชนและ ผู้เข้ารับการอบรม

และทศันศึกษาดูงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มคีวามรู้และขยะ

 -เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ที่เข้ารับการอบรม มปีริมาณลดลง

จัดการขยะได้อย่างถูกวธิี

3 โครงการแปรรูป เพื่อน าขยะอินทรีย์มาแปรรูป ขยะเปยีก ประเภท ผักสด ผลไม้ และ 20,000        20,000        20,000        จ านวนขยะ ร้อยละ 10 ของ กองสาธารณสุขฯ
ขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน ท าปุ๋ยหมัก,อีเอ็ม เพื่อน าไปใช้ เศษขยะอินทรีย์ ประเภทใบไม้ต่าง ๆ (20,000)       อนิทรีย์น ามา ปริมาณขยะอนิทรีย์

ประโยชน์และลดโลกร้อน ในเขตเทศบาล ปริมาณร้อยละ 10 ของ แปรรูป น ามาแปรรูปเปน็

ปริมาณขยะต่อสับดาห์ ปุย๋หมกั,อเีอม็

4 โครงการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน  -ประชาชนทกุครัวเรือน จ านวน 30,000        30,000        30,000        จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 50 ของครัวเรือน กองสาธารณสุขฯ
หน้าบา้นน่ามอง ที่ท างาน ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในบา้น/ 3,529 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม

น่าอยุ่ ส านักงาน ใหถู้กสุขลักษณะ  -พนักงานเทศบาล จ านวน 100 คน และผ่านเกณฑ์

การประเมนิเบื้องต้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อจัดกจิกรรมออกตรวจสอบ  -แหล่งน้ าด่ืม น้ าบริโภคของทกุหมู่บา้น, 30,000        30,000        30,000        จ านวนแหล่งน้ าด่ืม, ร้อยละ 80 ของ กองสาธารณสุขฯ
น้ าด่ืม น้ าบริโภค คุณภาพแหล่งน้ าด่ืมน้ าบริโภค ตู้น าด่ืมอัตโนมัติ จ านวน 10 หมู่บา้น (30,000)       น้ าบริโภค ตู้น้ าด่ืม แหล่งน้ าด่ืม,น้ าบริโภค

ของหมู่บา้น,ตู้น้ าด่ืมอตัโนมติั อตัโนมติั ได้รับการ ตู้น้ าด่ืมอตัโนมติั 

และใหค้วามรู้แกผู้่ประกอบการ/ ตรวจสอบคุณภาพน้ า ได้รับการตรวจสอบ

ประชาชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ าตามเกณฑ์

มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษท์รัพยากร เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้ ประชาชน จ านวน 80 คน 30,000        30,000        30,000        ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม กองสาธารณสุขฯ
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ด้านการอนุรักษท์รัพยากร (20,000)       จ านวน 80 คน ร้อยละ 95 ความรู้

ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพิ่มขึ้นหลังเข้ารับ
รวมทั้งการจัดการน้ าเสีย การอบรม
ในครัวเรือน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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