ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
๑

๒

โครงการ
โครงการลดโลกร้อน
ลดขยะมูลฝอย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย -จัดกิจกรรมฝึกอบรม
๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๑ ครั้ง -ปริมาณขยะลดลง
-เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์และ (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)
ทรัพยากรธรรมชาติ
สร้างจิตสํานึกให้ประชาชน
ร่วมในการคัดแยกขยะ
-ประชาสัมพันธ์ “เมืองสะอาด
คนในชาติมีความสุข”
-จัดฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมัก
/ปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
-ประชาชนร่วมจัดทําปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ / น้ําหมักชีวภาพ
-จัดทําผลิตภัณฑ์ขยะ
รีไซเคิล

โครงการจัดหาภาชนะ -เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
-เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพใน
รองรับมูลฝอย
การกําจัดมูลฝอย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ทุกครัวเรือนมีที่รองรับขยะ

๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.- ๑๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

๑ ครั้ง

-รักษาความสะอาด
และสภาพแวดล้อม
ที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

๘๐

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่
๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-เทศบาลตําบลท่าข้ามมีการ ๕๐๐,๐๐๐.โครงการศึกษาความ -เพื่อปรับปรุงหลุมขยะ
(งบเทศบาล)
เหมาะสมและออกแบบ ของเทศบาลตําบลท่าข้าม กําจัดขยะที่ถูกหลัก
หลุมฝังกลบขยะที่ถูก ให้ถูกหลักสุขาภิบาลและ สุขาภิบาล
-ปรับปรุงที่ทิ้งขยะมูลฝอย
สิ่งแวดล้อม
หลักสุขาภิบาลและ
ของเทศบาล
สิ่งแวดล้อม

๔

โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ -เพื่อรองรับการกําจัดขยะ -จัดหาที่ดินตามความ
จําเป็นและเหมาะสม
มูลฝอยของเทศบาล ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
สุขาภิบาล

๕

๖

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

-

๒,๐๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

โครงการบริหารจัดการ -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ -เก็บรวบรวมขยะของเสีย
บริหารจัดการขยะมูลฝอย อันตรายทุกประเภท
ขยะและของเสีย
และของเสียที่เป็น
อันตรายจากชุมชน
อันตราย

๑๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๑๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-เพื่อกั้นแนวเขตบริเวณ
โครงการก่อสร้าง
กําแพง คสล. บริเวณที่ ที่ทิ้งขยะ
ทิ้งขยะเทศบาล

๔๕๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

-ก่อสร้างรั้วกําแพง คสล.
ความยาว รวมไม่น้อยกว่า
๙๕ เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ ครั้ง

-ลดมลพิษที่เกิดจาก กอง
สาธารณสุขฯ
การกําจัดขยะ
-สามารถใช้
ประโยชน์ได้นาน

-

๑ แห่ง

-รักษาสิ่งแวดล้อม
ได้ดีและถูกต้อง

๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ๒ ครั้ง
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

๑ รั้ว

กอง
สาธารณสุขฯ

-สามารถลดปริมาณ กอง
ขยะของเสียที่เป็น สาธารณสุขฯ
อันตราย
-มีแนวเขตบริเวณที่
ทิ้งขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

๘๑

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗

-เพื่อกั้นแนวเขตบริเวณ
โครงการก่อสร้าง
กําแพง คสล. บริเวณ ที่ทิ้งขยะ
ที่ทิ้งขยะเทศบาล

๘

โครงการจัดภูมิทัศน์ -เพื่อความน่าอยู่และ
ในเขตเทศบาล
สวยงามของบ้านเมือง

๙

โครงการก่อสร้าง
สะพานทางเดินเท้า
คสล. ศึกษา
ธรรมชาติป่าชาย
เลน

๑๐ โครงการติดตั้งป้าย
บอกทางหรือ
แนะนําสถานที่
รวม

๑๐ โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
-ก่อสร้างรั้วกําแพง คสล. ๔๕๐,๐๐๐.ความยาว รวมไม่น้อยกว่า (งบเทศบาล)
๙๕ เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด
-จัดภูมิทัศน์ในเขต
๑๐๐,๐๐๐.เทศบาล เช่น จัดหาต้นไม้ (งบเทศบาล)
ไม้ดอก ไม้ประดับ
กระถางต้นไม้ เป็นต้น
-

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนและผูส้ นใจได้
ศึกษาระบบนิเวศ
รวมทั้งการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน
-เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

-สะพานทางเดินเท้า
คสล. กว้าง ๑.๔๐
เมตร. ยาว ๙๐๐ เมตร
ตามแบบที่เทศบาล
กําหนด

-เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่
สัญจร

-ติดตั้งป้ายบอกทาง หรือ ๑๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)
แนะนําสถานที่
รายละเอียดตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
-

๑๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๑๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ รั้ว

-มีแนวเขตบริเวณ
ที่ทิ้งขยะ

กอง
สาธารณสุขฯ

-บ้านเมืองมีความ
สวยงามน่าอยู่

กองช่าง

-ประชาชนมี
จิตสํานึกใน
การศึกษาและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
-มีสถานที่
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ

กองช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ

๑๐๐,๐๐๐.(งบเทศบาล)

-

๑๒,๕๐๙,๒๘๙.(งบเทศบาล/
เงินอุดหนุน)

-

๑ แห่ง

-

-

-

๑ ป้าย -นักท่องเที่ยวหรือ กองช่าง
ผู้สัญจรได้รับความ
สะดวก

๑,๗๘๐,๐๐๐.- ๒,๒๘๐,๐๐๐.- ๑๒,๗๘๙,๒๘๙.- ๒๘๐,๐๐๐.-

-

-

-

๘๒

