แบบ ผ.01

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60- ๒๕62)
เทศบาลตาบลศรีสนุ ทร
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล (บาท) เทศบาล
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการอบรมให้ความรู้
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ดา้ นการ จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน
นักเรียน จานวน 50 คน

2 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

นาเยาวชนเข้าค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

3 โครงการจัดทา EM Ball

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

50,000

100,000

กอง
150,000 -มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่าง เกีย่ วกับการบริหาร
สาธารณสุข
น้อยปีละ 1 ครั้ง
จัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จานวน 50 คน

100,000

200,000

ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์
300,000 - เยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรู้เพิ่มขึ้นและสร้าง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนรู้จักให้การอนุรักษ์ จัดอบรมประชาชนในการปั้น EM
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ball เพื่อใส่ในแหล่งน้าเสียหรือ
ลาคลอง

50,000

100,000

150,000 -ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

กอง
สาธารณสุข

ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์
ความรู้เพิ่มขึ้นและสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2 บาบัดและกาจัดขยะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์การจัดเก็บขยะ เพื่อให้พื้นที่ศรีสุนทรมีความสะอาด จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดเก็บขยะ
Big Cleaning Day
ปราศจากขยะ และปลูกจิตสานึก และรักษาความสะอาดอย่างน้อย ปี
ของคนในชุมชน
ละ 1 ครั้ง

30,000

60,000

2 โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพและน้า - เพื่ออบรมการทาน้าหมักชีวภาพ ประชาชนในตาบลศรีสุนทร จานวน
หมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน ในครัวเรือน
50 หลังคาเรือน

50,000

100,000

ตัดหญ้า 2 ข้างถนนในเขตพื้นที่
ตาบลศรีสุนทร

1,200,000

2,400,000

กอง
3,600,000 - พื้นที่ในเขตตาบลศรีสุนทรมี พื้นที่ในเขตตาบลศรีสุนทร
ความสะอาดตาและมีภมู ทิ ศั น์ มีความสะอาดตา และมี สาธารณสุข
ที่สวยงาม ร้อยละ 80 ของ
ภูมทิ ศั น์ที่สวยงาม
พื้นที่ในเขตตาบล

4 โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่ตกหล่น เก็บขยะสองข้างทางบริเวณถนน
สองข้างถนนสายหลัก (เทพ
เทพกระษัตรี , ถนนศรีสุนทร
กระษัตรี) , ถนนศรีสุนทร

1,300,000

2,600,000

3,900,000 ลดปัญหาขยะมูลฝอย ร้อยละ เกิดภูมทิ ศั น์ที่สวยงาม
80 สองข้างทางลงได้
บริเวณสองข้างทาง

- เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน

3 โครงการริมทางสะอาดตา

เพื่อให้พื้นที่ในเขตตาบลศรีสุนทร
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

90,000 -พื้นที่ตาบลศรีสุนทรสะอาด
ปราศจากขยะร้อยละ ๗๐

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

150,000 - ประชาชนสามารถลด
จานวนขยะในครัวเรือนได้
ร้อยละ ๘๐

ประชาชนในพื้นที่เห็น
ความสาคัญและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการทาความ
สะอาด

กอง
สาธารณสุข

ปริมาณขยะในครัวเรือน
ลดลง และประชาชน
สามารถนาขยะมาใช้
ประโยชน์ได้

กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ 2 บาบัดและกาจัดขยะ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะ
5 โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ -เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาด
ขยะ
-เกิดความรวดเร็วในการจัดเก็บขยะ จากครัวเรือนไปกาจัด ณ เตาเผา
ขยะของเทศบาลนครภูเก็ต

6 โครงการคัดแยกขยะ

1.เพื่อให้เยาวชนรู้คณ
ุ ค่าของ
สิ่งแวดล้อม

1.เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

2.เพื่อให้เยาวชนประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

2.เยาวชนมีจิตสานึกในการคัดแยก
ขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของ
3.ปริมาณขยะลดน้อยลง
ตนเองและมีส่วนรับผิดชอบอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
5,000,000

10,000,000

50,000

100,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

15,000,000 ขยะจากครัวเรือนได้รับการ

จัดเก็บเพื่อไปกาจัด ณ เตา
เผาฯ

150,000 1.เยาวชนร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องคัด
แยกขยะที่ถูกต้อง
2.เยาวชนร้อยละ 80 มี
จิตสานึกในการคัดแยกขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน
3.เยาวชนร้อยละ 80 มีส่วน
ช่วยลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนและชุมชน

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณขยะตกค้างลดลง
กอง
ประชาชนเกิดความพอใจ สาธารณสุข
ในการให้บริการของ
เทศบาลฯ

1.เยาวชนรู้คณ
ุ ค่าของ
สิ่งแวดล้อม
2. เยาวชนประยุกต์ใช้
หลั
ก จพอเพียง
เศรษฐกิ
3.เยาวชนเห็นคุณค่าของ
ตน
เองและมีส่วนรับผิดชอบ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน

กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอุดหนุนบ้านพักพิงสุนขั - เพื่อลดมลภาวะจากสุนขั จรจัด อุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครง
ในแหล่งสาธารณะ ทาให้แหล่ง การบ้านพักพิงสุนัขจรจัดเพื่อแก้ไขปัญหา
จรจัด
ท่องเที่ยวดูสะอาดเรียบร้อย
การเพิ่มของสุนัขและการท่องเที่ยว
- เพื่อควบคุมจานวนสุนขั ไม่ให้
ขยายพันธุ์เพิ่มขึน้

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
๒๕62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
50,000

100,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพท์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
150,000 อุดหนุนงบประมาณโครงการ สามารถแก้ไขมลภาวะจาก
อุดหนุนบ้านพักพิงสุนขั จรจัด สุนขั ในแหล่งสาธารณะ สาธารณสุข
ทุกปี
และเกิดภาพลักษณ์ที่ดตี อ่
การท่องเที่ยวของจังหวัด
และสามารถควบคุม
จานวนสุนขั ได้

