แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕8- ๒๕60)
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ยุทธศาสตร"จังหวัดที่ 2 ส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
ยุทธศาสตร"การพัฒนาขององค"กรปกครองส6วนท'องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร"การพัฒนาด'านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
ยุทธศาสตร"ที่ 1 การพัฒนาด'านการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
แนวทางที่ ๑ สร'างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
เป@าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค$
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
1 โครงการอบรมให(ความรู( การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล(อม

เพื่อให(ผู(เข(าอบรมมีความรู(ด(าน
การอนุรักษ$สิ่งแวดล(อม

จัดอบรมให(ความรู(ในการจัดการ
ทรัพย$กรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม
และทัศนศึกษาดูงานนักเรียน จํานวน
50 คน

30,000

2 โครงการอนุรักษ$ปDาต(นน้ําแหลง
น้ําและทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อปลูกจิตสํานึกให(ประชาชน
รู(จักอนุรักษ$แหลงน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล(อม

จัดกิจกรรมปลูกต(นไม(บริเวณน้ําตก
โดนไฮเฮ

30,000

3 โครงการคายเยาวชนอนุรักษ$
สิ่งแวดล(อม

นําเยาวชนเข(าคายอนุรักษ$
สิ่งแวดล(อม

จัดคายเยาวชนอนุรักษ$สิ่งแวดล(อม
จํานวน 50 คน

100,000

60,000

ตัวชี้วัด (KPI)

90,000 -มีการจัดกิจกรรมให(

ความรู(ด(าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางน(อยปBละ 1 ครั้ง
60,000

90,000 - ประชาชนมีจิตสํานึก

ด(านการอนุรักษ$ปDาต(น
น้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ร(อยละ 80
200,000

300,000 -เยาวชนมีความรู(ความ

ผลลัพท$ที่
คาดวาจะได(รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผู(เข(าอบรมมีความรู(
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล(อมมาก
ขึ้น

กอง
สาธารณสุข

ประชาชนรู(จักรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล(อม

กอง
สาธารณสุข

ผู(เข(ารับการอบรมมีองค$
เข(าใจด(านอนุรักษ$
ความรู(เพิ่มขึ้นและสร(าง
สิ่งแวดล(อมเพิ่มขึ้นร(อย จิตสํานึกในการอนุรักษ$
ละ 80
ทรัพยากรธรรมชาติ

กอง
สาธารณสุข
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แนวทางที่ ๑ สร'างจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดทํา EM Ball

วัตถุประสงค$

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให(ประชาชนรู(จักให(การ
จัดอบรมประชาชนในการปLMน EM
อนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติและ Ball เพื่อใสในแหลงน้ําเสียหรือลํา
สิ่งแวดล(อม
คลอง

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
50,000

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพท$ที่
คาดวาจะได(รับ

150,000 -ประชาชนและเยาวชน ผู(เข(ารับการอบรมมีองค$

มีความรู(ความเข(าใจ
ความรู(เพิ่มขึ้นและสร(าง
ด(านอนุรักษ$สิ่งแวดล(อม จิตสํานึกในการอนุรักษ$
เพิ่มขึ้นร(อยละ 80
ทรัพยากรธรรมชาติ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

แนวทางที่ 2 บําบัดและกําจัดขยะ
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค$การจัดเก็บขยะ
Big Cleaning Day

วัตถุประสงค$

เพื่อให(เทศบาลตําบลศรีสุนทร
มีความสะอาดปราศจากขยะ
และปลูกจิตสํานึกของคนใน
ชุมชน

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

จัดกิจกรรมรณรงค$การจัดเก็บขยะ
และรักษาความสะอาดอยางน(อย ปB
ละ 1 ครั้ง

30,000

ประชาชนในตําบลศรีสุนทร จํานวน
2 โครงการทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อ - เพื่ออบรมการทําน้ําหมัก
ชีวภาพในครัวเรือน
ลดปLญหาขยะในครัวเรือน
50 หลังคาเรือน
- เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน

50,000

60,000

ตัวชี้วัด (KPI)

90,000 -พื้นที่ตําบลศรีสุนทร

สะอาดปราศจากขยะ
ร(อยละ ๗๐
100,000

150,000 - ประชาชนสามารถลด

ผลลัพท$ที่
คาดวาจะได(รับ
ประชาชนในพื้นที่เห็น
ความสําคัญและเข(ามา
มีสวนรวมในการทํา
ความสะอาด

ปริมาณขยะในครัวเรือน
จํานวนขยะในครัวเรือน ลดลงและประชาชน
ได( ร(อยละ ๘๐
สามารถนําขยะมาใช(
ประโยชน$ได(

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข
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แนวทางที่ 2 บําบัดและกําจัดขยะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค$

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

3 โครงการริมทางสะอาดตา

เพื่อให(พื้นที่ในเขตตําบลศรีสุนทร ตัดหญ(า 2 ข(างถนนในเขตพื้นที่
ตําบลศรีสุนทร
มีความเป[นระเบียบเรียบร(อย

1,200,000

2,400,000

3,600,000

4 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ

เพื่อให(ประชาชนมีถังรองรับขยะ ประชาชนในตําบลศรีสุนทร
เพิ่มมากขึ้น

300,000

600,000

900,000 - ประชาชนมีถังรองรับ

5 โครงการเก็บกวาดถนนสายหลัก

เพื่อลดปLญหาขยะมูลฝอยที่ตก เก็บขยะสองข(างทางบริเวณถนนเทพ
หลนสองข(างถนนสายหลัก (เทพ กระษัตรี
กระษัตรี)

1,100,000

2,200,000

3,300,000

6 โครงการจ(างเหมาเอกชนจัดเก็บ
ขยะ

-เพื่อให(ชุมชนมีความสะอาด
-เกิดความรวดเร็วในการจัดเก็บ
ขยะ

จ(างเหมาเอกชนในการจัดเก็บขยะ
จากครัวเรือนไปกําจัด ณ เตาเผาขยะ
ของเทศบาลนครภูเก็ต

4,500,000

7,600,000

11,400,000

ผลลัพท$ที่
คาดวาจะได(รับ

- ประชาชนมีถังรองรับ พื้นที่ในเขตตําบล
ร(อยละ 50 ของจํานวน ศรีสุนทรมีความสะอาด
ตาและมีภูมิทัศน$ที่
ครัวเรือนทั้งหมด
สวยงาม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

ประชาชนในตําบล
ขยะ
ี่รองรับบขยะ
ขยะ
ร(อยละ ๕๐ ของจํานวน ศรีสุนทรมี
ทรถังทรองรั
ครัวเรือนทั้งหมด
อยางเพียงพอ

กอง
สาธารณสุข

ลดปLญหาขยะมูลฝอย
ร(อยละ 80 สองข(าง
ทางลงได(

กอง
สาธารณสุข

เกิดภูมิทัศน$ที่สวยงาม
บริเวณสองข(างทาง

ลดจํานวนขยะใน
ปริมาณขยะตกค(าง
ครัวเรือนได(ร(อยละ 80 ลดลงประชาชนเกิด
ความพอใจในการ
ให(บริการของเทศบาลฯ

กอง
สาธารณสุข
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แนวทางที่ 2 บําบัดและกําจัดขยะ
ที่

โครงการ

7 โครงการขยะรีไซเคิล

วัตถุประสงค$
1.เพื่อให(เยาวชนรู(คุณคาของ
สิ่งแวดล(อม
2.เพื่อให(เยาวชนประยุกต$ใช(หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อให(เยาวชนเห็นคุณคาของ
ตนเองและมีสวนรับผิดชอบ
อนุรักษ$สิ่งแวดล(อมในชุมชน

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เยาวชนมีความรู(ความเข(าใจเรื่อง
การคัดแยกขยะที่ถูกต(อง
2.เยาวชนมีจิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะและรักษาสิ่งแวดล(อม
3.ปริมาณขยะลดน(อยลง

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพท$ที่
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
ตัวชี้วัด (KPI)
คาดวาจะได(รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล 150,000
เทศบาล 1.เยาวชนร(อยละ 80 1.เยาวชนรู(คุณคาของ
50,000 100,000
มีความรู(ความเข(าใจ
สิ่งแวดล(อม
เรื่องคัดแยกขยะที่ถูกต(อง 2.เยาวชนประยุกต$ใช(
2.เยาวชนร(อยละ 80 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีจิตสํานึกในการคัด
แยกขยะและรักษา
3.เยาวชนเห็นคุณคา
สิ่งแวดล(อมในโรงเรียน ของตนเองและมีสวน
และชุมชน
รับผิดชอบอนุรักษ$
3.เยาวชนร(อยละ 80 สิ่งแวดล(อมในชุมชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

มีสวนชวยลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและ
ชุมชน
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แนวทางที่ 5 ส6งเสริมและพัฒนาการท6องเที่ยวตามธรรมชาติและการท6องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร"
ที่

โครงการ

1 โครงการฝbกอบรมมัคคุเทศน(อย

วัตถุประสงค$

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อฝbกอบรมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนจํานวน 60 คน
มีความรู(ในแหลงทองเที่ยวของ
ตนเอง
2.เด็กและเยาวชนมีความหวง
แหนในทรัพยากรในการ
ทองเที่ยวและตระหนักถึง
ความสําคัญโบราณสถานในพื้นที่

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล เทศบาล
30,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพท$ที่
คาดวาจะได(รับ

เด็กและเยาวชนจํานวน 1.เพื่อฝbกอบรมเด็กและ
60 คน
เยาวชนมีความรู(ใน
แหลงทองเที
่ยวของ
2.เด็กและเยาวชนมี
ความหวงแหนใน
ทรัพยากรในการ
ทองเที่ยวและตระหนัก
ถึงความสําคัญ
โบราณสถานในพื้นที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

