
        3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรมชาติและสิง่แวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ  - เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  -ฝึกอบรมให้ความรู้ 50,000.- 50,000.- 50,000.- ปริมาณ   - ประชาชนมีส่วนร่วมใน กอง

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ใน การจัดการขยะมูลฝอยภาย ในการจัดการขยะทัง้ 5  ชุมชน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ขยะลดลง การจัดการมูลฝอยในชุมชน สาธารณสุขฯ

ในชุมชนของตนเอง  -จัดกิจกรรมรณรงค์  - ประชาชนในชุมชนมีจิต

 - เพือ่เป็นการกระตุ้นและเสริม  -สนับสนุนชุมชนใน ส านึกทีดี่ในการจัดการมูล

สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของ การจัดการขยะทัง้ 5 ชุมชน ฝอยในชุมชนของตนเอง

ประชาชนในการจัดการมูลฝอย

ในชุมชนของตนเอง

2 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   -เพือ่เป็นการรวมพลังสามัคคี   -ท าความสะอาดชุมชน 10,000.- 10,000.- 10,000.- พืน้ทีท่ีม่ี   -คนในชุมชนเกิดความ กอง

ชุมชนเมืองพนานต์ ของคนในชุมชน  -ชุมชนเมืองพนานต์ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ความสะอาด สามัคคีกัน สาธารณสุขฯ

 เทศบาลต าบลพนา    -เพือ่เป็นการปลูกฝังนิสัย   จ านวน  1 ชุมชน เพิม่ขึน้    -คนในชุมชนรักษาความ

รักสะอาดของคนในชุมชน สะอาดชุมชนจนเป็นนิสัย

3 โครงการตาวเิศษ  - เพือ่รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน  - กิจกรรมรณรงค์การสร้างวนิัย 40,000 40,000 40,000 พืน้ทีม่ี  - ประชาชนเขตเทศบาลมี กอง

มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม ในการทิง้ขยะชุมชนในเขตเทศบาล (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ความสะอาด ส่วนในการรักษาส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขฯ

และทิง้ขยะตามจุดทีจ่ัดไว้ จ านวน  5  ชุมชน เพิม่ขึน้ และทิง้ขยะตามจุดทีจ่ัดไว้

  - เพือ่เสริมสร้างวนิัยในการทิง้ขยะ  - ประชาชนในชุมชนมีวนิัย

ของประชาชนในเขตเทศบาล ในการทิง้ขยะ

 - เพือ่ลดมลภาวะต่างๆทีอาจจะ - ชุมขนปราศจากมลภาวะ

เกิดขึน้ในชุมชน ทีเ่กิดขึน้จากขยะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพนา

      3.1แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและทีม่า



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและทีม่า

4 โครงการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้  - เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล   - จัดอบรมให้ความรู้ 20,000.- 20,000.- 20,000.- เหตุร าคาญ  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

เกีย่วกับเหตุร าคาญ มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม  - รณรงค์โดยใช้ส่ือเผยแพร่ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ในชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษา สาธารณสุขฯ

ในชุมชนของตนเอง ในชุมชน จ านวน 5 ชุมชน ลดลง ส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

 - เพือ่ลดมลภาวะต่าง ๆ ทีอ่าจจะ  - เหตุร าคาญในชุมชนลดลง

เกิดขึน้ในชุมชน เช่น ฝุุน ควนั เสียง

5 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์  - เพือ่ให้สร้างจิตส านึกแก่เยาวชน  -จัดอบรม อาสาสมัครเยาวชน 20,000.- 20,000.- 20,000.- พืน้ทีม่ีความ ประชาชนและเยาวชนมี กอง

ส่ิงแวดล้อม และประชาชนในการรักษา  - สมาชิก อสม. (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) สะอาดเพิม่ขึน้ ความต่ืนตัวและให้ความ สาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม  รุ่นละ 100 คน ร่วมมือในการพิทักษ์รักษา

- เพือ่ส่งเสริมประชาชนให้มี ส่ิงแวดล้อม

ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน

6 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  - เพือ่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วม ชุมชนในเขตเทศบาล  100,000.- 100,000.- 100,000.- พืน้ทีม่ีความ  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม ในการรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง จ านวน  5  ชุมชน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) สะอาด มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิง สาธารณสุขฯ

  - เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิม่ขึน้ แวดล้อมในชุมชนของตนเอง

และส่ิงแวดล้อมในชุมชน  - ประชาชนในชุมชนร่วมกัน

 - เพือ่ลดมลภาวะต่างๆทีอ่าจจะเกิดขึน้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

7 โครงการสวสัดิการกองทุนสัจจะ - เพือ่ส่งเสริมการคัดแยกขยะ - ลดปริมาณขยะ 30,000.- 30,000.- 30,000.- ปริมาณ - ปริมาณขยะลดลง กอง

ออมทรัพย ์(ขยะแลกสวสัดิการ)  - เพือ่ส่งเสริมสวสัดิการแก่  - สร้างจิตส านึกในการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะลดลง - สร้างจิตส านึกในการรักษา สาธารณสุขฯ

สมาชิกกองทุนสัจจะ โดยการ รักษาส่ิงแวดล้อมโดย ลดลง ส่ิงแวดล้อมโดยการ

น าขยะมาแลก/ฝาก การคัดแยกขยะ คัดแยกขยะ

- จัดสวสัดิการให้แก่ - สมาชิกได้รับสวสัดิการทีดี่

สมาชิก

8 โครงการเมืองพนาสวยใสไร้  - เพือ่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ พนักงานจ้าง ประชาชน ครู 50,000.- 50,000.- 50,000.- พืน้ทีท่ีม่ีมีความ ท าให้เทศบาลต าบลพนามีสภาพ กอง

มลพิษ ในองค์กร บ้าน วดั โรงเรียน และ นักเรียนและพระภิกษุสงฆ์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สะอาดเพิม่ขึน้ แวดล้อม  สะอาดสวยงาม สาธารณสุขฯ



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและทีม่า

ส่วนราชการต่างๆในการเสริมสร้าง มีส่วนร่วมในการท าความ ท าให้คุณภาพชีวติของ

วนิัย  การรักษาความสะอาด สะอาดภายในพืน้ทีเ่ขตเทศ ประชาชนดีขึน้  ท าให้เกิด

 - เพือ่ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล บาลสถานทีร่าชการและพืน้ที่ ความรัก ความสามัคคีในองค์กร

และพนักงานจ้าง ประชาชน  ครู ภายในชุมชน ครู  และนักเรียน มีวนิัยในการ

และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท า รักษาความสะอาดในชุมชน

ความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทุกภาคส่วน

ภายในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล

9 โครงการธนาคารขยะ   -เพือ่ให้นักเรียนมีจิตส านึกในการคัด   -นักเรียนระดับ 50,000.- 50,000.- 50,000.- ปริมาณ   - นักเรียนมีจิตส านึก กอง

รีไซเคิล แยกขยะและรักษาส่ิงแวดล้อมใน ประถมศึกษา,มัธยมศึก (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะลดลง ในการคัดแยกขยะและ สาธารณสุขฯ

โรงเรียนและชุมชน ษา,ครู บุคลากร รักษาส่ิงแวดล้อมใน

  -เพือ่เป็นการลดปริมาณขยะและส่ง โรงเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน

เสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเร่ืองการ และประชาชนในชุมชน   - ปริมาณขยะทีถู่กคัดแยก

คัดแยกขยะทีถู่กต้องและเหมาะสม เข้าร่วมโครงการร้อย ลดลง

  - เพือ่เป็นการสร้างรูปแบบการจัด ละ 75  -มีธนาคารขยะรีไซเคิล

การจัดการขยะโดยนักเรียนเข้ามา และกองทุนสนับสนุน

มีส่วนร่วมการด าเนินงาน การศึกษานักเรียน

 -นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

สร้างรูปแบบการจัดการ

ขยะ

10 โครงการรณรงค์ท าความสะอาด   -เพือ่เป็นการรวมพลังสามัคคี    -ชุมชนทัง้ 5 ชุมชน 50,000.- 50,000.- 50,000.- พืน้ทีท่ีม่ี   -คนในชุมชนเกิดความ กอง

ภายในชุมชนเขตเทศบาล ของคนในชุมชน ในเขตเทสบาลต าบล (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ความสะอาด สามัคคีกัน สาธารณสุขฯ

ต าบลพนา    -เพือ่เป็นการปลูกฝังนิสัย พนา เพิม่ขึน้    -คนในชุมชนรักษาความ

รักสะอาดของคนในชุมชน สะอาดชุมชนจนเป็นนิสัย
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11  โครงการหน้าบ้านสวย   - เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา   - ประชาชนในเขต 50,000.- 50,000.- 50,000.- พืน้ทีท่ีม่ี  - ประชาชนมีวนิัยในการ กอง

หลังบ้านสวน ความสะอาดและความสวยงามบริเวณหน้า เทศบาลต าบลพนา (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ความสะอาด รักษาความสะอาด สาธารณสุขฯ

บ้านของต้นเอง ทัง้ 5 ชุมชน เพิม่ขึน้ ของชุมชนและหน้าบ้านของตนเอง

 - เพือ่ให้ประชาชนได้ด าเนินชีวติตามหลัก  - ประชาชนมีกิจกรรมท าร่วมกัน

เศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกพืชสวนครัวร้ัว และใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

กินได้บริเวณหลังบ้านของตนเอง  - ประชาชนได้ด าเนินชีวติ

 -เพือ่ให้ประชาชนได้มีกิจกรรมท าร่วมกันของ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกในครอบครัวตนเอง สามารถลดร่ายจ่ายให้กับครอบ

 - เพือ่ให้ประชาชนมีการขยบัและเคล่ือนไหว ครัว

ร่างกายตามความเหมาะสมของกิจกรรม

การท าความสะอาดและการปลูกพืช

12 โครงการอนุรักษ์พันธุสั์ตวน์้ าและ  - เพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ  - ปล่อยปลาพันธุต่์างๆ จ านวน 50,000       50,000        50,000       จ านวนสัตวน์้ า  - มีพันธุป์ลานานาชนิดมากขึน้ กองช่าง

สัตวอ์ืน่ๆ  - เพือ่ให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักและ 3,000 ตัว (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ทีเ่พิม่ขึน้  - มีสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ

รู้จักรักษาธรรมชาติ  - ปล่อยตะพาบน้ า จ านวน  - มีแหล่งเรียนรู้เพิม่ขึน้

 - เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ 500 ตัว  - เด็ก เยาวชน รักและหวงแหน

ธรรมชาติ
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1 โครงการประสานความร่วมมือใน  -  เพือ่ให้มีสถานทีก่ าจัดขยะ มีสถานทีก่ าจัดขยะ และ 5,000,000.- 5,000,000.- 5,000,000.- ปริมาณ  - ขยะจากชุมชนได้รับการ กอง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน อยา่งถาวรและถูกสุขลักษณะ มีเคร่ืองมือในการก าจัดขยะ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ขยะลดลง ก าจัดอยา่งถูกสุขลักษณะ สาธารณสุขฯ

ระหวา่ง อปท.ในเขตอ าเภอพนา  - เพือ่ให้อ าเภอพนาเป็นอ าเภอ  -จัดต้ังโรงปุยหมักชีวภาพ  - เกิดความสัมพันธท์ีดี่ใน

 -จัดต้ังโรงคัดแยกขยะ ทีม่ีสภาพแวดล้อมทีดี่ มีความ  -ผลิตปุยน้ าหมักชีวภาพ การประสานความร่วมมือ

 -โรงผลิตปุยชีวภาพ สะอาด  -ผลิตปุยอินทรียช์ีวภาพ ระหวา่ง อปท.

- บ่อขยะ  -เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี  -อาคารทีพ่ักคนงาน

ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม  -ถังหมัก

 - เพือ่ประสานความร่วมมือในการ  -วสัดุ อุปกรณ์

พัฒนาท้องถิน่

2 โครงการผ้าห่มใบไม้  - เพือ่ลดขยะอินทรียภ์ายในเขตทต.พนา  - ผลิตขยะอินทรียจ์ าพวก 50,000.- 50,000.- 50,000.- ปริมาณขยะ ปริมาณขยะอินทรีย์ กอง

 - เพือ่ผลิตเป็นผ้าห่มใบไม้ น าไปใช้ ใบไม้ 50 กิโลกรัม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) อินทรีย์ จ าพวกใบไม้ลดลง สาธารณสุขฯ

ประโยชน์ ต่อสัปดาห์ ลดลง และน าไปใช้ประโยชน์ได้

 -จัดซ้ืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลิตขยะ

3 โครงการบริหารจัดการขยะ    -เพือ่ให้มีระบบการบริหารจัดการ  - ประสานความร่วมมือใน 30,000 30,000 30,000 ระยะเวลา  - ขยะจากชุมชนได้รับการ กอง

มูลฝอยในชุมชน ทีท่ิง้ขยะและก าจัดขยะอยา่งถูกสุขลักษณะ การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ด าเนินการ ก าจัดอยา่งถูกสุขลักษณะ สาธารณสุขฯ

4 โครงการจัดหาวสัดุ / ครุภัณฑ์  - เพือ่ให้เทศบาลมีเคร่ืองมือ   -ด าเนินจัดซ้ือครุภัณฑ์ 50,000.- 50,000.- 50,000.- ระยะเวลา  - เทศบาลมีเคร่ืองมือ กอง

เพือ่ใช้ในงานด้านการรักษา  เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ เช่น (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ในการท า เคร่ืองใช้เพียงพอต่อการ สาธารณสุขฯ

ความสะอาด ปฏิบัติงาน   -เคร่ืองตัดหญ้า งาน ปฏิบัติงาน

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ   -รถเข็นขยะ (รถเปฺปซ่ี)   -ผลสัมฤทธิ์  - การให้บริการแก่ประชาชน

ปฏิบัติงาน   - รถเข็นขยะ  ส าหรับ ในการปฎิบัติ มีความสะดวก ครอบคลุม

 - เพือ่การให้บริการแก่ประชาชน จนท.กวาดถนน งานเพิม่ขึน้ มากยิง่ขึน้

มีความครอบคลุมมากยิง่ขึน้  - ถังคัดแยกชยะ

     3.2 แนวทางการพัฒนา  บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
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งบประมาณและทีม่า

5 โครงการกองทุนทองค าขาว  - เพือ่ให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาล   - คณะผู้บริหาร ด าเนินการ ด าเนินการ ด าเนินการ ปริมาณ  -คณะผู้บริหาร กอง

มีจิตส านึกในการจัดการขยะโดยการ และพนักงานเทศบาล โดยไม่ใช้ โดยไม่ใช้ โดยไม่ใช้ ขยะลดลง พนักงานเทศบาลทุกคน สาธารณสุขฯ

คัดแยกขยะทีถู่กต้องและเหมาะสม จ านวน 80  คน งบฯ งบฯ งบฯ มีจิตส านึกและตระหนัก

  - เพือ่ให้มีกองทุนทองค าขาวช่วย ในการคัดแยกขยะ

เหลือเพือ่นพนักงานด้วยกัน  - มีกองทุนทองค าขาว

ในการช่วยเหลือเพือ่น

พนักงานด้วยกัน

6 โครงการ บ. ใบไม้  - เพือ่ลดปริมาณขยะอินทรียจ์ าพวก  - ขยะอินทรียจ์ าพวกกิง่ไม้ 50,000.- 50,000.- 50,000.- ปริมาณ   -ปริมาณขยะใบไม้ กอง

กิง่ไม้ใบไม้ทีน่ าไปก าจัดของเทศบาล ใบไม้ วสัดุเหลือใช้ทาง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะลดลง กิง่ไม้ลดลง สาธารณสุขฯ

 -  เพือ่ก่อสร้างเป็นธนาคารใบไม้จาก การเกษตร    - มีธนาคารใบไม้

ขยะอินทรีย์ ปริมาณ 50 กิโลกรัม    -ได้ประโยชน์จากปุย

 - เพือ่ผลิตเป็นดินปลูกและท าปุยน้ า ต่อสัปดาห์ น้ าชีวภาพและมีดิน

ชีวภาพทีม่ีประสิทธภิาพและสามารถ ปลูกพืช

น าไปใช้ประโยชน์ได้

7 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์   เพือ่เป็นการลดปริมาณขยะทีต้่น  -จัดกิจกรรมรณรงค์ 10,000.- 10,000.- 10,000.- ร้อยละ  - ปริมาณขยะลดลง กอง

จากขยะรีไซเคิล ทางให้น้อยลง อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของผู้  - ทุกคนเห็นความส าคัญ สาธารณสุขฯ

  - เพือ่ให้ทุกคนได้ตระหนักและ ร่วม ของขยะทีส่ามารถน ามา

เห็นความส าคัญของขยะทีส่ามารถ กิจกรรม ใช้ประโยชน์ได้อีก

น ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ เห็นความ  - ทุกคนได้แสดงออก

  - เพือ่ให้ทุกคนได้แสดงออกใน ส าคัญ ความสามารถของตนเอง

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ของขยะ

ของตนเอง
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1  โครงการขอรับการสนับสนุน   - เพือ่สนองพระราชด าริโครงการ  -ส ารวจความหลาก 100,000.- 100,000.- 100,000.-   - จ าแนกประ  -เครือข่ายปุาอ านาจ กอง

งบประมาณกิจกรรมการส ารวจความ อพ.สธ. หลายทางชีวภาพปุา (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เภทของต้นไม้ เจริญสนองพระราช สาธารณสุขฯ

หลากหลายทางชีวภาพปุาชุมชนเพือ่  - เพือ่พัฒนาความเข้มแข็งของเครือ ชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง ได้ ด าริตามโครงการอพ.สธ.

จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิน่ ข่ายการท างานอนุรักษ์และ   -ซ้ือวสัดุ  ครุภัณฑ์  - เครือข่ายการท างาน

(อพ.สธ.) ใช้ประโยชน์จากปุาชุมชน เคร่ือง GPS อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

  -เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับ จากปุาชุมชนมีความ

การต่อยอดไปสู่การจัดท าฐาน เข็มแข็ง

ทรัพยากรท้องถิน่   -เครือข่ายมีความพร้อม

ในการต่อยอดการจัดท า

ฐานทรัพยากรท้องถิน่

2 โครงการเทศบาลต าบลพนามุง่สู่     -เพือ่ลดปริมาณก๊าซคาร์บอน  -อบรมให้ความรู้ 50,000.- 50,000.- 50,000.-   -ปริมาณ  -ทราบจ านวนคาร์บอน กอง

ส านักงานสีเขียว ไดซ์ออกไซด์ด้วยการอนุรักษ์ต้นไม้  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ก๊าซเรือนกระจกทีล่ดลง สาธารณสุขฯ

ใหญ่ให้เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน  พืน้ทีใ่นเขตเทศบาล ลดลง  -ลดปริมาณคาร์บอน

  -เพือ่ทราบจ านวนต้นไม้ในพืน้ที่ ต าบลพนา 2.8 ตรม. ไดออกไซด์ได้เพิม่ขึน้

เทศบาล  - ทราบจ านวนต้นไม้

 - เพือ่รณรงค์ให้ประชาชนและชุมชน ในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล

ในพืน้ทีเ่ห็นความส าคัญของการอนุรักษ์   - ประชาชนให้ความส าคัญ

ทรัพยากรปุาไม้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

 ปุาไม้

3 โครงการเยาวชนปลูกปุารักษา -เพือ่เป็นการฟืน้ฟู รักษา - เด็กและเยาวชนในเขต 10,000 10,000 10000 พืน้ทีปุ่าใน - เด็กและเยาวชนได้ฟืน้ฟู กองการศึกษา

ธรรมชาติ ทรพยากรธรรมชาติให้มากขึน้ อ าเภอพนาร่วมกันปลูกปุา (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) อ าเภอพนา บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

        3.3  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์  ฟืน้ฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตวป์ุา 
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- เพือ่เป็นการปลูกฝังจิตส านึก เพิม่ขึน้ - เด็กและเยาวชนได้รับ

ให้เด็กและเยาวชนในการรักษา การปลูกฝังจิตส านึกในการ

ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

4 โครงการปลูกปุาให้ลิง/ปลูกต้นไม้ใน  - เพือ่เพิม่พืน้ทีปุ่าสีเขียว  - ปลูกต้นไม้ ปีละ 500 ต้น ภาย 30,000       30,000        30,000       จ านวนต้นไม้ที่  - ปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์ กองช่าง 

เขตเทศบาลต าบลพนา  - เพือ่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้อุดม ในวนอุทยานดอนเจ้าปู ุหรือที่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เพิม่ขึน้  - ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม, ภาวะ

สมบูรณ์ อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม ภายในเขต โลกร้อน

 - เพือ่เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เทศบาลต าบลพนา

ของลิง

5 โครงการสงเคราะห์ให้อาหารลิง  - เพือ่อนุรักษ์ให้ลิงอยูคู่่บ้านคู่เมือง  - จัดซ้ือวสัดุการเกษตรให้ลิง 100,000     100,000      100,000     ลิงไม่อด  - ลิงมีอาหารกิน ท าให้ไม่รบ กองช่าง 

ตลอดไป จ านวน 4,000 ก.ก. ต่อปี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) อาหาร กวนชุมชนใกล้เคียง

 - เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  - ปริมาณนักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้

 - เพือ่ดูแลและช่วยเหลือลิงให้ได้รับ

อาหารทีพ่อเพียง

6 โครงการก่อสร้างร้ัวลวดหนามตาม  - เพือ่ปูองกันการบุกรุกพืน้ทีปุ่า  - ก่อสร้างร้ัวลวดหนามเสาคอน 456,000     - - ปุาถูกบุกรุกลอ  - พืน้ทีปุ่าไม่ถูกบุกรุก กองช่าง

แนวเขตวนอุทยานดอนเจ้าปู ุม.7  - เพือ่เป็นแนวเขตแบ่งเขตพืน้ทีท่ี่ กรีตส าเร็จรูปขนาดสูง 2.00 ม. (เงินอุดหนุน) ลง  - มีแนวเขตทีแ่บ่งพืน้ทีท่ีช่ัดเจน

ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ชัดเจน ความยาว 1,113 เมตร
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      3.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน  า 

1 โครงการขุดลอกคลองกุดยาว/ปลูก  - เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้อุดมสมบูรณ์  - ขุดลอกคลองกุดยาว/ปลูก - 2,000,000    - เพิม่ปริมาณกัก  - มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

ดอกบัว  ม.1  ต.พนา อ.พนา ใช้ในการเกษตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล (เงินอุดหนุน) เก็บน้ าเพิม่ขึน้ ทัง้ปี

 จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่แก้ไขปูญหาภัยแล้ง พนาก าหนด  - ปูองกันแหล่งน้ าต้ืนเขิน

2 โครงการก่อสร้างเขือ่นกันตล่ิง  - เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้อุดมสมบูรณ์  - ก่อสร้างเขือ่นกันตล่ิง 35,000,000 - - เพิม่ปริมาณกัก  - ท าให้มีน้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง

ล าห้วยพระเหลา ใช้ในการเกษตร ล าห้วยพระเหลาตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) เก็บน้ าเพิม่ขึน้ ตลอดปี

 - เพือ่แก้ไขปูญหาภัยแล้ง ของกรมโยธาธกิารและผังเมือง  - มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร

จ านวน 1,000  เมตร ทัง้ปี

3 โครงการขยายเขตประปาถนนเลียบ  - เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใช้พอเพียง  - วางท่อประปายาว 1,000  ม. - 200,000      - ขยายพืน้ทีเ่พือ่  - ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค กองช่าง

คลองกุดยาว ม. 1 ต.พนา อ.พนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  - ประสานการประปาส่วนภูมิ- (เงินอุดหนุน) บริการน้ า เพียงพอ

จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่ประสานความร่วมมือกับหน่วย ภาคฯ ด าเนินการให้

งานภูมิภาค

4 โครงการติดต้ังประปาชุมชน  - เพือ่แก้ปูญหาขาดแคลนน้ าในฤดู  - ติดต้ังประปาชุมชน 300,000     - - มีปริมาณน้ าใช้  - มีแหล่งน้ าในการอุปโภค- กองช่าง

(ปัม้น้ าบ่อกุดยาว) ม.1  ต.พนา แล้ง (ปัม้น้ าบ่อกุดยาว) ม.1  ต.พนา (เงินอุดหนุน) เพิม่ขึน้ บริโภค

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  - ประชาชนมีความสะดวก

อุปโภคบริโภคทีส่ะอาด สบายในการจัดหาน้ าใช้

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่  - เพือ่บรรเทาปัญหาภัยแล้ง  - ขุดเจาะบ่อบาดาล จ านวน - 500,000      - มีปริมาณน้ าใช้  - มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

การเกษตร  - เพือ่ให้มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร 5 บ่อ ภายในเขตเทศบาบต าบล (เงินอุดหนุน) เพิม่ขึน้ ตลอดปี

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง พนา  - มีความสะดวกในการใช้น้ า

จากแหล่งน้ า



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและทีม่า

6 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วย  - เพือ่ให้มีสถานีสูบน้ าจากแหล่งน้ า  - ก่อสร้างสถานีสูบน้ า - - 20,000,000 มีปริมาณน้ าใช้  - มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง

ไฟฟูาหรือพลังงานทดแทนอืน่ บริการประชาชนได้อยา่งสะดวก  - ก่อสร้างระบบกระจายน้ า (เงินอุดหนุน) เพิม่ขึน้ ทัง้ปี

ห้วยพระเหลาตอนบน และตอนล่าง  - เพือ่พัฒนาแหล่งน้ าให้อุดมสมบูรณ์  - ติดต้ังและทดสอบเคร่ืองสูบ  - มีความสะดวกในการใช้น้ า

ม. 1  ต.พระเหลา  อ.พนา ใช้ในการเกษตร น้ า จากแหล่งน้ า

จ.อ านาจเจริญ

7 โครงการปรับปรุงคลองกุดยาว ม. 1  - เพือ่เป็นแหล่งพักผ่อนคนเมืองพนา  - พัฒนาคลองกุดยาว หมูท่ี ่1 2,000,000   - - เพิม่แหล่ง  - ประชาชนมีพืน้ทีน่ันทนาการ กองช่าง

ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเทีย่วระดับ ต.พนา  อ.พนา  จ.อ านาจฯ (เงินอุดหนุน) ท่องเทีย่วและ และท ากิจกรรมต่างๆ

เมืองและพืน้ทีโ่ดยรอบ ให้เป็นทีพ่ักผ่อนและออกก าลัง- นันทนาการ  - ภูมิทัศน์มีความสวยงาม 

 - เพือ่เป็นการรักษาแหล่งน้ าของ กาย ร่มร่ืนขึน้

ชุมชน  - มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร

ทัง้ปี

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  - เพือ่แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดู  - เจาะน้ าบาดาล จ านวน 1 บ่อ 50,000       - - มีปริมาณน้ าใช้  - สามารถแก้ไขปัญหาการขาด กองช่าง

ชุมชนพระเหลาพัฒนา หมูท่ี ่1 แล้ง พร้อมติดต้ังถังส ารองน้ าไวใ้ช้ (เงิน อปท) เพิม่ขึน้ แคลนน้ า

ต.พนา อ.พนา  จ.อ านาจฯ  - เพือ่ให้ประชาชนมีแหล่งน้ าในการ ในชุมชน  - ประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้

อุปโภคทีส่ะอาด และมีน้ าใช้ในการ รับผลผลิตทีดี่

 เกษตร  - สามารถรองรับการใช้น้ า

จ านวน 171 ครัวเรือน



ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชีว้ดั ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (KPI)

งบประมาณและทีม่า

  3.5  แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน

1 โครงการซ่อมแซม/พัฒนา  - เพือ่ปรับปรุงรางระบายน้ าให้  - จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 100,000     100,000      100,000     ระบายน้ าได้  - รางระบายน้ าสามารถระบาย กองช่าง

รางระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล- สามารถระบายน้ าได้ดี  - ซ่อมแซม ปรับปรุงรางระบาย (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เร็วขึน้ น้ าได้ดี รวดเร็ว ไม่มีน้ าขัง

ต าบลพนา  - เพือ่ท าความสะอาดรางระบายน้ า น้ าในเขตเทศบาล

ได้สะดวก และง่าย

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  - เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มร่ืน  - ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ - 400,000      - เพิม่แหล่ง  - ภูมิทัศน์มีความสวยงาม กองช่าง

สถานีขนส่งแห่งใหม่ ม.8 ต.พนา  - ภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนส่ง (เงิน อปท.) ท่องเทีย่วและ ร่มร่ืนขึน้

อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ แห่งใหม่ ม.8 ต.พนา มีความ นันทนาการ  - ประชาชนได้พักผ่อนหยอ่น

สวยงาม ร่มร่ืนขึน้ ใจ

3 โครงการจัดซ้ือทีดิ่นเกาะกลางล าห้วย  - เพือ่ปรับปรุงเป็นสถานทีพ่ักผ่อน  - จัดซ้ือทีดิ่น 1 แปลง - 3,000,000    - เพิม่แหล่ง  - ประชาชนได้พักผ่อนหยอ่น กองช่าง

พระเหลา พร้อมก่อสร้างสวน หยอ่นใจของประชาชน  - ก่อสร้างสวนสาธารณะ (เงินอุดหนุน) ท่องเทีย่วและ ใจ

สาธารณะ พักผ่อนหยอ่นใจ ม.1  - เพือ่ส่งเสริมให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ม.1  ต.พระเหลา อ.พนา นันทนาการ

ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ในเขตเทศบาล จ.อ านาจเจริญ

4 โครงการติดต้ังแผงกัน้ถนนคลอง  - เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยใน  - ติดต้ังแผงกัน้ถนนคลอง 250,000     - - อุบัติเหตุลดลง  - มีความปลอดภัย ในชีวติและ กองช่าง

กุดยาว  ม.1  ต.พนา   อ.พนา การสัญจรไป-มา กุดยาว ม.1  ต.พนา   อ.พนา (เงินอุดหนุน) ทรัพยสิ์นของประชาชน

จ.อ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ ยาว 250 เมตร

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยใน  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 50,000       - - ความพึงพอใจ  - สถานทีใ่ช้ท ากิจกรรมของ กองช่าง

ชุมชนพระเหลาพัฒนา  ม.1  ต.พนา สถานทีจ่ัดกิจกรรมของชุมชน ชุมชนพระเหลาพัฒนา  ม.1 (เงิน อปท.) ในการใช้ ชุมชนมีความปลอดภัย

 อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  ต.พนา อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ อาคาร


