
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

     3.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพการ  - เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม  -สนบัสนนุชุมชนใน 50,000            50,000            50,000            ปริมาณ   - ประชาชนมส่ีวนร่วมใน กองสาธารณสุขฯ

จัดการขยะมลูฝอยในชุมชน ใน การจัดการขยะมลูฝอยภาย การจัดการขยะ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะ การจัดการมลูฝอยในชุมชน

ในชุมชนของตนเอง  -จัดกจิกรรมรณรงค์ ลดลง  - ประชาชนในชุมชนมจีิต

 - เพื่อเปน็การกระตุ้นและเสริม ส านกึที่ดีในการจัดการมลู

สร้างจิตส านกึการมส่ีวนร่วมของ ฝอยในชุมชนของตนเอง

ประชาชนในการจัดการมลูฝอย

ในชุมชนของตนเอง

2 โครงการอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม  - เพื่อเปน็การรวมพลังสามคัคี  - ชุมชนเมอืงพนานต์ 10,000            10,000            10,000            พื้นที่ที่  - คนในชุมชนเกดิความ กองสาธารณสุขฯ

ปงีบประมาณ 2559 ของคนในชุมชน 1 ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มคีวาม สามคัคีกนั

ชุมชนเมอืงพนานต์  - เพื่อเปน็การปลูกฝังนสัิย สะอาด  - คนในชุมชนรักษา

เทศบาลต าบลพนา รักความสะอาดของคนในชุมชน เพิ่มขึ้น ความสะอาดชุมชน

จนเปน็นสัิย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพนา

งบประมาณและที่มา

-



     3.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการตาวิเศษ  - เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนใน  - ชุมชนในเขตเทศบาล  40,000            40,000            40,000            พื้นที่ที่  - ประชาชนเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ชุมชนมส่ีวนร่วมในการรักษาส่ิง จ านวน  5  ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มคีวาม มส่ีวนในการรักษา

แวดล้อมและทิ้งขยะตามที่จัดไว้ สะอาด ส่ิงแวดล้อมและทิ้งขยะ

 - เพื่อเสริมสร้างวินยัในการทิ้ง เพิ่มขึ้น ตามจุดที่จัดไว้

ขยะของประชาชนในเขตเทศบาล  - ประชาชนในชุมชน

 - เพื่อลดมลภาวะต่างๆทอีาจจะ มวีินยัในการทิ้งขยะ

เกดิขึ้นในชุมชน - ชุมขนปราศจาก

มลภาวะที่เกดิขึ้นจากขยะ

4 โครงการรณรงค์และเผยแพร่  - เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล  - ชุมชนในเขตเทศบาล  30,000            30,000            30,000            พื้นที่ที่  - ประชาชนในเขต กองสาธารณสุขฯ

ความรู้เกี่ยวกบัเหตุร าคาญ มส่ีวนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน  5  ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ปราศจาก เทศบาลมส่ีวนร่วมในการ

ในชุมชนของตนเอง   1. จัดอบรมใหค้วามรู้ มลพษิ รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน

 - เพื่อลดมลภาวะต่างๆ ที่อาจจะ   2. รณรงค์โดยใช้ส่ือ เพิ่มขึ้น ของตนเอง

เกดิขึ้นในชุมชน เช่น ฝุุน ควัน เสียง เผยแพร่  - เหตุร าคาญในชุมชน

ลดลง
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งบประมาณและที่มา



     3.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอาสาสมคัรพทิกัษ์  - เพื่อใหส้ร้างจิตส านกึแกเ่ยาวชน  - อาสาสมคัรเยาวชน 50,000            50,000            50,000            พื้นที่ที่  - ประชาชนและเยาวชนมี กองสาธารณสุขฯ 

ส่ิงแวดล้อม และประชาชนในการรักษา  - สมาชิก อสม. (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ปราศจาก ความต่ืนตัวและใหค้วาม

ส่ิงแวดล้อม  รุ่นละ 100 คน มลพษิ ร่วมมอืในการพทิกัษรั์กษา

- เพื่อส่งเสริมประชาชนใหม้ี เพิ่มขึ้น ส่ิงแวดล้อม

ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน

6 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  - เพื่อใหป้ระชาชนในเขตเทศบาล  - ชุมชนในเขตเทศบาล  100,000           100,000           100,000           พื้นที่  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม มส่ีวนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน  5  ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มคีวาม มส่ีวนร่วมในการรักษา

ในชุมชนของตนเอง สะอาด ส่ิงแวดล้อมในชุมชนของ

 - เพื่ออนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ เพิ่มขึ้น ตนเอง

และส่ิงแวดล้อมในชุมชน  - ประชาชนในชุมชน

 - เพื่อลดมลภาวะต่างๆทอีาจจะ ร่วมกนัอนรัุกษท์รัพยากร

เกดิขึ้นในชุมชน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน
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งบประมาณและที่มา



     3.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสวัสดิการกองทนุสัจจะ  - พื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ - ลดปริมาณขยะ 50,000            50,000            50,000            ปริมาณ  - ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุขฯ

ออมทรัพย์ (ขยะแลกสวัสดิการ)  - เพื่อส่งเสริมสวัสดิการแก่  - สร้างจิตส านกึในการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะ  - สร้างจิตส านกึในการ

สมาชิกกองทนุสัจจะ โดยการ รักษาส่ิงแวดล้อมโดย ลดลง รักษาส่ิงแวดล้อมโดยการ

น าขยะมาแลก/ฝาก การคัดแยกขยะ คัดแยกขยะ

- จัดสวัสดิการใหแ้ก่  - สมาชิกได้รับสวัสดิการ

สมาชิก ที่ดี

8 โครงการประกวดความสะอาด  - เพื่อส่งเสริมและพฒันาการ  - ประกวดความสะอาด 50,000            50,000            50,000            พื้นที่ที่  - ชุมชนมคีวามสะอาด กองสาธารณสุขฯ

ชุมชน ท าความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนทั้ง 5 ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มคีวาม  - ประชาชนมส่ีวนร่วม

 - เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ ในเขตเทศบาล สะอาด ในการพฒันารักษา

ประชาชนในการพฒันาส่ิงแวดล้อม เพิ่มขึ้น ส่ิงแวดล้อม

ของชุมชน  - เกดิความสามคัคีใน

 - เพื่อกระตุ้นการรวมกลุ่มและมี ชุมชน

ความสามคัคีในชุมชน
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งบประมาณและที่มา



     3.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการอนรัุกษพ์นัธุสั์ตว์น้ า  - เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน  - ปล่อยปลาพนัธุต่์าง ๆ 50,000            50,000            50,000            ปริมาณ  - มพีนัธุป์ลานานาชนดิ กองช่าง

และสัตว์อื่น ๆ หย่อนใจ จ านวน 3,000 ตัว (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สัตว์น้ า มากขึ้น

 - เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนได้ตระหนกั  - ปล่อยตะพาบน้ า เพิ่มขึ้น  - มสีถานที่พกัผ่อน

และรู้จักรักษาธรรมชาติ จ านวน 500  ตัว หย่อนใจ

 - เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้  - มแีหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น

 - เด็ก เยาวชน รักและ

หวงแหนธรรมชาติ

10 โครงการเมอืงพนาสวยใส  - เพื่อสร้างความสามคัคีใหเ้กดิขึ้น  - ผู้บริหาร พนกังาน- 30,000            30,000            30,000            พื้นที่ที่  - องค์กร หนว่ยงาน กองสาธารณสุขฯ

ไร้มลพษิ ในองค์กร บา้น วัด โรงเรียนและ เทศบาล พนกังานจ้าง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มคีวาม ต่าง ๆ บา้น วัด โรงเรียน 

ส่วนราชการต่าง ๆ ในการเสริม ประชาชน ครู นกัเรียน สะอาด มคีวามสมคัรสมาน

สร้างวินยั การรักษาความสะอาด และพระภกิษสุงฆ ์มี เพิ่มขึ้น สามคัคีกนั

 - เพื่อใหผู้้บริหารพนกังานเทศบาล ส่วนร่วมในการท าความ

และพนกังานจ้าง ประชาชน ครู สะอาดภายในพื้นที่

และนกัเรียนได้มส่ีวนร่วมในการ เขตเทศบาล สถานที่-

ท าความสะอาดและปรับปรุง ราชการและพื้นที่ภายใน

ภมูทิศันภ์ายในเขตพื้นที่เทศบาล ชุมชน
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     3.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริม สนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการรักษาสิ่งแวดลอ้ม (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการธนาคารขยะ  - เพื่อใหน้กัเรียนมจีิตส านกึ  - นกัเรียนระดับ 50,000            50,000            50,000            ปริมาณ  - นกัเรียนมจีิตส านกึ กองการศึกษา/

รีไซเคิล ในการคัดแยกขยะและรักษา ประถมศึกษา, (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะ ในการคัดแยกขยะและ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและ มธัยมศึกษา, ครู, ลดลง รักษาส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชน บคุลากรโรงเรียน โรงเรียน

 - เพื่อเปน็การลดปริมาณขยะ ผู้ปกครองและ  - ปริมาณขยะที่ถูก

และส่งเสริมความรู้ใหแ้กน่กัเรียน ประชาชนในชุมชน คัดแยกลดลง

ในเร่ืองการคัดแยกขยะที่ เข้าร่วมโครงการ  - มธีนาคารขยะรีไซเคิล

ถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 75 และกองทนุสนบัสนนุ

 - เพื่อน าผลพลอยได้จากการ การศึกษานกัเรียน

ต้ังธนาคารขยะมาต้ังกองทนุ  - นกัเรียนมส่ีวนร่วม

สนบัสนนุการศึกษาของ ในการสร้างรูปแบบ

นกัเรียน การจัดการขยะ

 - เพื่อเปน็การสร้างรูปแบบ

การจัดการขยะโดยนกัเรียน

เข้ามามส่ีวนร่วมการด าเนนิงาน
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     3.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจดัการขยะมลูฝอยในชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประสานความร่วมมอืใน  - เพื่อใหม้สีถานที่ก าจัดขยะ  - มสีถานที่ก าจัดขยะ 5,000,000        5,000,000        5,000,000        ปริมาณ  - ขยะจากชุมชนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ

การบริหารจัดการขยะมลูฝอย อย่างถาวรและถูกสุขลักษณะ และมเีคร่ืองมอืในการ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ขยะ ก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

ร่วมกนัระหว่าง อปท.ในเขต  - เพื่อใหอ้ าเภอพนาเปน็อ าเภอ ก าจัดขยะ ลดลง  - เกดิความสัมพนัธ์ที่ดีใน

อ าเภอพนา ที่มสีภาพแวดล้อมที่ดี มคีวาม  - จัดต้ังโรงคัดแยกขยะ การประสานความร่วมมอื

 - จัดต้ังโรงคัดแยกขยะ สะอาด  - ผลิตปุยน้ าหมกัชีวภาพ ระหว่าง อปท.

 - โรงผลิตปุยชีวภาพ  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมี  - ผลิตปุยอนิทรีย์ชีวภาพ

 - บอ่ขยะ ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม  - อาคารที่พกัคนงาน

 - เพื่อประสานความร่วมมอื  - ถังหมกั

ในการพฒันาทอ้งถิ่น  - วัสดุ อปุกรณ์

2 โครงการบริหารจัดการขยะ  - เพื่อใหม้รีะบบการบริหารจัดการ  - สนบัสนนุ อปท.หรือ 30,000            30,000            30,000            ระยะ  - ขยะจากชุมชนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ

มลูฝอยในชุมชน ที่ทิ้งขยะและก าจัดขยะอย่างถูก หนว่ยงานอื่นในการก าจัด (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา ก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

สุขลักษณะ ขยะมลูฝอย ด าเนนิ

 - ประสานความร่วมมอื การ

ในการจัดการขยะมลูฝอย

ร่วมกนั
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     3.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจดัการขยะมลูฝอยในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดหาวัสดุ / ครุภณัฑ์  - เพื่อใหเ้ทศบาลมเีคร่ืองมอื  - จัดซ้ือครุภณัฑ์ 30,000            30,000            30,000            ระยะ  - เทศบาลมเีคร่ืองมอื กองสาธารณสุขฯ

เพื่อใช้ในงานด้านการรักษา  เคร่ืองใช้เพยีงพอต่อการ ดังรายการต่อไปนี้ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา เคร่ืองใช้เพยีงพอต่อการ

ความสะอาด ปฏบิติังาน   1. เคร่ืองตัดหญ้า ในการ ปฏบิติังาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ   2. รถเข็นขยะ(รถเปปฺซ่ี) ท างาน  - การใหบ้ริการแก่

ปฏบิติังาน   3. รถเข็นขยะ ส าหรับ ประชาชนมคีวามสะดวก 

 - เพื่อการใหบ้ริการแกป่ระชาชน จนท.กวาดถนน ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

มคีวามครอบคลุมมากยิ่งขึ้น   4. ถังคัดแยกชยะ

4 โครงการผ้าหม่ใบไม้  - เพื่อลดขยะอนิทรีย์ภายในเขต  - ขยะอนิทรีย์จ าพวก 50,000            50,000            50,000            ปริมาณ  - ปริมาณขยะอนิทรีย์ กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลต าบลพนา ใบไม ้50 กโิลกรัมต่อ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะ จ าพวกใบไมท้ี่น าไปก าจัด

 - เพื่อผลิตเปน็ผ้าหม่ใบไมแ้ละ สัปดาห์ ลดลง

น าไปใช้ประโยชน์
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     3.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจดัการขยะมลูฝอยในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการรณรงค์ติดต้ังบอ่ดักไขมนั  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้มี  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 50,000            50,000            50,000            ร้อยละ  - ประชาชนมคีวาม กองสาธาณสุขฯ

ในครัวเรือน/สถานประกอบการ ส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อม อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ตระหนกัในการรักษา

 - เพื่อสร้างจิตส านกึที่ดีในการ ครัวเรือน ส่ิงแวดล้อม

ก าจัดน้ าเสียออกจากครัวเรือน ที่ติดต้ัง  - ไมม่นี้ าเสียจากบา้นเรือน

อย่างถูกวิธี ที่ติดต้ังบอ่ ออกสู่ชุมชน

ดักไข่มนั

6 โครงการจัดต้ังศูนย์ผลิตปุย  - เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมใน  - จัดต้ังศูนย์ผลิตปุย 650,000  - 650,000 ระยะ  - ประชาชนมส่ีวนร่วม กองสาธารณสุขฯ

อนิทรีย์ ในการจัดการขยะภายในชุมชน อนิทรีย์ จ านวน 1 แหง่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา ในการจัดการขยะ

 - เพื่อเปน็การสร้างจิตส านกึที่ดี ประกอบด้วย ด าเนนิ  - ปริมาณขยะที่ต้องน าไป

ของประชาชนในการคัดแยกขยะ  - อาคารท าปุยชีวภาพ การ ก าจัดลดลง

 - เพื่อใหส้ามารถน าขยะอนิทรีย์  - อาคารที่พกัของ  - มปีุยอนิทรีย์ส าหรับ

มาผลิตปุยส าหรับใช้ในการเกษตร พนกังานจ้าง ใช้ในการเกษตร

 - ลานคอนกรีต

 - วัสดุ อปุกรณ์ที่

จ าเปน็
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     3.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจดัการขยะมลูฝอยในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการ บ. ใบไม้  - เพื่อลดปริมาณขยะอนิทรีย์  - ขยะอนิทรีย์จ าพวก 50,000            50,000            50,000            ปริมาณ  - ปริมาณขยะใบไม้ กองสาธาณสุขฯ

จ าพวกกิ่งไมใ้บไมท้ี่น าไปก าจัด กิ่งไม ้ใบไม ้วัสดุเหลือใช้ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขยะ กิ่งไมล้ดลง

ของเทศบาล ทางการเกษตร ลดลง  - มธีนาคารใบไม้

 - เพื่อกอ่สร้างเปน็ธนาคารใบไม้ ปริมาณ 50 กโิลกรัม  - ได้ประโยชนจ์ากปุยน้ า

จากขยะอนิทรีย์ ต่อสัปดาห์ ชีวภาพและมดิีนปลูกพชื

 - เพื่อผลิตเปน็ดินปลูกและท า

ปุยน้ าชีวภาพที่มปีระสิทธิภาพ

และสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้

8 โครงการกองทนุทองค าขาว  - เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร พนกังาน-  - คณะผู้บริหาร ด าเนนิการ ด าเนนิการ ด าเนนิการ ปริมาณ  - คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลจิตส านกึในการจัดการ และพนกังานเทศบาล โดยไมใ่ช้งบฯ โดยไมใ่ช้งบฯ โดยไมใ่ช้งบฯ ขยะ พนกังานเทศบาล ทกุคน

ขยะ โดยการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง จ านวน 80 คน ลดลง มจีิตส านกึและตระหนกั

และเหมาะสม ในการคัดแยกขยะ

 - เพื่อใหม้กีองทนุค าขาวช่วยเหลือ  - มกีองทนุทองค าขาว

เพื่อนพนกังานด้วยกนั ในการช่วยเหลือเพื่อน

พนกังานด้วยกนั
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     3.2  แนวทางการพัฒนา บริหารจดัการขยะมลูฝอยในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์  - เพื่อเปน็การลดปริมาณขยะ  - จัดกจิกรรม 10,000            10,000            10,000            ร้อยละ  - ปริมาณขยะลดลง กองสาธารณสุขฯ

จากขยะรีไซเคิล ที่ต้นทางใหน้อ้ยลง อย่างนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของผู้  - ทกุคนเหน็ความส าคัญ

 - เพื่อใหท้กุคนได้ตระหนกัและ ร่วม ของขยะที่สามารถน ามา

เหน็ความส าคัญของขยะที่สามารถ กจิกรรม ใช้ประโยชนไ์ด้อกี

น ามาประดิษฐืเปน็ของใช้ต่าง ๆ เหน็ความ  - ทกุคนได้แสดงออก

 - เพื่อใหท้กุคนได้แสดงออกใน ส าคัญ ถึงความสามารถของ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของ ของขยะ ตนเอง

ตนเอง
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     3.3  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรปา่ไม ้ และสตัว์ปา่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกปาุใหลิ้ง/ปลูกต้นไม้  - เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาุสีเขียว  - ปลูกต้นไมป้ลีะ 30,000            30,000            30,000            ระยะ  - ปาุไมม้คีวามอดุม กองช่าง

ในเขตเทศบาล  - เพื่ออนรัุกษท์รัพยากรปาุไม้ 500 ต้น ภายใน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา สมบรูณ์

ใหอ้ดุมสมบรูณ์ วนอทุยานดอนเจ้าปูุ ด าเนนิ  - ลดปญัหาส่ิงแวดล้อม,

 - เพื่อเปน็แหล่งอาหารตาม หรือที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม การ ภาวะโลกร้อน

ธรรมชาติของลิง

2 โครงการเยาวชนปลูกปาุรักษา  - เพื่อเปน็การฟื้นฟ ูรักษา  - เด็กและเยาวชนในเขต 10,000            10,000            10,000            ระยะ - เด็กและเยาวชนได้ฟื้นฟ ู กองการศึกษา

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติใหม้ากขึ้น อ าเภอพนา (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา บ ารุงรักษาทรัพยากร

 - เพื่อเปน็การปลูกฝังจิตส านกึ ด าเนนิ ธรรมชาติ

ใหเ้ด็กและเยาวชนในการรักษา การ - เด็กและเยาวชนได้รับการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตส านกึในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

3 โครงการสงเคราะหใ์หอ้าหารลิง  -  เพื่ออนรัุกษใ์หลิ้งอยู่คู่บา้น  - จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 60,000            60,000            60,000            ระยะ  - ลิงมอีาหารกนิท าใหไ้ม่ กองช่าง

คู่เมอืงตลอดไป ใหลิ้ง จ านวน 4,000 ก.ก. (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา รบกวนชุมชนใกล้เคียง

 -  เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ต่อปี ด าเนนิ  - ปริมาณนกัทอ่งเที่ยว

 -  เพื่อดูแลและช่วยเหลือลิง การ เพิ่มขึ้น

ใหไ้ด้รับอาหารที่พอเพยีง
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     3.3  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรปา่ไม ้ และสตัว์ปา่ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอ่สร้างร้ัวลวดหนาม  - เพื่อปอูงกนัการบรุุกพื้นที่ปาุ  - ร้ัวลวดหนาม 455,999           -                 -                 ระยะ  - พื้นที่ปาุไมถู่กบกุรุก กองช่าง 

ตามแนวเขตวนอทุยานดอนเจ้าปูุ   - เพื่อเปน็แนวเขตแบง่เขตพื้นที่ที่ เสาคอนกรีตส าเร็จรูป (เงินอดุหนนุ) เวลา  - มแีนวเขตที่แบง่พื้นที่ที่

ม. 7 ต.พนา  อ.พนา  ชัดเจน ขนาดสูง 2.00 เมตร ด าเนนิ ชัดเจน

จ.อ านาจเจริญ ความยาว 1,113  เมตร การ

5 โครงการขอรับการสนบัสนนุ  - เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ  - ส ารวจความหลาก- 36,000            -                 -                 ระยะ  - เครือข่ายปาุอ านาจ- กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณกจิกรรมการส ารวจ อพ.สธ. หลายทางชีวภาพปาุ (เงินอดุหนตุ) เวลา เจริญสนองพระราชด าริ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  - เพื่อพฒันาความเข้มแข็งของ ชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง ด าเนนิ ตามโครงการ อพ.สธ.

ปาุชุมชนเพื่อจัดท าฐาน เครือข่ายการท างานอนรัุกษแ์ละ การ  - เครือข่ายการท างาน

ทรัพยากรทอ้งถิ่น  ใช้ประโยชนจ์ากปาุชุมชน เบกิจ่าย อนรัุกษแ์ละใช้ประโยชน์

 - เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ จากปาุชุมชนมคีวาม

การต่อยอดไปสู่จัดท าฐาน เข้มแข็ง

ทรัพยากรทอ้งถิ่น  - เครือข่ายมคีวามพร้อม

ในการต่อยอดการจัดท า

ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น
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     3.3  แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรปา่ไม ้ และสตัว์ปา่ (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการส ารวจต้นไม ้  - เพื่อลดปริมาณกา๊ซคาร์บอน-  - พื้นที่ในเขตเทศบาล 10,000            10,000            10,000            ระยะ  - ทราบจ านวนคาร์บอน กองสาธารณสุขฯ

ดวงใจสีเขียว ไดซ์ออกไซด์ด้วยการอนรัุกษต้์นไม้ 2.8 ตารากโิลเมตร (เงินอดุหนตุ) (เงินอดุหนตุ) (เงินอดุหนตุ) เวลา ที่ลดลง

ใหญ่ใหเ้ปน็แหล่งดูดซับคาร์บอน ด าเนนิ  - ลดปริมาณคาร์บอน-

 - เพื่อทราบจ านวนต้นไมใ้นพื้นที่ การ ไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้น

เทศบาล  - ทราบจ านวนต้นไม้

 - เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนและ ในพื้นที่เขตเทศบาล

ชุมชนในพื้นที่เหน็ความส าคัญของ  - ประชาชนใหค้วาม

การนรัุกษท์รัพยากรปาุไม้ ส าคัญในการอนรัุกษ์

 - เพื่อสร้างจิตส านกึใหป้ระชาชน ทรัพยากรปาุไม้

มส่ีวนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียว  - ประชาชนตระหนกั

และมส่ีวนร่วมในการดูแล

พื้นที่สีเขียว
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     3.4  แนวทางการพัฒนา แหลง่น  า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรักษแ์หล่งน้ าสาธารณะ  - เพื่อพฒันาแหล่งน้ าใหส้ามารถ  - ด าเนนิการ/สนบัสนนุ 100,000           100,000           100,000           ระดับ  - แหล่งน้ ามคุีณภาพที่ดี กองสาธารณสุขฯ

 1. หว้ยพระเหลา ใช้ประโยชนไ์ด้สูงสุด ชุมชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) คุณภาพ ไมม่มีลภาวะ

 2. คลองกดุยาว  - เพื่ออนรัุกษท์รัพยากรน้ า  1. ลอกคลอง น้ า  - ประชาชนสามารถใช้

ในชุมชน (ความถี่ 4คร้ัง/แหง่/ป)ี ประโยชนจ์ากแหล่งน้ า

 - เพื่อเฝูาระวังการเกดิมลภาวะ  2. ตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้สูงสุด

ต่าง ๆ ในแหล่งน้ าสาธารณะ  - หว้ยพระเหลา

 - คลองกดุยาว

2 โครงการขุดลอกหว้ยสวาสด์ิ  - เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  - ขุดลอกหว้ยสวาสด์ิ -                 764,400           -                 ระยะ  - ท าใหม้นี้ าอปุโภคบริโภค กองช่าง

ปากบนกว้าง 9.00 ม. ลึกลงอกี  - เพื่อแกป้ญัหาขาดแคลนน้ าใน 1 แหง่ (เงินอดุหนนุ) เวลา ตลอดปี

3.00 ม. ยาวรวม 800 ม. ฤดูแล้ง ด าเนนิ  - มแีหล่งน้ าใช้ในการ

หว้ยกดุพระเหลา (หว้ยสวาสด์ิ)  - เพื่อพฒันาแหล่งน้ าใหอ้ดุม การ เกษตรทั้งปี

หมู่ที่ 1, 8 ต.พนา อ.พนา สมบรูณ์และใช้ในการเกษตร  - ปอูงกนัแหล่งน้ าต้ืนเขิน

จ.อ านาจเจริญ
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     3.4  แนวทางการพัฒนา แหลง่น  า 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขุดลอกคลองกดุยาว/  - เพื่อพฒันาแหล่งน้ าใหอ้ดุม  - กอ่สร้างตาม -                 2,000,000        -                 ระยะ  - มแีหล่งน้ าใช้ในการ กองช่าง 

ปลูกดอกบวั  ม. 1 ต.พนา อ.พนา สมบรูณ์ใช้ในการเกษตร แบบแปลนต าบลพนา (เงินอดุหนนุ) เวลา เกษตรทั้งปี

จ.อ านาจเจริญ  - เพื่อแกไ้ขปญัหาภยัแล้ง ก าหนด ด าเนนิ  - ปอูงกนัแหล่งน้ าต้ืนเขิน

การ

4 โครงการซ่อมแซมฝาย  -เพื่อปรับปรุงฝายกั้นน้ าใหใ้ช้การ ล าหว้ยพระเหลาและ 50,000            100,000            - ระยะ  - ท าใหม้นี้ าอปุโภคบริโภค กองช่าง

ได้ดี รองรับน้ าได้มากขึ้นสามารถ ส าหว้ยสวาสด์ิ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา ตลอดปี

น ามาใช้ในการเกษตร ด าเนนิ

การ

5 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าล าธาร  - เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  - กอ่สร้างฝายแมว้ 50,000            100,000            - ระยะ  - ท าใหม้นี้ าอปุโภคบริโภค กองช่าง 

(Check Dam)  - เพื่อสนองแนวพระราชด าริ ขนาดและสภาพตาม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา ตลอดปี

 (80 พรรษา  80 พนัฝาย) ของ สภาพพื้นที่เดิม 1 แหง่ ด าเนนิ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั การ
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     3.4  แนวทางการพัฒนา แหลง่น  า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการซ่อมแซมระบบน้ าประปา  - เพื่อแกป้ญัหาขาดแคลนน้ าใน  - ประปาเทศบาลต าบล 200,000            -  - ระยะเวลา  - ท าใหม้นี้ าอปุโภคบริโภค กองช่าง

เทศบาลต าบลพนา ฤดูแล้ง พนา (เงิน อปท.) ด าเนนิ ตลอดปี

การ

7 โครงการขยายเขตประปา  - เพื่อใหป้ระชาชนมนี้ าใช้  - วางทอ่ปะปายาว  - 200,000            - ระยะ  - ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองช่าง

ถนนเลียบคลองกดุยาว พอเพยีง  แกไ้ขปญัหาความ 1,000 ม. (เงิน อปท.) เวลา บริโภคเพยีงพอ

ม.1 ต.พนา อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ เดือดร้อน  - ประสานการประปา ด าเนนิ

 - เพื่อประสานความร่วมมอืกบั ส่วนภมูภิาคฯ ด าเนนิให้ การ

หนว่ยงานภมูภิาค

8 โครงการศึกษาความเหมาะสม  - ศึกษาปริมาณน้ าเสียที่เกดิ  - จ านวนครัวเรือน  - 500,000            - ระยะ  - มคีวามรู้ความเข้าใจ กองสาธารณสุขฯ

ของระบบบ าบดัน้ าเสียเทศบาล ที่เกดิขึ้นจริง ที่ปล่อยน้ าเสียในเขต (เงิน อปท.) เวลา เกี่ยวกบัน้ าเสีย

ต าบลพนา  - ศึกษาความเหมาะสมของระบบ เทศบาล 987 ครัวเรือน ด าเนนิ  - มคีวามรู้เกี่ยวกบั

บ าบดัน้ าเสียรวมของเทศบาล การ ความเหมาะสมของระบบ

ต าบลพนา บ าบดัน้ าเสียของเทศบาล

 - เพื่อเปน็แนวทางในการกอ่สร้าง  - มวีิธีการและแนวทาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียในอนาคต ในการกอ่สร้างระบบ

บ าบดัน้ าเสียของเทศบาล
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     3.4  แนวทางการพัฒนา แหลง่น  า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการขุดลอกล าหว้ยพระเหลา  - เพื่อเกบ็กกัน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  - ขุดลอกหว้ยพระเหลา 842,000           -                 -                 ระยะ  - ท าใหสั้ญจรไป-มา กองช่าง 

ปริมาณงานสภาพเดิม กว้าง 18 ม.  - เพื่อแกป้ญัหาขาดแคลนน้ าใน 1 แหง่ (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ลึก 3 ม. ยาว 500 ม. ลาดเอยีง ฤดูแล้ง ด าเนนิ

1:1 หรือปริมาตรดินขุดไมน่อ้ยกว่า  - เพื่อพฒันาแหล่งน้ าใหอ้ดุม การ

12,000  พร้อมปาูย โครงการฯ สมบรูณ์ใช้ในการเกษตร

สถานที่หว้ยพระเหลา ม. 1 

ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

10 โครงการติดต้ังประปาชุมชน  - เพื่อแกป้ญัหาขาดแคลนน้ าใน  - ติดต้ังประปาชุมชน 300,000           -                 -                 ผู้ใช้น้ า  - มแีหล่งน้ าในการอปุโภค กองช่าง

(ปั้มน้ าบอ่กดุยาว) ม. 1 ต.พนา ฤดูแล้ง (ปั๊มน้ าบอ่กดุยาว) (เงินอดุหนนุ) ประชา บริโภค

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ  - เพื่อใหป้ระชาชนมแีหล่งน้ าใน ในชุมชน  - ประชาชนมคีวามสะดวก

การอปุโภคบริโภคที่สะอาด สบายในการจัดหาน้ าใช้
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     3.4  แนวทางการพัฒนา แหลง่น  า (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการบ าบดัน้ าคลองกดุยาว  - เพื่อบ าบดัน้ าคลองกดุยาวใหไ้ด้  - คลองกดุยาว 185,000           185,000           185,000           ระดับ  - น้ าในคลองกดุยาว กองสาธารณสุขฯ

เพื่อน าน้ ากลับมาใช้ประโยชน์ มาตรฐานตามกรมควบคุมมลพษิ จ านวน 1 แหง่ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) คุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่

ก าหนด น้ า กรมควบคุมมลพษิก าหนด

 - เพื่อน าน้ าคลองกดุยาวมาใช้  - น้ าคลองกดุยาวน ามาใช้

ประโยชนด้์านการเกษตร ในการเกษตรได้

 - เพื่อปรับปรุงภมูทิศันแ์ละ  - คลองกดุยาวมี

ใช้เปน็สถานที่ในการพกัผ่อน ภมูทิศันท์ี่สวยงานและ

หย่อนใจได้ เปน็สถานที่พกัผ่อน

หย่อนใจ
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     3.5  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดจ้างบคุคล/เอกชน  -  เพื่อใหม้ผู้ีดูแล รักษาความ  - จ้างเหมาบคุคล/ 540,000 540,000 540,000 จ านวน  - เขตเทศบาลมคีวาม กองสาธารณสุขฯ

ในงานดูแลสภาพแวดล้อมใน สะอาดตามถนนสายต่าง ๆ ในเขต เอกชน จ านวน 9  คน/ปี (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เร่ือง สะอาด สวยงามมสีภาพ

เขตเทศบาล เทศบาลและดูแลรักษาสภาพ ร้องเรียน แวดล้อมทั่วไปที่ดี

แวดล้อมทั่วไป

 - เพื่อใหชุ้มชนมคีวามเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย สะอาด

2 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/  - เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ าให้  - ซ่อมแซม ปรับปรุง 100,000 100,000 100,000 จ านวน  - รางระบายน้ าสามารถ กองช่าง

รางระบายน้ า สามารถระบายน้ าได้ดี รางระบายน้ าในเขต (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เร่ือง ระบายน้ าได้ดี รวดเร็ว

 - เพื่อท าความสะอาดรางระบาย เทศบาล ร้องเรียน ไมม่นี้ าขัง

น้ าได้สะดวก และง่าย  - จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง
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     3.5  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศันค์ลอง  - เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม  - ขุดลอกคลอง  - 500,000  - ระยะ  - น้ าในคลองกดุยาวใน   กองช่าง

กดุยาว ม. 1 ต.พนา อ.พนา บริเวณคลองกดุยาว  - ปลูกต้นไม ้จัดสวน (เงินอดุหนนุ) เวลา สะอาดมากขั้น

จ.อ านาจเจริญ  - เพื่อพฒันาแมน่้ า  ล าคลอง  - ท าแนวกั้นดินพงัทลาย ด าเนนิการ  -  เปน็ที่พกัผ่อนหย่อนใจ

 - เพื่อปอูงกนัการพงัทลายของดิน  -  ก าจัดวัชพชื  -  ล าคลองไมต้ื่นเขิน

4 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ  - เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน  - ปรับปรุงสถานขีนส่ง  - 1,500,000 500,000 ระยะ  - มสีถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ กองช่าง

สถานขีนส่งเกา่เปน็สวนสาธารณะ หย่อนใจของประชาชน เปน็สวนสาธารณะ  (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา  - มสีถานที่ใช้ท ากจิกรรม

ม. 1 ต.พระเหลา อ.พนา  - เพื่อใช้เปน็สถานที่ท ากจิกรรม (สวนสุขภาพ)  1  แหง่ ด าเนนิการ ของชุมชน

จ.อ านาจเจริญ ของชุมชน  -  จัดซ้ือพนัธ์ไมต่้าง ๆ  - ประชาชนมคุีณภาพชีวิต

 - เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีใหก้บั  - จัดซ้ือเคร่ือง ที่ดี

ประชาชน ออกก าลังกายกลางแจ้ง

 -จัดซ้ือวัสดุ ครุณฑ์

ในสวนสาธารณะ
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     3.5  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงภมูทิศันใ์น  - เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อม  - ปรับปรุงภมูทิศัน์ 40,000            40,000            40,000            ระยะ  - สภาพแวดล้อมภายใน กองการศึกษา

บริเวณโรงเรียน โรงเรียนใหน้า่อยู่ นา่เรียน รอบบริเวณโรงเรียน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เวลา โรงเรียนดีขึ้น

 - เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีใน  - จ้างบคุลากรดูแล ด าเนนิการ  - มบีรรยากาศที่ดี เหมาะ

โรงเรียน สภาพพื้นที่โรงเรียน แกก่ารเรียน การสอน

6 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ  - เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์หร่้มร่ืน  - ปลูกต้นไมด้อก  - 400,000  - ระยะ  - ภมูทิศันม์คีวามสวยงาม กองช่าง

ขนส่งแหง่ใหม ่ม. 8 ต.พนา ขึ้น ไมป้ระดับ (เงินอปท.) เวลา ร่มร่ืนขึ้น

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ด าเนนิการ

7 โครงการจัดซ้ือที่ดินเกาะกลาง  - เพื่อปรับปรุงเปน็สถานที่  - จัดซ้ือที่ดิน  1  แปลง 3,000,000  -  - ระยะ  - ปะชาชนได้พกัผ่อน กองช่าง 

ล าหว้ยพระเหลาพร้อมกอ่สร้าง พกัผ่อนหย่อนใจของประชาชน  - กอ่สร้างสวน (เงินอดุหนนุ) เวลา หย่อนใจ

สวนสาธารณะพกัผ่อนหย่อนใจ  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ปน็สถานที่ สาธารณะ ด าเนนิการ

ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา ทอ่งเที่ยวในเขตเทศบาล

จ.อ านาจเจริญ
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     3.5  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ  - เพื่อเปน็ที่พกัผ่อนหย่อนใจ  - ขนาดกว้าง 3.00 ม.  -  - 2,000,000 ระยะ  - ความร่มร่ืน กองช่าง

รอบกดุพระเหลา ม. 8 ต.พนา ยาว 300.00 ม. (เงินอดุหนนุ) เวลา  - การรักษาธรรมชาติ

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ด าเนนิการ

9 โครงการกอ่สร้างร้ัวที่ท าการชุมชน  - เพื่อเปน็แนวเขตที่ชัดเจน  - ที่ท าการชุมชน  - 200,000  - ระยะ  - มแีนวเขตที่ชัดเจน กองช่าง

 - เพื่อใหเ้กดิควมปลอดภยัใน 5 ชุมชน (เงินอปท.) เวลา  - มคีวามปลอดภยั 

สถานที่จัดกจิกรรมของชุมชน ด าเนนิการ ทรัพย์สินไมสู่ญหาย

10 โครงการปรับปรุงภมูทิศันร์อบ  - เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ  - ปกูระเบื้องคอนกรีต 741,000   -  - ระยะ  - มสีถานที่พกัผ่อน กองช่าง

สนามกฬีาอเนกประสงค์ ปริมาณ ของประชาชน ปพูื้นทางเทา้ขนาด (เงินอดุหนนุ) เวลา หย่อนใจ

งานปกูระเบื้องคอนกรีต ปพูื้น  - เพื่อใช้เปน็สถานที่ท ากจิกรรม 40x40x3.5 ซม. ด าเนนิการ  - มสีถานที่ใช้ท ากจิกรรม

ทางเทา้ (ขนาด 40x40x3.5 ซม.) ของชุมชน

กอ่สร้างตามแบบแปลนเทศบาล

ต าบลพนาก าหนด ม. 8 ต.พนา

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ
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     3.5  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในชมุชน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการติดต้ังแผงกั้นถนนคลอง  - เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัใน  - ติดต้ังแผงกั้นถนน 250,000  -  - ระยะ  - มคีวามปลอดภยัในชีวิต กองช่าง

กดุยาว สถานที่จัดกจิกรรมและการสัญจร คลองกดุยาว (เงินอดุหนนุ) เวลา และทรัพย์สินของประชาชน

ไป-มา ด าเนนิการ

15 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุมชน  - เพื่อใ่หเ้กดิความปลอดภยัใน  - ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000  -  - ระยะ  - สถานที่จัดกจิกรรมของ กองช่าง

พระเหลาพฒันา ม. 1 ต.พนา สถานที่จัดกจิกรรมของุชมชน อาคารชุมชนพระเหลา- (เงินอดุหนนุ) เวลา ชุมชนมคีวามปลอดภยั

อ.พนา จ.อ านาจเจริญ พฒันา ด าเนนิการ

16 โคiงการปรับปรุงถนนเลียบข้าง  - เพื่อปรับปรุงถนนใหม้ผิีวจราจร  - ปรับปรุงถนนเลียบ 100,000  -  - ระยะ  - ท าใหก้ารสัญจรไป-มา กองช่าง

คลองกดุยาวติดกบัขนส่ง ใหดี้ขึ้น และท าใหก้ารสัญจร ข้างคลองกดุยาว (เงินอดุหนนุ) เวลา สะดวก และปลอดภยั

(คอสะพานกดุพระเหลา) สะดวก ปลอดภยั ด าเนนิการ

 - เพื่อพฒันาบา้นเมอืงใหม้รีะบบ

สาธารณูปโภคที่มมีาตรฐาน

17 โครงการปรับปรุงภมูทิศันด้์านหนา้  - เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหม้คีวาม  - ปรับปรุงภมูทิศัน์  - 500,000  - ระยะ  - ความสวยงามและร่มร่ืน กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สวยงาม ร่มเย็น ด้านหนา้ศูนย์พฒันา (เงินอดุหนนุ) เวลา  - ผู้พบเหน็เกดิความ

 - เพื่อสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ เด็กเล็ก 1 แหง่ ด าเนนิการ ประทบัใจ

ผู้พบเหน็สัญจรผ่านไป-มา
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