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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5.1) แนวทางการพัฒนา : ด้านการป้องกันการบุกรุก ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
( ผลผลิตของโครงการ )
( บาท )
( บาท )
( บาท )
1. โครงการอนุรักษ์
- เพือ่ สร้างจิตสานึกในการักษา
7 หมูบ่ ้าน
10,000
10,000 10,000 ร้อยละของทรัพยากร - ลดปัญหาการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีย่ ังไม่ถูกทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมได้
2. โครงการสร้างรัว้ ที่สาธารณประโยชน์
-เพือ่ ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ ที่สาธารณะที่ออก นสล.แล้ว
50,000
50,000 50,000 จานวนทีด่ ิน -สามารถป้องกันการบุกรุกที่
ทีไ่ ม่ถูกบุกรุก สาธารณะประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5.2) แนวทางการพัฒนา : ด้านการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
( ผลผลิตของโครงการ )
( บาท )
( บาท )
( บาท )
10,000
10,000 10,000 ร้อยละของพืน้ ที่ -สภาพแวดล้อมพืน้ ที่สีเขียวมี
1. โครงการปลูกต้นไม้
-เพือ่ เพิม่ ปริมาณต้นไม้ให้มากขึน้
7 หมูบ่ ้าน
สีเขียว
เพิม่ ขึน้
10,000
10,000 10,000 ปริมาณสัตว์น้า -ทรัพยากรสัตว์น้ามีความ
2. โครงการปล่อยสัตว์น้า
-เพือ่ เพิม่ ปริมาณสัตว์น้าในแหล่ง
แหล่งน้าสาธารณะ
ตามธรรมชาติ สมบูรณ์ขน
น้าธรรมชาติ
ึ้
10,000
10,000 10,000 ร้อยละของพืน้ ทีเ่ สื่อม -ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขนึ้
3. โครงการปลูกหญ้าแฝก
-เพือ่ ป้องกันการพังทะลายของดิน
7 หมูบ่ ้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด,
กรมประมง
สานักปลัด

โทรมทีม่ ีการปรับ
สภาพดิน

4. โครงการกาจัดวัชพืช
5.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

-เพือ่ ควบคุมไม่ให้มีวัชพืชมากเกิน
-เพือ่ พัฒนาการเกษตรอินทรีย์

สองข้างถนน และในแม่น้า
ลาคลอง คูน้า แหล่งน้าทั่วไป

100,000

เกษตรกรตาบลตลิง่ ชัน
จานวน 50 คน

50,000

100,000 100,000

ร้อยละของพืน้ ทีท่ มี่ ี

-สภาพแวดล้อมและแหล่งน้าดีขนึ้

กองช่าง

-เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง
และมีรายได้เพิม่ ขึน้

สานักปลัด

การกาจัดวัชพืช

50,000

50,000

จานวนเกษตรกร
มีความรู้เพิม่ ขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
5.3) แนวทางการพัฒนา : ด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมและมลพิษ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
1. โครงการตรวจคุณภาพน้าประปา
2. โครงการอบรมให้ความรูใ้ นการจัดการ
ปัญหาสิง่ แวดล้อมและมลพิษ
3. โครงการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมทางน้า
4. โครงการจัดการขยะมูลฝอย

-เพือ่ ตรวจหาสิง่ เจือปนในน้าประปา
ไม่ให้เกินมาตรฐาน
-เพือ่ ให้ประชาชนทราบถึงอันตราย
ของปัญหามลภาวะ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
-เพือ่ ปรับปรุงสภาพสิง่ แวดล้อม
ที่เสีย
-เพือ่ เก็บขนขยะมูลฝอยภายใน
ตาบล

7 หมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
( บาท )
( บาท )
( บาท )
20,000
20,000 20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวระบบประปา
ทีไ่ ด้รับการตรวจ

7 หมูบ่ ้าน

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมีความรู้
เพิม่ ขึ้น

แหล่งน้าธรรมชาติ

20,000

20,000

20,000

จานวนแหล่งน้าทีม่ ี
คุณภาพดี

7 หมูบ่ ้าน

300,000

300,000 300,000

จานวนขยะ
ทีล่ ดน้อยลง

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

-ทาให้ทราบสภาพของน้าประปา
เพือ่ แก้ไขปัญหาต่อไป
-ประชาชนมีความตระหนักและ
ช่วยกันแก้ไขปัญหา

กองช่าง
ส่วนสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

-สภาพน้าดีขนึ้ อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน
-การทิ้งขยะเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ส่วนสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม
ส่วนสาธารณสุข
และสิง่ แวดล้อม

