
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมให้เกิดสมดุลและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการ  -เพ่ือลดปริมาณขยะท่ี  -ผู้น าชุมชน / อสม. ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนิน ถนน/สถานท่ีสาธารณะ กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะ จะน าไปกลบท่ีบ่อขยะ ในชุมชนท้ัง ๑๕ ชุมชน กิจกรรมอย่าง ในเขตเทศบาลต าบล
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)  -เพ่ือให้ความรู้ประชาชน น้อยปีละ พิมายสะอาดชุมชน

และส่งเสริมให้มีการ ๒ คร้ัง น่าอยู่เพ่ิมข้ึน
คัดแยกขยะ ๔ ประเภท
ต้ังแต่ต้นทาง และน าไป
ก าจัดอย่างถูกวิธี

2 โครงการส่งเสริมการจัดท า  -เพ่ือให้ประชาชนใน  -ประชาชนในชุมชนอย่างน้อย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ลดขยะอินทรีย์ กองสาธารณสุข

ถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ๑ ชุมชน (ทุ่งเลนทอง) มีการ หลังคาเรือนใน ครัวเรือนท่ีเข้าบ่อขยะ
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) คัดแยกขยะ และก าจัด จัดการขยะอินทรีย์ครัวเรือน ชุมชนเป้าหมาย ได้อย่างน้อยร้อยละ

ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ภายในครัวเรือนตนเอง (ทุ่งเลนทอง) 5 ของแต่ละชุมชน
มีการจัดท าถังขยะ

อินทรีย์ครัวเรือน
และก าจัดขยะ
อินทรีย์ภายใน
ครัวเรือนตนเอง

    แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและท่ีมา

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.๐๒/1
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๓ โครงการขุดลอก  - เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน  - ขุดลอกคลองใหญ่ ลึกจากเดิม 450,000      450,000      450,000      450,000      450,000       1  แห่ง  -เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ กองช่าง

คลองใหญ่ ฤดูแล้งและการระบาย  1 ม. กว้าง 10 ม. ในฤดูแล้ง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)น้ าได้สะดวก ยาว 400 เมตร  -การระบายน้ าได้

สะดวก

๔ โครงการคลองสวยน้ าใส  -เพ่ือลดความเน่าเสีย  -รณรงค์การงดท้ิงขยะลงคลอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม  -ลดความเน่าเสีย กองสาธารณสุขฯ

ไม่ท้ิงขยะลงแม่น้ า ของน้ าในคลอง เน่ืองจาก ทุกรูปแบบและบังคับใช้ อย่างน้อย ของน้ าในคลอง

ล าคลอง การท้ิงขยะลงคลอง กฎหมายแก่ผู้กระท าผิดท้ิงขยะ ปีละ ๑ คร้ัง  -ระบบนิเวศน์ของ

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)  -เพ่ือป้องกันความ ลงคลองและล าน้ าสาธารณะ คลองและแหล่งน้ า

เสียหายของระบบ ดีข้ึน

นิเวศน์แหล่งน้ า
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๕ โครงการลอกท่อ  - เพ่ือท าความสะอาดส่ิง  - ลอกท่อและล้างรางระบายน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 50  - ท่อระบายน้ าและราง กองสาธารณสุข

ล้างรางระบายน้ า ปฏิกูลตามท่อระบายน้ า ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย ท่อระบายน้ า/ ระบายน้ าสะอาด ไม่มี

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)  - เพ่ือให้การระบายน้ าได้ รางระบายน้ า ส่ิงปฏิกูลตกค้าง

ดีย่ิงข้ึน ได้รับการลอกท่อ/  - น้ าระบายได้ดีย่ิงข้ึน

ล้างรางระบายน้ า

1,580,000   1,580,000   1,580,000   1,580,000   1,580,000   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
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