รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
- ยุทธศาสตรกรพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในตําบลแมแรง

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหตําบลแมแรงมี

จํานวน 11 หมูบาน

สภาพแวดลอมที่สวยงาม

ทต.แมแรง

เปนเมืองนาอยู
2 โครงการบริหารจัดการของ

เพื่อใหประชาชนในตําบล

เหลือใชภาคเกษตรกรรม

แมแรงหันมาสนใจในการ

ตลาดสดและรานจําหนาย

ของเหลือใชฯ

ทํางานนาอยู (Healthy

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

50,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

ประชาชนตําบลแมแรง

100,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

50,000 จํานวนสถานที่ที่ไดรับการ ตําบลแมแรงมีภูมิทัศน

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ปรับปรุงภูมิทัศน
ทั่วไป)
100,000

สวยงาม รมรื่น นาอยู

กองชางและทุกกอง

ประชาชนใหความรวมมือ

กองสาธารณสุขฯ

ทั่วไป)
100,000 รอยละจํานวนของ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ผูเขารวมโครงการ
ทั่วไป)

กองสาธารณสุขฯ

ในการลดปริมาณขยะ

ทั่วไป)

(30,000)

อาหาร
3 โครงการพัฒนาสถานที่

งบประมาณและที่ผานมา

เพื่อพัฒนาใหสถานที่

จํานวน 1 โครงการ

ทํางานใหเรียบรอยนาอยู

30,000
(เงินอุดหนุน

work place)

ทั่วไป)

30,000

30,000 รอยละของจํานวนพนักงาน สถานที่ทํางานเทศบาล

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เทศบาลที่เขารวมโครงการ ตําบลแมแรงเปนระเบียบ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

กองสาธารณสุขฯ
และทุกกอง

เรียบรอย นาอยู

(10,000)
4 โครงการปลูกปานิเวศนเพื่อ
สรางพื้นที่สีเขียว ต.แมแรง และ

เพื่อใหตําบลแมแรงมี

ตําบลแมแรง

สภาพแวดลอมที่สวยงาม

20,000
(เงินอุดหนุน

ปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ

ทั่วไป)

20,000

20,000 รอยละของพื้นที่ปาชุมชนที่ ตําบลแมแรงมีพื้นที่สีเขียว

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
ทั่วไป)

กองสาธารณสุขฯ

สภาพแวดลอมที่สวยงาม

ทั่วไป)

(10,000)
5 โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อบริหารจัดการขยะอันตราย

ตําบลแมแรง

50,000

50,000

50,000 รอยละของการลดปริมาณ ขยะอันตรายไดรับการกําจัด

กองสาธารณสุขฯ

อยางถูกวิธี

(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ขยะอันตรายภายในตําบล อยางถูกวิธี
ทั่วไป)

ทั่วไป)

แมแรง
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งบประมาณและที่ผานมา

เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการชาวตําบลแมแรงรวมใจ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในตําบล

(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนตําบลแมแรง

ลดขยะ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน แมแรงหันมาสนใจในการ

เพื่อใหประชาชนปรับเปลี่ยน

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000
ทั่วไป)

ประชาชนตําบลแมแรง

ยั่งยืน ภายใต แผนปฏิบัติการ 21 วิธีคิด เพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หมู 1- 11
ระดับทองถิ่น (LA 21)
8 โครงการบริหารจัดการขยะ

2560

(เงินอุดหนุน

ลดปริมาณขยะในตําบลแมแรง

7 โครงการการพัฒนาชุมชนอยาง

2559

150,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

เพื่อบริหารจัดการขยะชุมชน

หมูที่ 1-11

ขยะจากสถานประกอบการ

100,000
(เงินอุดหนุน

ขยะจาการจัดงานตางๆ

ทั่วไป)

100,000

คารบอนต่ํา

เพื่อสงเสริมใหชุมชนและ

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

100,000 รอยละของปริมาณขยะที่

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ลดลง
ทั่วไป)
150,000

ทั่วไป)

100,000

กองสาธารณสุขฯ

สวนรวมในการบริการจัดการ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการคิดเปนรอยละ
ทั่วไป)

ประชาชนทุกครัวเรือนมี

150,000 จํานวนประชาชนที่เขารวม ผูเขารวมโครงการสามารถ

กองสาธารณสุขฯ

นําไปปฏิบัติและถายทอดแก
ผูอื่นได

ทั่วไป)
100,000 ขยะจากชุมชน วัด

ประชาชนใหความรวมมือ

กองสาธารณสุขฯ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โรงเรียน สถานประกอบการ ในการลดปริมาณขยะ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

ชยะจากวัดและขยะจากโรงเรียน
9 โครงการตําบลแมแรงมุงสูเมือง

ตัวชี้วัด

ฯลฯ ไดรับการจัดการ
อยางนอยรอยละ 80

ตําบลแมแรง

100,000
(เงินอุดหนุน

ทองถิ่นมีความเขมแข็งมี

ทั่วไป)

ศักยภาพในการบริหารจัดการ

100,000

100,000 จํานวนชุมชนที่มีการ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน บริหารจัดการทรัพยากร
ทั่วไป)

ทั่วไป)

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ชุมชนมีการบริหารจัดการ

กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน

(30,000)

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน

10 โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ เพื่อกระตุนใหประชาชนหันมา ประชาชนตําบลแมแรง
สิ่งแวดลอมตําบลแมแรง

สนใจสิ่งแวดลอมมาขึ้น

หมู 1- 11

40,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

40,000

40,000 จํานวนประชาชนที่เขารวม ผูเขารวมโครงการสามารถ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการคิดเปนรอยละ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

นําไปปฏิบัติและถายทอดแก
ผูอื่นได

กองสาธารณสุขฯ
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10

10

10

590,000

590,000

590,000

