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5.1 แผนงาน สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  
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โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.๑ เพือ่ให้ประชาชน
สามารถคัดแยกขยะโดย
ใช้หลัก ๓Rs

- จดัอบรมให้ความรู้
เร่ืองการคัดแยกขยะโดย

ใช้หลัก ๓Rs แก่
ประชาชน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่
ข้าร่วมโครงการสามารถคัด
แยกขยะโดยใช้หลัก   ๓Rs

๑. ขยะในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ ได้รับการ
คัดแยกส่งผลให้ปริมาณ
ขยะลดลง

๑.๒ เพือ่ลดปริมาณขยะ
ในพืน้ที่ต าบลตันหยงลิ
มอ โดยใช้หลัก ๓Rs

- จดัอบรมให้ความรู้
เร่ืองการจดัการขยะรี
ไซเคิล ร่วมกับกิจกรรม
การแปรรูปเพิม่มูลค่า 
พัฒนารูปแบบขยะรี
ไซเคิล

(งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  ๒.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา   รูปแบบ
ขยะรีไซเคิลช่วยเพิม่
มูลค่า สร้างรายได้ตัวเอง

๑.๓ เพือ่พัฒนารูปแบบ 
และเพิม่มูลค่า การ
จดัการขยะรีไซเคิล

 ๒.ปริมาณขยะในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอลดลง ไม่
น้อยกวา่ร้อยละ ๕

๑.๔ เพือ่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

                                                                                                                                 รายละเอียดโครงพัฒนา                                                                                          แบบ ผ. 02                                  
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑ โครงการ ๕ ส. ต าบลตันหยงลิมอปลอดขยะ - - กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๓.ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการสามารถ
พัฒนาขยะรีไซเคิล ให้มี
ประโยชน์และเพิม่มูลค่า

๒.๑ เพือ่ให้
ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับอันตรายจาก
กล่องโฟม

- จดัอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับอันตรายจาก
กล่องโฟมบรรจอุาหาร
บริโภค

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒.๒ เพือ่รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการ และ
ประชาชน ลด ละ เลิก 
การใช้โฟมบรรจอุาหาร
บริโภค

- จดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ ์ลดการ
ใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารบริโภค

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

๑ โครงการ ๕ ส. ต าบลตันหยงลิมอปลอดขยะ - - กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๑.ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนเลือกใช้
ภาชนะหรือบรรจภุัณฑ์
 บรรจอุาหารบริโภคที่
ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๒ โครงการตันหยงลิมอปลอดโฟม - - ๑.ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนลด ละ เลิก การ
ใช้โฟมบรรจอุาหารบริโภค 
ร้อยละ ๘๐
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑ โครงการ ๕ ส. ต าบลตันหยงลิมอปลอดขยะ - - กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๓.๑ เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ และเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
และเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ต าบล
ตันหยงลิมอ

๑.ประชาชนรับรู้ และ
เข้าใจ เห็นความส าคัญ
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

๓.๒ เพือ่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.)

๒.ร้อยละ ๘๐ ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๒.ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ ดูแล รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม อยา่ง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื

๓ โครงการส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมต าบลตันหยงลิมอเพือ่การ
พัฒนาอยา่งยัง่ยนื

- จดัอบรม ให้ความรู้
เร่ืองปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ 
ร่วมกับกิจกรรมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ

- - กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑ โครงการ ๕ ส. ต าบลตันหยงลิมอปลอดขยะ - - กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก และ จนท.อบต.
ตันหยงลิมอเข้าร่วมกิจกรรม
 Big Cleaning Day อยา่ง
น้อย ๑๐๐ คน/คร้ัง

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
๒.หมู่บ้านได้จดักิจกรรม Big
 Cleaning Day อยา่งน้อย
ปีละ  ๑  คร้ัง

๓.๑ เพือ่ส่งเสริมความรู้
ด้านการจดัการขยะ
ให้แก่ชุมชน

- อบรมให้ความรู้แก่
กรรมการชุมชนและ
ประชาชน ๑ คร้ัง

๑.มีจดุรวบรวมขยะ
อินทรีย ์ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน

๓.๒เพือ่จดัต้ังศูนย์
จดัการขยะอินทรียใ์น
ชุมชน

- สาธติการจดัการขยะ
อินทร์ยใ์นโรงเรียนและ
ชุมชน

- จดัต้ังศูนยจ์ดัการขยะ
อินทรียใ์นชุมชน

๒. ขยะอินทรียไ์ด้รับ
การคัดแยกช่วยลด
ปริมาณขยะ

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.โรงเรียนและชุมชนมีศูนย์
จดัการขยะอินทรีย์
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๕ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐา  
 ธริาชเจา้   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
เจา้ฟ้ามหาจกัรีสิรินธร   วชิราลงกรณวรราช
ภักดี  สิริกิจการิณีมหาพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

- - ๔๐,๐๐๐

- ๑. หมู่บ้านในพืน้ที่
ต าบลตันหยงลิมอ 
สะอาด      มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

๔ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตันหยงลิมอ
รักษาความสะอาดและพัฒนาส่ิงแวดล้อม

๔.๑ เพือ่ให้อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกัน
รักษาความสะอาด และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

- จดักิจกรรม Big 
Cleaning Day  หมู่บ้าน
ในพืน้ที่ต าบลตันหยงลิมอ

-
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

โดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

๑ โครงการ ๕ ส. ต าบลตันหยงลิมอปลอดขยะ - - กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการก่อสร้างศาลาริมน้ า  - เพือ่เป็นที่พักผ่อน  - ศาลากวา้ง 4 เมตร 200,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมี กอง
ณ อ่างเก็บน้ าบ้านลูกเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขมิ้น หยอ่นใจและสถานที่ออก ยาว 5 เมตร (งบ อบต.)  มีความพอใจในการจดั สถานที่พักผ่อน ออก สาธารณสุข

ก าลังกายของประชาชน โครงการ ก าลังกายและมีคุณภาพ ตันหยงลิมอ
ภายในต าบล ชีวติที่ดีขึ้น

7 โครงการสนับสนุนการด าเนินการสถานที่ทิ้งขยะ  - เพือ่ก าจดัขยะและส่ิง  - สนับสนุนการด าเนิน 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ต าบลตันหยงลิมอ กอง
ปฏิกูลภายในต าบล ที่ทิ้งขยะภายในต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม น่าอยู ่บ้านเรือนสะอาด สาธารณสุข

โครงการ และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ตันหยงลิมอ


