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๑.๑ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถคัดแยกขยะโดย
ใช้หลัก ๓Rs

- จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองการคัดแยกขยะโดย

ใช้หลัก ๓Rs แก่
ประชาชน

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

๑. ขยะในพ้ืนท่ีต าบล
ตันหยงลิมอ ได้รับการ
คัดแยกส่งผลให้ปริมาณ
ขยะลดลง

๑.๒ เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในพ้ืนท่ีต าบลตันหยงลิ
มอ โดยใช้หลัก ๓Rs

- จัดอบรมให้ความรู้
เร่ืองการจัดการขยะรี
ไซเคิล ร่วมกับกิจกรรม
การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า 
พัฒนารูปแบบขยะรี
ไซเคิล

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

๑.๓ เพ่ือพัฒนารูปแบบ 
และเพ่ิมมูลค่า การ
จัดการขยะรีไซเคิล

 ๒.ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี
ต าบลตันหยงลิมอลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕

๑.๔ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม
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โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

๓.ร้อยละ ๘๐ ประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการสามารถ
พัฒนาขยะรีไซเคิล ให้มี
ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า

๒.๑ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับอันตรายจาก
กล่องโฟม

- จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับอันตรายจาก
กล่องโฟมบรรจุอาหาร
บริโภค

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒.๒ เพ่ือรณรงค์ให้
ผู้ประกอบการ และ
ประชาชน ลด ละ เลิก 
การใช้โฟมบรรจุอาหาร
บริโภค

- จัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ลดการ
ใช้กล่องโฟมบรรจุ
อาหารบริโภค

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

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

๑.ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนเลือกใช้
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์
 บรรจุอาหารบริโภคท่ี
ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๒ โครงการตันหยงลิมอปลอดโฟม - - ๑.ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนลด ละ เลิก การ
ใช้โฟมบรรจุอาหารบริโภค 
ร้อยละ ๘๐
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โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ และเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ต าบลตันหยงลิมอ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.ร้อยละ ๘๐ ประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
และเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีต าบล
ตันหยงลิมอ

๑.ประชาชนรับรู้ และ
เข้าใจ เห็นความส าคัญ
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ต าบลตันหยงลิมอ

(งบ สปสช.) (งบ สปสช.) (งบ สปสช.)

๒.ร้อยละ ๘๐ ประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๒.ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ ดูแล รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม อย่าง
ต่อเน่ืองและย่ังยืน

๓ โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมต าบลตันหยงลิมอเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน

- จัดอบรม ให้ความรู้
เร่ืองปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ต าบลตันหยงลิมอ 
ร่วมกับกิจกรรมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
ต าบลตันหยงลิมอ

- - กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
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โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

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

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
๒.หมู่บ้านได้จัดกิจกรรม Big
 Cleaning Day อย่างน้อย
ปีละ  ๑  คร้ัง

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการขยะ
ให้แก่ชุมชน

- อบรมให้ความรู้แก่
กรรมการชุมชนและ
ประชาชน ๑ คร้ัง

๑.มีจุดรวบรวมขยะ
อินทรีย์ ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน

๓.๒เพ่ือจัดต้ังศูนย์
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ชุมชน

- สาธิตการจัดการขยะ
อินทร์ย์ในโรงเรียนและ
ชุมชน

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.โรงเรียนและชุมชนมีศูนย์
จัดการขยะอินทรีย์
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๕ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร   วชิราลงกรณวรราช
ภักดี  สิริกิจการิณีมหาพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

- - ๔๐,๐๐๐

- ๑. หมู่บ้านในพ้ืนท่ี
ต าบลตันหยงลิมอ 
สะอาด      มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

๔ โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกตันหยงลิมอ
รักษาความสะอาดและพัฒนาส่ิงแวดล้อม

๔.๑ เพ่ือให้อาสาสมัคร
ท้องถ่ินรักษ์โลกร่วมกัน
รักษาความสะอาด และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

- จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day  หมู่บ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลตันหยงลิมอ

-
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โดย องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

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

- จัดต้ังศูนย์จัดการขยะ
อินทรีย์ในชุมชน

๒. ขยะอินทรีย์ได้รับ
การคัดแยกช่วยลด
ปริมาณขยะ

6 โครงการก่อสร้างศาลาริมน้ า  - เพ่ือเป็นท่ีพักผ่อน  - ศาลากว้าง 4 เมตร 200,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ประชาชนมี กอง
ณ อ่างเก็บน้ าบ้านลูกเขา หมู่ท่ี 2 บ้านทุ่งขม้ิน หย่อนใจและสถานท่ีออก ยาว 5 เมตร (งบ อบต.)  มีความพอใจในการจัด สถานท่ีพักผ่อน ออก สาธารณสุข

ก าลังกายของประชาชน โครงการ ก าลังกายและมีคุณภาพ ตันหยงลิมอ
ภายในต าบล ชีวิตท่ีดีข้ึน

7 โครงการสนับสนุนการด าเนินการสถานท่ีท้ิงขยะ  - เพ่ือก าจัดขยะและส่ิง  - สนับสนุนการด าเนิน 100,000 100,000 ประชาชนร้อยละ ๘๐  - ท าให้ต าบลตันหยงลิมอ กอง
ปฏิกูลภายในต าบล ท่ีท้ิงขยะภายในต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) มีความพอใจในการร่วม น่าอยู่ บ้านเรือนสะอาด สาธารณสุข

โครงการ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตันหยงลิมอ

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.โรงเรียนและชุมชนมีศูนย์
จัดการขยะอินทรีย์
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

๕ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชนตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร   วชิราลงกรณวรราช
ภักดี  สิริกิจการิณีมหาพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

- - ๔๐,๐๐๐
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