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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

   4. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

    4.6 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ บริหารจัดการขยะ 1.เพื่อแกไขปญหาขยะ เปาหมายเชิงปริมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของจํานวน 1.หนวยงาน 

องคกรปกครอง

กองชาง

อันตราย จังหวัดชัยภูมิ อันตราย ของจังหวัดชัยภูมิ 1.จํานวนองคกรปกครองสวน (60:500,000) องคกรปกครองสวน สวนทองถิ่นและ

หนวยงาน2.เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมทองถิ่นและหนวยงานอื่น มีสวน ทองถิ่นและหนวยงาน อื่นที่เขารวม

โครงการในการคัดแยกขยะของเสีย รวมในการบริหารจัดการขยะ ในจังหวัดชัยภูมิ ทําได ในเขตพื้นที่จังหวัด

ชัยภูมิมีความรู อันตราย อันตรายใหถูกหลักสุขาภิบาล รวมลงนามขอตกลลง มีความรู ความ

เขาใจในเปาหมายเชิงคณุภาพ  (MOU) ไดรวมกัน แนวทางการดําเนิน

จังหวัดชัยภูมิเปนเมืองสะอาด บริหารจัดการขยะ งาน การจัดการ

 สิ่งแวดลอมสรางสุข ไรมลพิษ อันตราย ขยะมูลฝอยอันตราย

 เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ ขององคการบริหาร

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สวนจังหวัดชัยภูมิ

กอใหเกิดความรวมมือ

ตามขอตกลงในการ

บริหารการจัดการ
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผานมา
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ขยะมูลฝอยอันตราย

เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี

อนาคต

2.ขยะมูลฝอยอันตราย

จากชุมชนมีการกําจัด

ที่ถูกสุขาภิบาล

2 โครงการรวมพลังชุมชนรวมกัน 1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู กลุมผูนําชุมชนและประชาชน 10,091,735 10,091,735 10,091,735 10,091,735 1.ผูรับการฝกอบรม 1.มีการพัฒนาทักษะ กองชาง

แกไขปญหาขยะจังหวัดชัยภูมิ สามารถและประสบการณในทั่วไป จํานวน 6,074 คน (60:10,091,735) มีความรูความเขาใจ ความรู ความสามารถ
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การบริหารจัดการขยะอยาง 1.ผูนําหมูบาน / ผูนําชุมชน (59:4,999,520) ในการบริหารจัดการ และประสบการณในการ

ถูกตองใหกับผูนําชุมชน  และประชาชนทั่วไป (58:3,000,000) ขยะสามารถนํา ความรู บริหารจัดการขยะอยาง

ในการเผยแพรใหความรูดานหมูบานละ 5 คน จํานวน 1,113 ไปเผยแพรได ถูกตองใหกับผูนําชุมชน

การจัดการขยะใหประชาชน หมูบาน รวม 5,565 คน รอยละ 90 และประชาชนในการเผย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.ตัวแทนขององคกรปกครอง 2.ปริมาณขยะในชุมชน แพรใหความรูดานการ

2.เพื่อลดปริมาณขยะกอนนําสวนทองถิ่น จํานวน 97 แหงๆ มีปริมาณลดลง จัดการขยะไดอยางมี

เขาสูกระบวนการกําจัด ละ 2 คน รวม 194 คน ประสิทธิภาพ

อยางถูกวิธี 3.เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบโครงการฯ 2.ชวยลดปริมาณขยะ

3.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน และวิทยากรรวม 35 คน กอนนําเขาสูกระบวน

การกําจัด

กิจกรรมการมีสวนรวมของชุม อยางถูกวิธี

ชนในการจัดการขยะและสราง 3.มีการสงเสริมและ

รายไดใหกับครวัเรอืนจากการ สนับสนุนกิจการมี
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คัดแยกขยะอยางถูกวิธี สวนรวมของชุมชน

4.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ในการจัดการขยะโดย

ใหกับครวัเรอืนและชุมชนใน ชุมชนและสรางรายได

การแกไขปญหาขยะ ไดอยางมี ใหกับครวัเรอืนจาก

ประสิทธิภาพ การคัดแยกขยะอยางถูกวิธี

4.ครัวเรือนและชุมชนมี

ความเขมแข็ง ในการแกไข

ปญหาขยะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

3 โครงการบริหารจัดการขยะ 1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู 1.ขาราชการ พนักงานจาง ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 1.ปริมาณขยะใน มีการพัฒนาทักษะ กองชาง

มูลฝอยโดยใชหลักการ "3Rs" ความสามารถและประสบ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหาร ความรู ความสามารถ

การณในการบริหารจัดการ 2.นักเรียน ขาราชการครู พนักงาน สวนจังหวัดชัยภูมิ และประสบการณ

ขยะอยางถูกตองใหกับ ของสถานศกึษาท่ีอยูในสังกัด สถานศึกษาในสังกัด ในการบริหารจัดการ
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ประชาชน ขาราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ   มีปริมาณลดลงรอยละ ขยะมูลฝอยโดยใช

พนักงานนักเรียน จํานวน 26 แหง 30 หลักการ "3Rs"ของ

ในสังกัดองคการบริหาร 2.สถานศึกษาในสังกัด ขาราชการ พนักงานจาง 

สวนจังหวัดชัยภูมิ องคการบริหารสวน นักเรียน

2.เพื่อลดปริมาณขยะกอนนํา จังหวัดชัยภูมิ มีกิจกรรมขาราชการครู

เขาสูกระบวนการกําจัด ตามหลักการ "3Rs" 

อยางถูกวิธี รอยละ 100

3.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการมีสวนรวมของ

ประชาชน นักเรียน ขาราชการ

ขาราชการครูและพนักงาน

ขององคการบริหารสวน
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จังหวัดชัยภูมิและสรางรายได

จากคดัแยกขยะ
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