
ก.ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที ่1 งานด้านการป้องกันและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หนว่ยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการอนรุกัษพ์นัธุส์ตัวน์  า้  - เพ่ือใหอ้นรุกัษพ์นัธุส์ตัวน์  า้ จดักิจกรรมปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์  า้ 30,000 30,000 30,000 30,000 จดักิจกรรม ชายหาดสะอาดและสตัวน์  า้ ส านกัปลดั

และรกัษาความสะอาดชายหาด และรกัษาความสะอาดชายหาด และเก็บขยะบริเวณชายหาด เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เพ่ิมมากขึน้

2 โครงการอบรมเยาวชนเพ่ืออนรุกัษ์  - เพ่ือสรา้งจิตส  านกึเยาวชนในชมุชน จดักิจกรรมเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 จดักิจกรรม เยาวชนในเขตเทศบาลมีความรู ้ กองสาธารณสขุ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ในการอนรุกัษท์รพัยากรสิ่งแวดลอ้ม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความเขา้ใจ เรื่องสิง่แวดลอ้ม

รกัษาทรพัยากรชายฝ่ังและระบบ และสามารถชว่ยอนรุกัษ์

นิเวศทางทะเลใหย้ั่งยนื ทรพัยากรธรรมชาติได้

3 โครงการรกัษาความสะอาดและ  - เพ่ือสรา้งจิตส  านกึประชาชนในชมุชนจดักิจกรรมประชาชนทัง้ 7 ชมุชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จดักิจกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตส านกึกองสาธารณสขุ

อนรุกัษค์คูลอง ในการอนรุกัษท์รพัยากรสิ่งแวดลอ้ม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ในการรกัษาความสะอาด และ

อนรุกัษแ์มน่ า้คคูลอง
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งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรท์ี ่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที ่1 งานด้านการป้องกันและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีวั้ด ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาด เพ่ือปรับปรุงส่ิงแวดล้อมชายหาด  -ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปลูกต้นไม้1,000,000   ปรับปรุง  - ชายหาดมีความสวยงาม กองช่าง

เจ้าส าราญ ตลอดแนว เทศบาล ภูมิทัศน์

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดเจ้า  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว และเพ่ิม  - ก่อสร้างถนน , ทางเดินเท้า คสล.40,000,000 ปรับปรุง  - ชายหาดมีความสวยงาม กองช่าง

แหล่งท่องเท่ียว  - วางท่อระบายน  า คสล. เทศบาล ภูมิทัศน์

 - ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ

นักท่องเท่ียว,บันได คสล.ผนังคสล

6 โครงการปรับเกล่ียทราย  - เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว และ  -ใช้รถดันทรายชายหาด 300,000 300,000 300,000 300,000 ดันทราย  - ชายหาดมีความสวยงาม กองช่าง

ชายหาด ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว พร้อมปรับแต่งเกล่ียเลียบ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ชายหาด

7 ก่อสร้างสวนสุขภาพ ม.6 เพ่ือให้ประชาชนไว้พักผ่อน  - ถมดินปรับสภาพพื นท่ีจัดสวน 1,000,000 สวนสุขภาพ ประชาชนในชุมชนมี กองช่าง

และออกก าลังกาย ปลูกหญ้า พร้อมติดตั งเคร่ืองออก เทศบาล สวนสุขภาพประจ าหมู่บ้าน

ก าลังกาย พื นท่ีรวม 600 ตร.ม.

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะ  - เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีดิน  จ านวน 3 แห่ง 2,000,000 2,000,000 ###### 2,000,000 ปรับปรุง  - ประชาชนมีท่ีสาธารณะ กองช่าง

สาธารณะประโยชน์ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ภูมิทัศน์ ประโยชน์เพ่ือใช้ร่วมกัน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

9 ก่อสร้างรั วพร้อมป้ายรอบ  - เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ีดิน จ านวน 5 แห่ง 1,000,000 1,000,000 ###### 1,000,000 ก่อสร้างรั ว  - ประชาชนมีท่ีสาธารณะ กองช่าง

ท่ีสาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์  เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประโยชน์เพ่ือใช้ร่วมกัน

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนนทาง  - เพ่ือให้ข้างทางถนนมีความ จ านวน 1 แห่ง 2,000,000 ปรับปรุง ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

เข้าหมู่บ้าน ม.1 สวยงาม เทศบาล ภูมิทัศน์

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภาย เพ่ือให้สภาพชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี จ านวน 1 แห่ง 500,000 ปรับปรุง ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

ในหมู่บ้าน ม. 1 สวยงามร่มร่ืน เทศบาล ภูมิทัศน์

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่ีแยก ม.3 เพ่ือให้สภาพชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี จ านวน 1 แห่ง 500,000 ปรับปรุง ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

สวยงามร่มร่ืน เทศบาล ภูมิทัศน์

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้สภาพชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี จัดสวน ปูหญ้า ปลูกต้นไม้ ติดตั งรั ว580,000 ปรับปรุง ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

บริเวณข้างสถานีดับเพลิง ม. 4 สวยงามร่มร่ืน เหล็กและเทคอนกรีตพื นท่ีรวม เทศบาล ภูมิทัศน์

708  ตร.ม.

14 โครงการปลูกต้นไม้บริเวณใน เพ่ือปรับปรุงให้สนามกีฬามี ปลูกต้นไม้ยืนต้น และต้นไม้ประดับ 100,000 ปลูกต้นไม้ สนามกีฬามีความร่มร่ืนและ กองช่าง

สนามกีฬา(บ้านดอนบ้านใหม่) ความร่มร่ืนน่าออกก าลังกาย เทศบาล สวยงาม

ม. 4

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อหนองโพธ์ิ เพ่ือปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้ จัดสวนปูหญ้าปลูกไม้ดอก 500,000 ปรับปรุง บ่อหนองโพธ์ิมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามกองช่าง

ม.4 สวยงาม ไม้ประดับและอ่ืนๆ เทศบาล ภูมิทัศน์

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะ เพ่ือปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้ จัดสวนปูหญ้า ปลูกไม้ดอกไม้ 300,000 ปรับปรุง ประชาชนได้มีสวนสาธารณะไว้ กองช่าง

ท้ายบ้านบางทะลุ ม.4 สวยงาม ประดับและไม้ยืนต้นพร้อม เทศบาล ภูมิทัศน์ พักผ่อนย่อนใจ

เคร่ืองเล่นส าหรับเด็กพื นท่ี

800 ตารางเมตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบ

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานท่ี เพ่ือปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้ ใช้ดินถมปรับสภาพพื นท่ีพร้อม 1,500,000 ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

ท าแก้มลิง,ข้างถนนม.5 สวยงาม ปลูกไม้ประดับ ยาวรวม 2,000 ม. เทศบาล ภูมิทัศน์

18 จัดจ้างออกแบบพร้อมจัดท า เพ่ือปรับปรุงสวนภูมิทัศน์ให้ ภายในพื นท่ี ประมาณ 4 ไร่ 600,000 จัดจ้าง มีสวนภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและ กองช่าง

รายการก่อสร้างสวนสาธารณ สวยงามเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว เทศบาล ออกแบบ ต้อนรับนักท่องเท่ียวได้มากขึ น

บริเวณสวนภูมิทัศน์ ม.2  

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  - เพ่ือให้ข้างทางถนนมีความ จ านวน 1 แห่ง 400,000 ปรับปรุง ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ 7 สวยงาม เทศบาล ภูมิทัศน์

20 โครงการจ้างเหมาบุคคลภาย  - เพ่ือให้สถานท่ีท่องเท่ียว จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติ 500,000 500,000 500,000 จ้างเหมา สถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม กองช่าง

นอกเพ่ือปฏิบัติงานในสวน สวยงามและสะอาด งานสวนสาธารณะ เทศบาล เทศบาล เทศบาล บุคคล นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ น

สาธารณะ 

21 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายทาง  - เพ่ือให้ข้างทางถนนมีความ  -ปรับปรุงผิวจราจรพร้อม 2,000,000 ปรับปรุง ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

เข้าหมู่บ้าน  ม. 4  สวยงาม ทางเดินเท้าสองข้างทาง เทศบาล ภูมิทัศน์

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์/ปลูกต้นไม้ เพ่ือให้สภาพชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ี ปลูกต้นไม้และปรับปรุงสภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง ชุมชนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

สองข้างทาง สวยงามร่มร่ืน ภูมิทัศน์ตามถนนสายต่าง ๆ ใน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ภูมิทัศน์

หมู่บ้าน
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