ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. พัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมุลเพื่อ
การจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของ
การสารวจและจัดทา
ฐานข้อมุลขยะมูลฝอย
ในพื้นที่

2. ส่งเสริมให้เกิดกลไก
2.1 ร้อยละของหมู่บา้ น
การคัดแยกและนาขยะมูลฝอย ที่มีการดาเนินการ
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มาก คัดแยก/ใช้ประโยชน์
ที่สุด
เพิ่มมูลค่าขยะ

ระดับ
เป้าหมาย
100%

60%

แผนงาน (ไตรมาส)
1 2 3 4
1. สารวจปริมาณขยะตามครัวเรือน
พ.ย.
สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ เพื่อรวบรวม ธ.ค.
นาข้อมูลประชุมคณะกรรมการระดับตาบล
ทากิจกรรมแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น
1. จัดประชาคมหมู่บา้ นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทาทุกเดือน
หลักการ 3R
2. รณรงค์การคัดแยกและกระบวนการจัดการ
ทาทุกเดือน
ขยะอินทรีย์ รีไซเคิล ขยะอันตราย ในครัวเรือน
ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน
3. กิจกรรมตลาดนัดขยะ
ทาทุกเดือน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินกิจกรรม ก่อนดาเนิน
ทาทุกเดือน
กิจกรรม - ระยะดาเนินการ -- หลังดาเนินการ
ในแต่ละหมู่บา้ น เสนอนายก ทราบภายในวันที่
5 ของเดือนถัดไป
5. เก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินกิจกรรม ก่อนดาเนิน
ทาทุกเดือน
กิจกรรม - ระยะดาเนินการ -- หลังดาเนินการ
ของ อปท. เสนอนายอาเภอทราบภายในวันที่
7 ของเดือนถัดไป
6. กิจกรรม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล" ร่วมกับ
1 ธ.ค.
อาเภอเชียงของ
โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ
หน.ฝ่ายธุรการ
อภิรัตน์,วรินทร

สานักปลัด
ทุกส่วนงาน
ทต.สถาน
อภิรัตน์ , วรินทร
หน.ฝ่ายธุรการ

หน.ฝ่ายธุรการ

ทต.สถาน,
อ.เชียงของ

ระดับ
เป้าหมาย
3. จัดระบบการเก็บรวบรวม 3.1 ร้อยละของชุมชน/
100%
และขนส่งขยะมูลฝอย
หมู่บา้ นมีการตั้ง
ประเภทต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ "จุดรวมขยะอันตราย"
การกาจัด
16 หมู่บา้ น
16 หมู่บา้ น
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
1. ขึ้นทะเบียนผู้รับซื้อของเก่ารายย่อยและ
ร้านรับซื้อของเก่า
2. กิจกรรมตลาดนัดขยะ
3. จัดตั้งจุดรวมขยะอันตราย ชุมชนละ 1 จุด

100%

แผนงาน (ไตรมาส)
ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ
1 2 3 4
หน.ฝ่ายธุรการ
พ.ย.
อภิรัตน์,วรินทร อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ทาทุกเดือน
ต.ค.
หน.ฝ่ายธุรการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
ทาทุกเดือน
สานักปลัด

4. ประชุมให้ความรู้ในการจัดการขยะอันตราย
อย่างถูกต้องปลอดภัย
16หมู่บา้ น 5. จัดทาปฏิทนิ การขนเก็บขยะรีไซเคิล และ
ต.ค.
ขยะอันตราย
ความสาเร็จ 6. รายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตรายให้นายกฯ
ในการจัดทา ทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน
ทาทุกเดือน
7. รายงานข้อมูลปริมาณขยะอันตรายให้อาเภอ
ทาทุกเดือน
ทราบทุกวันที่ 7 ของเดือน
8. การประกวดบ้านน่าอยู่ ตาบลสถาน
8.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
8.2 เกณฑ์การประกวด
8.3. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวด
8.4. พิจารณาการคัดเลือก
8.5. ลงพื้นที่ประเมิน
8.6. ประกาศผลและมอบรางวัล

หน.ฝ่ายธุรการ ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
หน.ฝ่ายธุรการ
หน.ฝ่ายธุรการ

เป้าประสงค์
4. จัดระบบการให้บริการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่สาหรับการให้บริการ
ทางสาธารณะหรือแหล่ง
สาธารณะ

ระดับ
เป้าหมาย
3.1 ร้อยละของชุมชน/
60%
หมู่บา้ นมีการออกให้
บริการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณทางสาธารณะ
16 หมู่บา้ น
หรือแหล่งสาธารณะใน ความสาเร็จ
พื้นที่
ในการจัดทา
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม การให้บริการสาธารณะ
1. เก็บขยะไหล่ทางสาธารณะทุกวันพุธสุดท้ายของ
สัปดาห์
2. กลุ่มจิตอาสาทาความดี เก็บขยะบนทางถนน
เดือนละ 1 ครั้ง
3. ตัดหญ้าบริเวณแหล่งสาธารณะ เช่น บริเวณ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้าบ้านแฟน

แผนงาน (ไตรมาส)
ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ
1 2 3 4
พนักงานทต.สถาน
ทาทุกเดือน
ทาทุกเดือน
ทาทุกเดือน

กลุ่มรักษ์สถาน
กลุ่มพลังหญิง ดาเนินการ
ทต.สถาน
แล้วเสร็จ
สานักปลัด

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. ผลักดันให้มีการจัดทา
ปริมาณขยะติดเชื้อได้รับ
80%
บันทึก MOU ร่วมกันกับ
การกาจัดอย่างถูกต้อง
รพสต. ในพื้นที่ และการ
ตามหลักวิชาการ
จัดการข้อมูลปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อ
ระดับความสาเร็จใน
ความสาเร็จ
ระบบการจัดทาฐานข้อมูล ในการ
ระบบกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ จัดทา
ของตาบลสถาน

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1. ประชุมหารือและจัดทาบันทึก MOU ร่วมกัน
ระหว่าง อปท.และ รพสต. ในเขตตาบลสถาน
2. พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันในการให้ความรู้
แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาการ กฎหมาย
การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
3. จัดทาฐานข้อมูลขยะมูลฝอยติดเชื้อในเขต
ตาบลสถาน

แผนงาน (ไตรมาส)
ผู้รับผิดชอบหลัก หมายเหตุ
1 2 3 4
ม.ค.
ม.ค.

ทต. , รพสต.
ในเขตตาบลสถาน
,,

ทาทุกเดือน

หน.ฝ่ายธุรการ

