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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ - เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนําชุมชน - จัดทําแผนปฏิบัติงานพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม 50,000
50,000 50,000 - สิ่งแวดลอมไดรับการดูแล - ฝายบริการสิ่งแวดลอม
เครือขายอาสาสมัครพิทักษ ในการดูแลเฝาระวังบํารุงสิ่งแวดลอม ในดานการเฝาระวังคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) รักษาใหอยูในสภาพที่ดี กองสาธารณสุขฯ
สิ่งแวดลอม

- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ อุปโภคบริโภคและสรางขบวนการเรียนรู

และยั่งยืนและประชาชน

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

ภาคประชาชนในการดูแลรักษา อยางหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเล็กน้ําจืด

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภายในเขตเทศบาล)

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

- เกิดการมีสวนรวมจาก

ที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา

- เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต - จัดกิจกรรมนักสืบสายน้ําเฝาระวังคุณภาพน้ํา

ประชาชนในการดูแลรักษา

ที่ดีใหกับประชาชนในเขต

ในแมน้ํามูล ทุก 3 เดือน

สิ่งแวดลอม

เทศบาลนครอุบลราชธานี

- จัดอบรมแกนนําชุมชนภายในเขตเทศบาล

- ประชาชนภายในเขตเทศบาล

จํานวน 300 คน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2 โครงการประกวดชุมชน - เพื่อสรางจิตสํานึกและสงเสริม - จัดการประกวดชุมชนที่อนุรักษและ

100,000

-

100,000 - ประชาชนมีจิตสํานึกและ - ฝายบริการสิ่งแวดลอม

รักษสิ่งแวดลอม

การมีสวนรวมของประชาชนใน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทั้ง 106 ชุมชน

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

การรณรงคเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม - จัดกิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะเพื่อ

มีสวนรวมในการรณรงค

ภายในเขตเทศบาล)

- เพื่อสรางเสริมความเขมแข็ง นําไปใชประโยชนอยางครบวงจร และ

รักษาความสะอาด และ

ใหชุมชนไดรวมแรงรวมใจพัฒนา จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน เอกสาร

อนุรักษสิ่งแวดลอม

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล) มีความกระตือรือรนในการ กองสาธารณสุขฯ

- 88 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

ดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ปาย แผนพับ และประชาสัมพันธ

- ประชาชนมีความตระหนัก

ในชุมชนอยางยั่งยืน

โดยรวมใจกันปรับปรุงและ

- เพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน

ใหกับชุมชน

อยางเปนระบบ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เทศบาลนครอุบลฯมีพื้นที่
สีเขียวจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น

และประชาชนภายในเขต
เทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3 โครงการรณรงค

- เพื่อสงเสริมและสราง

- รณรงคทําความสะอาดตลาดและ

30,000

30,000

30,000 - ประชาชนมีจิตสํานึก

- งานรักษาความสะอาด

ทําความสะอาด

จิตสํานึกใหแกประชาชนไดมี ที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ในการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ

เนื่องในวันสําคัญตางๆ

สวนรวมในการรักษาความ

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

สะอาดพื้นที่ซึ่งเปนสถานที่
สาธารณะตางๆ ใหเกิดความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ
เปนระเบียบเรียบรอย

ภายในเขตเทศบาล)

เนื่องในวันสําคัญตางๆ

และมีสวนรวมในการสราง
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมืองมากขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงบริหาร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-เพื่อปรับปรุงฟนฟูระบบรวมรวม -ปรับปรุงฟนฟูระบบบําบัดน้ําเสียและอุปกรณ 20,000,000

จัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวม น้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย

ที่ใชในระบบใหมีความสมบูรณพรอมใชงาน

(งบเทศบาล)

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ

-ระบบรวบรวมน้ําและระบบบําบัด - สํานักการชาง
น้ําเสียสามารถใชงานไดอยางมี

ใหสามารถดําเนินการไดอยางมี ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดหาสถานที่

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ เครื่องจักร และอุปกรณมาเพื่อบริหารจัดการ

-ลดผลกระทบจากน้ําเสียเขาไป

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระบบบําบัดน้ําเสียใหเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับ

ปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติโดย

-เพื่อปองกันผลกระทบจาก

แผนการฟนฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและ

เฉพาะลําน้ํามูลซึ่งแมน้ําสายหลัก

น้ําเสียชุมชนเขาไปปนเปอน

บําบัดน้ําเสียของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ของเขตอีสานตอนลาง

แหลงน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะ

และสิ่งแวดลอม

-ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบล

แมน้ํามูลซึ่งเปนแหลงผลิต

ราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

น้ําประปา

ประชาชนไมตองเสี่ยงกับมลพิษ

-เพื่อใหสภาพแวดลอมในตัวเมือง

ทางน้ําที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งหมดมีสภาพแวดลอมที่ดี
ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ไมมีปจจัยเสี่ยงจากการใชน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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3) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 โครงการผลิตปุยชีวภาพ - เพื่อลดภาระการกําจัดขยะ
จากมูลไสเดือน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดหาโรงเรือนในการเลี้ยงไสเดือน

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

-

-

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ
- เทศบาลสามารถลดการจัด

- งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

เก็บขยะอินทรียภายในเขต

ฝายบริการสิ่งแวดลอม

อินทรียของเทศบาลนครอุบลฯ

- ทดลองปุยไสเดือนกับพืชผักสวนครัว

- เพื่อใหไดปุยอินทรียจากมูล

- จัดบรรจุปุยใสถุงเพื่อแจกจายแก

เทศบาลได

ไสเดือนทั้งแบบผงและแบบน้ํา

ประชาชนผูสนใจ

- ประชาชนไดรับปุยอินทรีย

(งบเทศบาล)

สําหรับใชในการเพาะปลูก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สําหรับนําไปใชเพื่อการ
เพาะปลูก

6 โครงการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากขยะ

- เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย,
ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป

- อบรมการทําผลิตภัณฑจากขยะ
รีไซเคิลใหแกประชาชนในเขตเทศบาล

(เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน

ภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ทั้ง 160 ชุมชน

ภายในเขตเทศบาล)

- เพื่อสรางอาชีพเสริม และ

- ประชาชนในเขตเทศบาล

สรางรายไดใหแกชุมชน

มีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได
ใหแกครอบครัว
- ประชาชนเกิดการสํานึก

- เพื่อใหประชาชนเกิดการสํานึก
ตอการใชทรัพยากรอยางคุมคา

50,000

50,000

50,000 - เทศบาลสามารถแกไข
- งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย ฝายบริการสิ่งแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอการใชทรัพยากรอยางคุมคา

- 91 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 โครงการ "หอพัก คัดขยะ" - เพื่อใหประชาชนชาวหอพัก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมและฝกปฏิบัติการคัดแยก

(เสนอโดยชุมชน ร.ร.เบ็ญ - รูจักการคัดแยกขยะกอนทิ้งลงถัง ใหผูประกอบการ
จะมะฯ 1-2-3)

งบประมาณและที่มา
2557

2558

2559

(บาท)

(บาท)

(บาท)

80,000

-

-

ผลลัพทที่คาดวา
จะไดรับ
- ประชาชนชาวหอพักรูจัก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- งานจัดเก็บขยะมูลฝอย

การคัดแยกขยะกอนทิ้งลงถัง ฝายบริการสิ่งแวดลอม

(งบเทศบาล)

- เพื่อปลูกจิตสํานึกถึงการ

- คัคเลือกหอพักตนแบบ จํานวน 20 แหง

- ประชาชนชาวหอพักมีจิต

มีสวนรวมในการลดโลกรอน

โดยการประเมินและมอบใบประกาศ

สํานึกและมีสวนรวมในการ

ของประชาชนชาวหอพัก

- มอบถังขยะและภาชนะสําหรับการ

ลดโลกรอน

คัดแยกใหกับผูประกอบการหอพักตนแบบ

8 โครงการแปรรูป

- เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย

- จัดกิจกรรมรณรงคลดปริมาณขยะ

8,000,000

ขยะอินทรียเปนพลังงาน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 106 ชุมชน

(งบเทศบาล)

(ไบโอกาซ) และปุยชีวภาพ และกําจัดขยะที่เกิดขึ้นอยางถูก

-

-

- ภายในเขตเทศบาลมีปริมาณ - งานสุขาภิบาลฯ
ขยะลดลงและขยะที่เกิดขึ้น

- สรางคุณคาขยะ โดยนํามารีไซเคิล

ภายในเขตเทศบาลไดรับการ

สุขลักษณะ

ผลิตเปนปุยเม็ดและนําเศษอาหาร

กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ

- เพื่อเปนโรงเรือนตนแบบและ

มาหมักเปนน้ําปุยชีวภาพ

- เทศบาลมีโรงเรือนตนแบบ

นําพลังงานรวมถึงปุยชีวภาพที่ได - จัดหาสถานที่ตั้งโรงผลิตปุยอินทรีย

ใหกับชุมชนและพื้นที่ขางเคียง

มาใชในชุมชนใหเกิดประโยชน

- ประชาชนไดรับประโยชน

สูงสุด

อยางเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

จากการแปรรูปขยะอินทรีย
และเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ไดอีกทางหนึ่ง

กองสาธารณสุขฯ

