ยุทธศาสตร
ดานการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : 10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ
ที่

โครงการ

๑ โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

อําเภอ

วัตถุประสงค

ทุกอําเภอ ๑.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสองขาง
ทางถนน อบจ.นม.
๒.เพื่อปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันสําคัญตางๆและการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
๓.เพื่อปลูกปาตนน้ํา พัฒนาและ
ฟนฟูปาสาธารณะเกิดประโยชน
ชุมชนและการอนุรักษพันธุไม
ประจําถิ่น
4.เพื่อเพิ่มพันธุปลาในแหลงน้ํา
สาธารณะและแหลงน้ําธรรมชาติ

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ
2.จัดกิจกรรมพัฒนาและพื้นฟูปา
สาธารณะ/การอนุรักษพันธุไม
ประจําถิ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชนและสวนราชการตางๆ
3.เพิ่มพันธุปลาสูแหลงน้ํา
สาธารณะและแหลงน้ําชุมชน
4.ปรับปรุงภูมิทัศน และกิจกรรม
อื่นๆเกี่ยวของ

งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
กองทรัพยฯ
2,000,000
2,000,000 2,000,000 ๑.จังหวัดนครราชสีมามี
พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ๒.
ประชาชนมีความตระหนัก
ในการปลูกปาอนุรักษพื้นฟู
ปาไม เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหมี
ความอุดมสมบูรณ 3.มีพันธุ
ปลาเพิ่มมากขึ้นในแหลงน้ํา
สาธารณะและแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
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สมบูรณ
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๒ โครงการอบรมเครือขาย
อนุรักษทรัพยากรน้ําและ
แมน้ําลําคลองธรรมชาติ
จังหวัดนครราชสีมา

ทุกอําเภอ ๑.เพื่อสงเสริมการพัฒนาแหลงน้ํา
และคูคลองธรรมชาติในจังหวัด
นครราชสีมา
๒.เพื่อเสริมสรางความตระหนัก
และความรวมมือองคกรภาครัฐ
เอกชนและประชาชนในการ
พัฒนาและอนุรักษแหลงน้ําใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

๑.จัดตั้งกลุมหรือเครือขายหรือ
ชมรมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ประจําถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน ๓๕๐ คน
๒.อบรมใหความรูดานการอนุรักษ
และเฝาระวัง ตรวจสอบคุณภาพ
น้ําติดตามประเมินผลคุณภาพน้ํา
เบื้องตน
๓.จัดทําคูมือตรวจสอบและเฝา
ระวังคุณภาพน้ําและอุปกรณใน
การตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ํา
ใหแกกลุมเครือขาย

๓ โครงการรณรงคการลด
ภาวะโลกรอน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ทุกอําเภอ เพื่อใหเยาวชนประชาชน
หนวยงานภาครัฐและเอกชนมี
ความตระหนักใหความรวมมือใน
การลดภาวะโลกรอนและแกไข
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมตางๆ

- ดําเนินการเผยแพรขอมูล ผาน
ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน
ทองถิ่น จัดทําสื่อ, สิ่งพิมพ,เชน
สารคดี วารสารจดหมายขาว แผน
พับประชาสัมพันธ คูมือเผยแพร
ประชาสัมพันธ จัดนิทรรศการ
ตางๆ จัดกิจกรรมรณรงคลดภาวะ
โลกรอนหรือทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดานตางๆฯลฯ

งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
กองทรัพยฯ
600,000
600,000
600,000 ชุมชนมีความตระหนัก
รวมกันในการรวมมือรวมใจ
พัฒนาอนุรักษ เฝาระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ํา
ในชุมชนอยางยั่งยืนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมาและ
รายงานใหหนวยงานที่
รับผิดชอบทราบเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไข

800,000

800,000

800,000 ๑. ประชาชนเกิดการตื่นตัว กองทรัพยฯ
และจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
2.เกิดการมีสวนรวมของ
หนวยงานตางๆในการ
จัดการดานสิ่งแวดลอมเกิด
เครือขายภาคีความรวมมือ
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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สมบูรณ
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๔ โครงการจัดจางที่ปรึกษาใน
การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ในการ
กอสรางอาคารสํานักงานอบ
จ.นม. แหงใหม

เมือง

เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
(EIA) และผลกระทบดานสุขภาพ
(HIA) ในการกอสรางสํานักงาน
อบจ.นม.แหงใหม

วาจางที่ปรึกษาในการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในการ
กอสรางอาคารสํานักงาน อบจ.นม.
แหงใหม ทําใหสามารถปองกันและ
ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจาก
สํานักงานแหงใหมได

๕ โครงการโคราชเมืองสะอาด
(Korat Green and Clean
City)

เมือง

เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกของ
บุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมาในการดูแล
สภาพแวดลอมและรักษาความ
สะอาดภายในองคกร ตามหลักการ
๕ ส และใหสอดคลองกับ
นโยบายผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา

๑.จัดอบรมการดําเนินกิจกรรม ๕ส
ใหแกบุคลากรและเจาหนาที่ อบจ.
นม.
๒.จัดกิจกรรมรณรงค และจัดทํา
เอกสารเผยแพร ๕ส สําหรับ
บุคลากรและเจาหนาที่ อบจ.นม.
๓.จัดประกวดหนวยงานดีเดนดาน
๕ส ตามโครงการโคราชเมือง
สะอาด

งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
2,000,000
2,000,000 2,000,000 มีมาตรการในการปองกัน
กองทรัพยฯ
และลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมจากสํานักงาน
แหงใหม

300,000

300,000

300,000 อบจ.นม.มีความเปนระเบียบ กองทรัพยฯ
สะอาดเรียบรอย สวยงาม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ของโครงการโคราชเมือง
สะอาด จ.นครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : 10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ
อําเภอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๖ โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร(อพ.สธ.)

เมือง

เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจและ
เห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช
และมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืช
สื่อถึงกันไดทั่วประเทศ

๑.กิจกรรมอบรมใหความรูและ
สงเสริมใหประชาชนปกปก
พันธุกรรมพืช
๒.กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช
๓.กิจกรรมปลูกรักษาพันุกรรมพืช
๔.กิจกรรมอนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรมพืช
๕.กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
๖.กิจกรรมวางแผนพัฒนา
พันธุกรรมพืช
๗.กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุพืชและกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ

๗ ปรับปรุงภูมิทัศนและบําบัด
น้ําเสียรอบคูเมืองและแหลง
น้ําสาธารณะ

เมือง

๑.เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียใหดี
ขึ้น
๒.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความ
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศนและบําบัดน้ําเสีย
รอบคูเมืองบริเวณดานหนาและ
ดานหลังองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวน ๒ แหง และแหลงน้ํา
สาธารณะ

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
5,000,000
5,000,000 5,000,000 พันธุกรรมพืชมีความ
กองทรัพยฯ
หลากหลายทางชีวภาพและ
สามารถอนุรักษพันธุพืชที่หา
ยากไวได

4,000,000

4,000,000

กองทรัพยฯ
4,000,000 ๑.มีภูมิทัศนที่สวยงาม
๒.ปริมาณออกซิเจนละลาย
(DO) เพิ่มขึ้น คุณภาพน้ําดีขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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ที่

โครงการ

อําเภอ

8 สงเสริมสนับสนุนและรวม 32 อําเภอ
ดําเนินงานกับหนวยงานอื่น
ตามโครงการปรับปรุงแกไข
อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงทองเที่ยวและ
ปรับปรุงทัศนียภาพ
ตลอดจนสงเสริมการ
แกปญหาภาวะโลกรอน

9 ปรับปรุงภูมิทัศนบานสระ
นอย หมูที่ 3 ตําบลนกออก
อําเภอปกธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

1. พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลง
น้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณยิ่งๆขึ้นไป
ตลอดจนการบําบัดน้ําเสีย 2.
ศึกษาอบรม ดูงาน ตลอดจนการ
รณรงค เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
มลพิษ และปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทองถิ่นทุกระดับ 3.
ดําเนินการจัดทําระบบกําจัดของ
ขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

1. พัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลง
น้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณยิ่งๆขึ้นไป
ตลอดจนการบําบัดน้ําเสีย 2.
ศึกษาอบรม ดูงาน ตลอดจนการ
รณรงค เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการจัดทําระบบกําจัด
ของขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูล
ฝอย

ปกธงชัย เพื่อใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ
แกประชาชน และสรางพื้นที่สี
เขียวใหกับทองถิ่น

งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
กองทรัพยฯ
50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา มีจิตสํานึกที่ดี
เกิดความรักและหวงแหน
ทองถิ่นของตนเอง ชวยกัน
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนอยางดี 2.
จังหวัดนครราชสีมา มี
สภาพแวดลอมที่ดี
ประชาชนมีความสุข
สุขภาพดีครบถวนหนา

ปรับปรุงภูมิทัศนตามแบบที่ อบจ. 2,000,000
กําหนด

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกาย ทําใหมีสุขภาพ
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองทรัพยฯ
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ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา : 10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ
ที่

โครงการ

อําเภอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ โครงการพัฒนาและสงเสริม 32 อําเภอ ๑.เพื่อพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ๑.จัดอบรมและจัดนิทรรศการ
พลังงานทดแทน
ทดแทนในจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารเผยแพรตางๆดานพลังงาน
ทดแทน
๒.ดําเนินโครงการสงเสริมพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบตางๆเชน
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
โรงไฟฟาชีวมวล ฯลฯ
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
4,000,000
4,000,000 4,000,000 เกิดการพัฒนาพลังงาน
กองทรัพยฯ
ทดแทนในจังหวัด
นครราชสีมาอยางยั่งยืน

70,700,000 68,700,000 68,700,000
10
9
9
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา : 10.3 สงเสริม สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
กองทรัพยฯ
2,000,000
2,000,000 2,000,000 ๑.ประชาชนและองคกร
๑ โครงการอบรมแกนนําชุมชน
ทุกอําเภอ ๑.เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถผลิต ๑.จัดอบรมผูนําชุมชนและอปท.
ปกครองทองถิ่นมีความรู
จํานวน ๕รุนๆละ ๑๐๐ คน
สงเสริมการใชบอดักไขมันใน
บอดักไขมันอยางงายใชใน
ความเขาใจในการจัดการ
๒.จัดทําคูมือสงเสริมการใชบอดัก
ครัวเรือน ชุมชนและองคกร
ครัวเรือนและชุมชน
ไขมันจากน้ําเสียครัวเรือน
ไขมันในครัวเรือนและชุมชน จํานวน
ปกครองทองถิ่นนํารอง
๒.เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะ
๒.ลดปริมาณการปนเปอน
๕,๐๐๐ เลม
ปลอยลงแหลงน้ํา
ของไขมันในแหลงน้ํา
๓.
สาธิ
ต
การใช
บ
อ

ดั
ก
ไขมั
น
ใน
๓.เพื่อการจัดการกากไขมันและ
๓.สามารถนําไขมันไปแปรรูป
กากตะกอนที่ถูกตองและนําไป พื้นที่นํารองตางๆทั้ง ๓๒ อําเภอ
ใชประโยชนได
แปรรูปใชประโยชนได
๗ อําเภอ
๒ โครงการวาจางศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดตั้งศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวม จังหวัด
นครราชสีมา ใน ๗ อําเภอ บัว
ใหญ โชคชัย ปากชอง วังน้ํา
เขียว ดานขุนทด โนนแดง พิมาย

เพื่อศึกษาความเปนไปไดทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตรและ
สิ่งแวดลอมเบื้องตนและการ
สํารวจทัศนคติของชุมชนในพื้นที่
สาธารณะประโยชนที่จะจัดตั้ง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
จังหวัดนครราชสีมา

ผลการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ที่
มีศักยภาพในการจัดตั้งศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมจังหวัดนครราชสีมา
ในพื้นที่ทั้ง ๗ อําเภอๆดําเนินการ
ปละ ๒-๓ อําเภอๆละ
๒,๐๐๐,๐๐๐บาท

4,000,000

4,000,000

4,000,000 ไดขอมูลความเหมาะสมของ กองทรัพยฯ
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
จัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
รวมซึ่งสามารถนําไปขอการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
การจัดตั้งศูนยกําจัดขยะรวม
ได
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ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา : 10.3 สงเสริม สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
๓ โครงการอบรมสัมมนาการ
32 อําเภอ ๑.เพื่อสรางจิตสํานึกของ
อบรมใหความรูประชาชนในพื้นที่
600,000
600,000
600,000 ไดพื้นที่ที่มีความพรอมและ กองทรัพยฯ
จัดการขยะมูลฝอยเพื่อเตรียม
ประชาชนในการลดปริมาณขยะ เปาหมาย เพื่อลดปริมาณขยะ
ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย
ความพรอมในการจัดตั้งศูนย
และคัดแยกขยะ เพื่อเตรียม
ตั้งแตแหลงกําเนิดและสรางความรู
กําจัดขยะมูลฝอยรวม
กําจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัด
ความพรอมของชุมชนรองรับการ ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย
นครราชสีมา
จัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม กําจัดขยะมูลฝอยรวมแก อปท. ทั้ง
จังหวัดนครราชสีมา
32 อําเภอ ปละประมาณ ๒-๓
๒.เพื่อสรางความรูความเขาใจแก อําเภอ ทําใหการเตรียมความพรอม
อปท.เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย
ในการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
กําจัดขยะมูลฝอยรวม
รวม จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่
เปาหมายเปนไปดวยความเรียบรอย
๔ โครงการรณรงคสรางจิตสํานึก
ในการลดปริมาณขยะและคัด
แยกขยะในโรงเรียนสังกัด
อบจ.นม.

ทุกอําเภอ เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกในการ
ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนสังกัดอบจ.นม.

๑.จัดอบรมสรางจิตสํานึกในการคัด
แยกขยะ ลดปริมาณขยะใหแก
โรงเรียนสังกัด อบจ.นม.
๒.จัดกิจกรรมการประกวดธนาคาร
ขยะรีไซเคิลในโรงเรียนอบจ.นม.
๓.สงเสริมการคัดแยกขยะใหถูกวิธี
โดยการจัดหาถังขยะที่ถูกตองใหแก
โรงเรียนในสังกัด จํานวน ๕๘ ร.ร.

2,500,000

กองทรัพยฯ
๑.โรงเรียนในสังกัด อบจ.
นม.มีจิตสํานึกในการคัดแยก
และลดปริมาณขยะ
๒.เกิดตนแบบธนาคารขยะรี
ไซเคิลในโรงเรียน
๓.โรงเรียนในสังกัดมีถังขยะ
ที่ถูกตองตามตนแบบและมี
การคัดแยกขยะอยางถูกวิธี
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ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา : 10.3 สงเสริม สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
๕ โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก ทุกอําเภอ เพื่อสงเสริมการลดปริมาณเศษ ๑.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
600,000
600,000
600,000 เกิดตนแบบการจัดทําปุย
กองทรัพยฯ
จากเศษวัสดุเหลือใชทาง
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ จัดทําปุยหมักและปุยน้ําชีวภาพ
หมักและปุยน้ําชีวภาพใน
การเกษตรและขยะอินทรียใหแก
ขยะอินทรียโดยการนํากลับมาใหม ใหแกประชาชน โรงเรียน และ
โรงเรียนและชุมชน
อปท.โรงเรียน ประชาชน
อปท.ตางๆ
๒.สงเสริม สนับสนุนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณการทําปุยหมักชีวภาพ
ใหแกโรงเรียน อปท.และชุมชน
๖ โครงการวาจางศึกษาความ
เหมาะสมการบําบัดน้ําเสียรวม
ในพื้นที่ตําบลโคกกรวดเพื่อ
แกไขปญหาการปลอยน้ําเนา
เสียสูลําตะคองในเขตอําเภอเมือง

๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บขนขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความ
พรอมรองรับการจัดตั้งศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยรวม จังหวัด
นครราชสีมา

เมือง

เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
ระบบทอรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของตําบล
โคกกรวดและแกปญหาน้ําเนาเสีย
ในลําตะคองชวงที่ไหลผานอําเภอ
เมือง

32 อําเภอ เพื่อสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
อปท.ในการรวบรวมเก็บขนขยะ
มูลฝอยเตรียมรองรับการจัดตั้ง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม
จังหวัดนครราชสีมา

2,000,000

คุณภาพน้ําลําตะคองชวงที่ กองทรัพยฯ
ไหลผานอําเภอเมือง ในเขต
ตําบลโคกกรวด มีคุณภาพดี
ขึ้นและเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ํา

๑.จัดประชุม/อบรมสงเสริมอปท. 20,000,000
เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะ
รวมฯนครราชสีมา
๒.จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน
๖ ลอ แบบอัดทายขนาดความจุ
๑๐ ลบ.ม.จํานวน ๓๒ คัน จังหวัด
นครราชสีมาอําเภอละ ๑ คันละ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

20,000,000 20,000,000 การดําเนินงานจัดตั้งศูนย
กองทรัพยฯ
กําจัดขยะมูลฝอยรวมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

วาจางที่ปรึกษาศึกษาความ
เหมาะสมการรวบรวมน้ําเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวมในเขตตําบล
โคกกรวดซึ่งอยูในพื้นที่ เชื่อมตอ
ระหวางอบต.โคกกรวด เทศบาล
ตําบลโคกกรวดและเทศบาลเมือง
ใหม
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ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา : 10.3 สงเสริม สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
งบประมาณและที่มา (บาท)
หนวยงาน
ที่
โครงการ
อําเภอ
วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2556(บาท)
2557(บาท)
2558(บาท)
ที่รับผิดชอบ
๘ กอสรางระบบกําจัดขยะแบบ
วังน้ําเขียว เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน กอสรางถนนลาดยางเขาบอกําจัด
20,000,000
ประชาชนสามารถสัญจรไป กองทรัพย
ครบวงจร
ของประชาชน
ขยะมูลฝอยแลฟะสิ่งปฎิกูล ขนาด
มาไดสะดวกและปลอดภัย
กวาง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
จากมลพิษจากขยะมูลฝอย
ขามคลองบริเวณชุมชน บานวังไผ
และสิ่งปฎิกูล
หมู ๑๒ ต.วังน้ําเขียว
รวมงบประมาณ
รวมโครงการ

51,700,000 27,200,000 27,200,000
8
5
5
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