
“มุงมั่นในการพัฒนายกระดับทองถิ�นสูความเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
ควบคูไปกับการเพ�่มประสิทธิภาพการจัดการสิ�งแวดลอมเมือง

เตร�ยมความพรอมตั้งรับ และปรับตัวใหทัน ตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก
สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหแกเทศบาลอื่นๆ ขยายแนวคิดสูการปฏิบัติ”

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา

ว�สัยทัศน : นครยะลา เมืองแหงพหุวัฒนธรรม สรางสรรคนวัตกรรม สูคุณภาพชีว�ตที่ดี
ว�สัยทัศน "เมืองแหงการเร�ยนรู เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง คุณภาพชีว�ตที่ดีดวยบร�การใหม ที่ยั่งยืน"

 เทศบาลนครยะลา มีขนาดพ�้นที่ ๑๙.๔ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนปาเขาเนินสูง

เกษตรกรรมและมีว�ถีชีว�ตแบบสังคมพหุวัฒนธรรม

๑. โครงการคืนยะลาใหคนยะลา

 เปนการจัดระเบียบพ�้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลา และมีเปาหมายเพ�่อทำใหคนยะลามีจิตสำนึกรัก
และหวงแหนบานเกิดของตนเอง และเพ�่อทำใหคนรุนหลังไดมีสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่งการจัดระเบียบพ�้นที่ ยังเปน

ทั้งนี้เพ�่อใหตอบโจทยของ Yala City Branding  

๒. การบำบัดน้ำเสีย

 เทศบาลนครยะลา มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๒ แหง และมีบอบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ บอ
มีปร�มาณน้ำเสียภายในเขตเทศบาล ๑๗,๘๘๕ ลูกบาศกเมตรตอวัน พ�้นที่ในเขตเทศบาลที่ไดรับการบำบัดคิด
เปนรอยละ ๒๐.๕๒ มิลลิกรัม ทั้งนี้ไดมีการวัดและประเมินคา BOD (Biochemical OxygenDemand) พบวา
บอที่ ๑ มีคา BOD อยูที่ ๕๙ มิลลิกรัมตอลิตร และบอที่ ๒  มีคา BOD อยูที่ ๕๑ มิลลิกรัมตอลิตร
(ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) มีแหลงน้ำในเขตพ�้นที่เทศบาลจำนวน ๒ แหงไดแก สวนขวัญเมือง และ
แมน้ำปตตานี โดยมีการตรวจวัด คุณภาพน้ำ
ในแหลงน้ำสาธารณะจำนวน ๑ ครั้งตอป

๑. โรงสีแดง ยานเมืองเกา 

       เทศบาลนครสงขลา มีขนาดพ�้นที ่ ๙.๒๗ ตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศเปนแหลมแคบยาวตามแนวทิศใต
สู ท ิศเหนือลงสู ทะเล มีจำนวนประชากรทั ้งสิ �น ๖๓,๓๒๔ คน มีท ั ้งส ิ �น ๕๔ ชุมชน มีล ักษณะเปนชุมชนแออัด
รวมกลุ มกันเปนทั ้งลักษณะชั ่วคราวและการรวมกลุ มแบบถาวร

๓. การพัฒนาดานสิ�งแวดลอม

๔. แนวคิด ๖C+๓R 

เทศบาลนครยะลามีแนวคิดที่จะฟ��นฟ�เมืองยะลา เพ�่อใหเปน “เมืองตนแบบในหลาย ๆ ดาน” จึงเกิด
แนวคิด ๖C+๓R ข�้น โดย ๖C ประกอบดวย
๑. ความสะอาด (Cleanliness)                                ๒. การทำงานรวมกัน (Collaboration)
๓. การเชื่อมตอ (Connectivity)                              ๔. วัฒนธรรม (Culture)
๕. ความสามารถในการแขงขัน(Competitive)         ๖. ความสะดวกสบาย (Comfort)  

๓R ประกอบดวย 

๑. Restructure เปนการปรับโครงสรางของเมือง
๒. Repositioning การวางตำแหนงเมืองใหเปนเมืองแหงความสมานฉันท
๓. Reimage การปรับเปลี่ยนภาพลักษณของเมืองยะลาในมุมมองและทัศนคติในแงลบของคน
    ภายนอกพ�้นที่ใหดีข�้น   

 กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม ไดดำเนิน
การประเมินเมืองสิ�งแวดลอมยั่งยืน ตอเนื่องมาจากการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืน ตั้งแตป
๒๕๔๗ จนถึงปจจ�บัน โดยสงเสร�มการมีสวนรวมแกองคกรปกครองสวนทองถิ�นขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน สูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน
๑๗ SDGs และ“๑ จังหวัด ๑ เมืองสิ�งแวดลอมย่ังยืน” ภายในป ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตร� เม่ือวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีกรอบแนวคิด “เมืองสิ�งแวดลอมยั่งยืน” เปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย
และใชบร�หารจัดการ“เมือง” ที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ประกอบดวย “เมืองอยูดี  คนมีสุข
สิ�งแวดลอมแวดลอมย่ังยืน และเทศบาลแหงการเร�ยนรูและการบร�หารจัดการท่ีดี”  เพ�อ่มุงหวังใหเทศบาล
ทุกระดับท่ัวประเทศสามารถนำไปใชเปนเคร�อ่งมือในการพัฒนาเมืองใหเมืองมีความนาอยู มีการพัฒนา
ท่ีสมดุล ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ�งแวดลอมในเมือง พรอมท้ัง ขยายพ�น้ท่ีการดำเนินงาน และยกระดับ
การพัฒนาให “เมืองทุกเมืองเติบโต บนคุณภาพชีว�ตที่ดี และเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม” ตอไป

เทศบาลน�าอย ูอย�างย่ังยืน
ยอดเย่ียมระดับประเทศ

ประจำป� ๒๕๖๓

สนับสนุนโดย
สำนักส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของประชาชน

กรมส�งเสร�มคุณภาพสิ�งแวดล�อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

๔๙ ซอย ๓๐ ถนนพระราม๖ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท� ๐-๒๒๙๘-๕๖๕๒  โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๕๖๕๐
www.deqp.go.th

deqp_la21@live.com

www.facebook.com/localagenda21

การประเมินเมืองสิ�งแวดล�อมย่ังยืน ระดับประเทศ ประจำป� ๒๕๖๓ กรอบแนวคิด

๒. ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา

 เทศบาลนครสงขลามีปร�มาณน้ำเสีย ๒๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน
และมีน้ำเสีย ๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่มีเนื ้อที ่
๑๗๖ ไร ซึ ่งไดดำเนินการตามแผนที่วางไว ๔ ระยะ โดยไดดำเนินการกอสราง
และใชงานไปแลว ๒ ระยะ คือกอสรางระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสงขลาทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ดวยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

๓. เง�อกทอง

 รูปปน“นางเง�อกทอง” สัญลักษณอันโดดเดนของจังหวัดสงขลาตั้งอยูบร�เวณปลายแหลมสมิหลา
นักทองเที ่ยวนิยมจะไปถายภาพคูกับนางเง�อกเสมอ โดยนางเง�อกไดรับการออกแบบพรอมปนและหลอเปน
บรอนซรมดำโดยฝมือของอาจารยจิตร บัวบุศย อดีตผูอำนวยการโรงเร�ยนเพาะชาง เมื่อแลวเสร็จจึงนำมา
ตั้งบนโขดหินที่แหลมสมิหลาจนเปนสัญลักษณมาจนทุกวันนี้ นางเง�อกทองถูกสรางข� ้นตามนิยายปรัมปรา
ของไทยโบราณ ซึ่งข�นว�จิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธ)ไดบอกเลาไววา ในวันดีคืนดีนางเง�อกจะมานั่งหว�ผม
บนชายหาดดวยหว�ทองคำ  วันหนึ่งบังเอิญวามีชายชาวประมงเดินผานมาทำใหนางเง�อกตกใจ ร�บหนีลงทะเล
ไปโดยลืมหว�ทองคำไว ฝายชาวประมงเห็นดังนั ้นก็เก็บหว�ทองคำไวและเฝาคอยนางเง�อกที ่หาดนั ้นเสมอ
แตนางเง�อกก็ไมเคยปรากฏกายใหเห็นอีกเลย

 ๔. การอนุรักษและพัฒนาพ�้นที่สีเข�ยวใหเกิดประโยชนตอการดำรงชีว�ต

 เทศบาลนครสงขลา มีสวนสาธารณะในพ�้นที่กระจายอยูตามชุมชนตางๆเพ�่อรองรับการพักผอน
หยอนใจของประชาชนภายในเขตเทศบาล และนักทองเที ่ยวที ่เขามา เชน สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
อีกทั้งพ�้นที่สีเข�ยวตามธรรมชาติ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สวนญี่ปุน สวนเสร� สระบัว และมีสวนหยอม
ตามทางแยกตางๆ รวมถึงเกาะกลางถนน แหลมสนออน ปาสนตลอดแนวชายหาดชลาทัศน หาดสมิหลา
รวมถึงภูเขาอีก ๒ ลูกที่ตั ้งอยูทางดานทิศเหนือ คือ เขานอยและเขาตังกวน เมื่อเทียบอัตราสวนพ�้นที่สีเข�ยว
ตอพ� ้นที ่ทั ้งหมดของเทศบาลฯ แลวคิดเปนพ� ้นที ่สีเข�ยวไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของพ� ้นที ่ทั ้งหมด ซึ ่งเปน
สัดสวนที่เพ�ยงพอตอประชากร และเกินกวาที่มาตรฐานกำหนด 

เมืองสิ�งแวดล�อมย่ังยืน

เมืองอยู�ดี
เมืองอยูดี มีการใชประโยชนท่ีดิน
อยางเหมาะสม โครงสรางพ�น้ฐาน
เพ�ยงพอสำหรับคนทุกกลุม
มีความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย ปลอดภัย
และเศรษฐกิจม่ันคง

สิ�งแวดล�อมยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ
มีพ�น้ท่ีสีเข�ยวเพ�ยงพอ ภูมิทัศนเปน
ระเบียบเร�ยบรอย ของเสียหร�อมลพ�ษ
ถูกจัดการอยาง เหมาะสม และประชาชน
มีว�ถีชีว�ตท่ีเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม

เทศบาลแห�งการเร�ยนรู�
และการบร�หารจัดการที่ดี
เทศบาลแหงการเร�ยนรูและการบร�หารจัดการ
ท่ีดีมีว�สัยทัศนและแผนงานชัดเจน
บุคลากรมีความ รอบรูและเช่ียวชาญ ระบบการ
ทำงานไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองพรอมการ
บร�หารจัดการท่ีดีและมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง

คนมีสุข
คนมีสุขภาพดี ไดรับการศึกษา สวัสดิการ
และการพ�ทักษสิทธิท่ีเหมาะสมและเทาเทียม
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเอ้ืออาทร มีกิจกรรม
สรางสรรคสังคม ดำรงประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ�น

รางวัลชนะเลิศเทศบาลน�าอยู�อย�างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ประจำป� ๒๕๖๓ (เทศบาลนคร)

รางวัลชนะเลิศเทศบาลด�านสิ�งแวดล�อมยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ประจำป� ๒๕๖๓ (เทศบาลนคร)

 เปนนโยบายที ่ตองการพัฒนาเทศบาลนครยะลา

ใหเปน “นครแหงสวน” โดยการเพ� ่มพ� ้นที ่สีเข�ยวในเขตเมือง
ใหเพ�่มมากยิ�งข�้น ดวยการปลูกตนไมจำนวนมากข�้นเพ�่อทดแทน
ตนไมเดิมที่มีอายุมากหร�อเสียหาย รวมไปถึงการปรับปรุงทางเทา
และเกาะกลางถนนท่ีชำรุดเสียหาย เพ�อ่ทำใหเมืองมีสภาพแวดลอม
ที่รมร�่น สวยงามและมีความเปนระเบียบเร�ยบรอย

และภูเขาเตี ้ยสลับซับซอน มีพ� ้นที ่ราบเพ�ยงเล็กนอย มีสภาพอากาศที ่ชุ มชื ้นและอบอุ นในเวลากลางวันและ
อากาศเย็นสบายในตอนกลางคืน มีจำนวนประชากรทั้งสิ �น ๖๐,๗๔๖ คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ

การรองรับตอการพัฒนาเชิงกายภาพของเมือง และความมีว�นัยของผู คนในเมืองยะลาดวย ซึ ่งมีแนวคิดที ่
ตองการทำใหยะลาเปนสิงคโปรแหงที่ ๒ ที่ประชาชนในเมืองมีความเปนระเบียบเร�ยบรอย และเคารพกฎหมาย

 เปนเวลาลวงผานมากวา ๑๐๐ ป โรงสีแดงเปนสัญลักษณของถนนนครนอกและเปนเอกลักษณของ
เมืองสงขลา เนื ่องจากทายาทรุนหลังของตระกูลรัตนปราการไดชวยกันทำนุบำรุงอาคารโรงสี ซอมแซม
โครงสราง ส วนประกอบอาคาร ตลอดจนทาสีภายนอกอาคารอยางสม่ำเสมอทำให สภาพอาคารและ
ปลองไฟโรงสีแดง ยังคงความสมบูรณอยู  ในสภาพเดิม สามารถรักษาคุณคาทางสถาปตยกรรม ไว  ได 
เป นอยางด ี  จนได ร ับรางว ัลอนุร ักษ ศ ิลปะสถาปตยกรรมดีเด นประจำป  พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภทอาคาร
พาณิชย จากสมาคมสถาปน ิกสยามในพระบรมราช ูปถ ัมภ ซ ึ ่ ง โครงการพัฒนาย านเม ืองเก าสงขลา
“เปดเมืองเกาสงขลา สู เมืองนาอยู อยางยั ่งยืน”เกิดข� ้นดวยการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน
ซึ่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงคนและชุมชน
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 เทศบาลเมืองชัยภูมิมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการจากเดิมมีพ�้นที่สีเข�ยวใหมากที่สุดและคงไวซึ่ง
บร�บทของคนชัยภูมิรักษาและใชประโยชนจากพ�้นที่สีเข�ยวใหมากที่สุด มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษา
และเพ�่มพ�้นที่สีเข�ยวในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล ไดแก พ�้นที่สำนักงานเทศบาลสวนสาธารณะตาง ๆ
และพ�น้ท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล โดยการเก็บขอมูลตนไมทุกตนมีพ�น้ท่ี ๑๐๙.๑ ไร คิดเปน ๑๗๔,๕๖๐ ตารางกิโลเมตร
ปจจ�บันมีพ�้นที่สีเข�ยวสาธารณะสัดสวนตอประชากร คิดเปน ๑๙.๐๖ ตารางเมตรตอคน 

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีพ� ้นที ่ ๒๐.๒๗ ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเปนเมืองชายฝ งทะเลตะวันออก
ภูมิประเทศลาดเอียงจากดานทิศตะวันออกลงสูชายฝงทะเล ดานทิศตะวันตกและทิศเหนือมีพ�้นที่ชายฝงทะเลมี
จำนวนประชากร ๔๖,๒๕๓ คน

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ว�สัยทัศน : คุณภาพชีว�ตที่ดี สิ�งแวดลอมนาอยู สรางเสร�มรายได มุงสูบร�การที่เปนเลิศ

 เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีขนาดพ�้นที่ ๓๐.๗๘ ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปน
ที ่ราบลุ มแองกระทะ มีจำนวนประชากรทั ้งสิ �น ๓๖,๐๖๑ คน ประชาชนสวนใหญประกอบ

เทศบาลตำบลปร�ก จังหวัดสงขลา 

ว�สัยทัศน : เศรษฐกิจพอเพ�ยง รอยเร�ยงว�ถีชุมชน คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข

 เทศบาลตำบลปร�ก มีพ�น้ท่ี ๔.๘ ตารางกิโลเมตร สภาพท่ัวไปเปนท่ีราบสูง และมีภูเขายอมๆ
ติดตอกันมีจำนวนประชากรทั้งสิ�น ๖,๔๗๕ คน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
มีว�ถีชีว�ตแบบสังคมพหุวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุร�

ว�สัยทัศน : “เทศบาลเมืองแสนสุข เปนเมืองนาอยู พัฒนาการเร�ยนรู คูคุณธรรม
แหลงทองเที่ยวสวยงามและยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอมเศรษฐกิจรุงเร�อง

ประชาชนอยูดีมีสุข ชุมชนเขมแข็ง ดำรงประชาธิปไตยภายใตระบบการบร�การที่ทันสมัย
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล”

ว�สัยทัศน : “บร�หารยึดหลักธรรมาภิบาล บร�การประทับใจ หวงใยสิ�งแวดลอม
สงเสร�มการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพ�ยง พรอมสูอาเซียน”

๑. เทศบาลตำบลปร�ก เทศบาลแหงการเร�ยนรู

 เปนสถานที่สำหรับประชุม ฝกอบรม สรางองคความรูเร�่องพลังงานทางเลือกแกพนักงานเทศบาล

เกิดการสรางแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเร�่องการใชพลังงาน ที่จะตองเร�่มทำใหเห็นผลจากขางใน
เทศบาลกอนแลวจึงคอยขยาย ไปยังชุมชน

๓. สถานที่กำจัดขยะเทศบาล

 เปนแหลงรวมไวชึ่งว�ธีคิดและเทคโนโลยี  สิ�งประดิษฐใหม นับเปนนวัตกรรมที่สรางข�้นตามแนวคิดใหม
ในการจัดการขยะ และการดำเนินการตามว�ถีเศรษฐกิจพอเพ�ยงที่สามารถปฏิบัตไดจร�งและประหยัดงบประมาณ
ของภาครัฐไดสูง ตลอดจนเปนแหลงเร�ยนรูสำหรับผูสนใจไดเปนอยางดี

 เทศบาลตำบลทับมา มีพ�้นที่ ๒๙.๒๔  ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงสลับเนินเขา
ที่ราบสูง และเปนเขา มีคลองที่สำคัญ คือ คลองทับมา ไหลผานพ�้นที่ตำบลทับมา มีจำนวนประชากร ๒๔,๗๘๔ คน 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๔. ครัวเร�อน ศาสนสถาน และโรงเร�ยนเอกชน

๕. ระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลปร�ก

 การยกระดับครัวเร�อนตัวอยางที่เปนแหลงเร�ยนรูว�ถีตามเศรษฐกิจพอเพ�ยงเดิม และเพ�่มครัวเร�อน
อาสาอีก ๑๒๐ ครัวเร�อนและโรงเร�ยนเอกชนในพ�้นที่ ใหปรับลดพฤติกรรมการใชพลังงานการเลือกใชอุปกรณ
ประหยัดพลังงาน และการปรับเปลี่ยนมาใชหลอด LED สนับสนุนใหเกิดการสรางระบบผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตย ขนาด ๓ กิโลวัตต ติดตั้งบนหลังคามัสยิดตลาดใต ใชงานเสร�มและปรับลดคากระแสไฟฟา แหงแรก
ที่เร�่มขยายการใชพลังงานทดแทนไปยังชุมชน

 การนำพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนเพ�่อกิจการประปาของเทศบาลตำบลปร�ก ที่ชวยลดการ
ใชกระแสไฟฟาในแตละเดือนลงไดเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และเปนเคร� ่องมือในการเร�ยนรู การนำพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชของเจาหนาที่กองการประปา จนมีแนวคิดที่จะขยายผลไปยังระบบอื่นของกิจการประปา ในอนาคต

๒. โรงเร�ยนเทศบาลตำบลปร�ก

 เทศบาลตำบลปร�กได MOU กับ ภาคเอกชน เพ�่อขับเคลื่อน “เมืองพลังงาน” โดยการจัดทำอุทยาน
พลังงาน(Energy Park) จำลองสิ�งประดิษฐทางดานพลังงานทดแทน  และจัดทำหลักสูตรทองถิ�น จ�ดเดน
นวัตกรรมนี้ คือ มีแนวคิดในการปลูกฝงความรูเร�่องพลังงานในระดับโรงเร�ยนเปนแหงแรกของอำเภอ สะเดา
ที่มี”หลักสูตรทองถิ�นเร�่องพลังงาน” และนักเร�ยนที่ผานกระบวนการเร�ยนรูจากของจร�ง ดวยการทำโครงงาน 
“ พลังงานศึกษา” ซึ่งสามารถขยายผลองคความรูการประหยัดพลังงานจาก โรงเร�ยน สูชุมชน และการสราง
เคร�อขายโรงเร�ยน

๑. การจัดการขยะมูลฝอย

 เทศบาลเมืองชัยภูมิ สงเสร�มใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการคัดแยกขยะตนทางตามนโยบาย รัฐบาล เพ�่อลดปร�มาณขยะ
ในป ๒๕๕๙ เทศบาลไดเขารวมโครงการ “พลเมืองยุคใหม ชุมชนไรถัง”
ของสถาบันพระปกเกลา ในพ�้นที่เปาหมาย คือ ชุมชนและโรงเร�ยน
ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ สงผลใหการประกวดชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste) ในป๒๕๖๑ ชุมชนเมืองเกาไดรับรางวัลชมเชยระดับ
ประเทศ และทำใหปร�มาณขยะในพ�้นที่เทศบาลลดลงตามลำดับ

๓. พ�้นที่สีเข�ยว

 โครงการคนชัยภูมิ ไตวาย ไมตายไว มีวัตถุประสงคเพ�่อจัดใหบร�การและอำนวยความสะดวกแกผูปวย
โรคไตวายเร�้อรังในการเขารับบร�การฟอกเลือดดวยเคร�่องไตเทียม ใหเปนไปตามแผนการรักษาของแพทย เพ�่อเพ�่ม
คุณภาพชีว�ตผูปวยโรคไตวายเร�้อรัง ใหสามารถดำเนินชีว�ตอยูอยางปกติ และยังทำโครงการลดรายจายเพ�่มรายได
เปดพ�้นที ่ใหกับญาติที ่พาผู ปวยมาฟอกไต ณ ศูนยฟอกไตของเทศบาลเมืองชัยภูมิ นำสินคาพ�ชผักอินทร�ย
มาจำหนายสรางรายไดกลับคืนสูชุมชน

๔. คนชัยภูมิ ไตวาย ไมตายไว

 เปนนวัตกรรมการนำระบบเทคโนโลยีมาใชเพ�่อเฝาระวังภาวะฉุกเฉินแกผูสูงอายุ ผูพ�การ และประชาชน
ที่มีภาวะพ�่งพ�งเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหร�อเจ็บปวยจำเปนฉุกเฉินเรงดวน ตองการความชวยเหลือใหสามารถ
เขาถึงบร�การสาธารณสุขอยางรวดเร็วทั่วถึง ลดภาวะทุพพลภาพและการเสียชีว�ต นอกจากนี้ยัง พัฒนาระบบ
บร�หารจัดการ  ใหสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณคอมพ�วเตอรสงสัญญาณเสียงการแจงเตือนกรณีเกิดเหตุการณ
รองรับบร�หารจัดการแจงเหตุไดหลายหนวยฉุกเฉิน เมื ่อตอบรับเหตุการณฉุกเฉิน หนาจอสวนกลางตองแสดง
ขอมูลเพ�่อการบร�หารจัดการเหตุฉุกเฉิน

๑. การจัดบร�การสุขภาพผูสูงอายุดวย SMART TECHNOLOGY

 เทศบาลตำบลแสนสุข มีโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจำนวน ๒ แหง ไดแก โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุข
เหนือ และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต เร�ม่ดำเนินการมาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๘  โรงรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
ใชระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ตะกอนเรง (Activated Sludge Process : AS) ที่มีการทำงานเปนแบบคลองวนเว�ยน
(Oxidation Ditch) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบเทากับ ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งมีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที่ผานการบำบัด จากระบบบำบัดน้ำเสียอยางสม่ำเสมอ ๒ ครั้งตอป
 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต ใชระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเรง (Activated Sludge Process : AS)
ที่มีการทำงานเปนแบบ คลองวนเว�ยน (Oxidation Ditch) ความสามารถในการ รองรับน้ำเสียของระบบ เทากับ
๙,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ ่งมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียที ่ผ านการบำบัด จากระบบบำบัดน้ำเสีย
อยางสม่ำเสมอ ๒ ครั้งตอป

๓. การจัดการบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม

 พ�้นที่สีเข�ยวของเทศบาลเมืองแสนสุข เปนพ�้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ พ�้นที่สีเข�ยวที่เปนปาธรรมชาติ
ประกอบดวยพ�้นที่ปาชายเลน ขนาดประมาณ ๑๕ ไรและพ�้นที่เขาสามมุก ขนาดประมาณ ๑๕๖ ไร จากการการศึกษา
และสำรวจพันธุ ไมพ�้นถิ�นในชุมชน (ตนลำไยเถา) ซึ่งพบหนาแนนใน ๕ ชุมชนตามสัณฐานว�ทยา มีการทดสอบทาง
พฤกษเคมีของใบลำไยเถา มีการจัดทำเปนขอมูล DNA Fingerprint และอยูระหวางการนำมาพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ
โดยผลิตเปนสินคาเพ�่มมูลคาประเภท สบู น้ำมันนวด ยาหมอง ซึ่งเปนไมยืนตนในวงศ Sapindaceae นิยมปลูกไว
สำหรับประดับมากกวาที่จะใชเพ�่อรับประทานผล

๔. การอนุรักษและพัฒนาพ�้นที่สีเข�ยวใหเกิดประโยชนตอการดำรงชีว�ต

๒. รณรงคลดการใชโฟมในชายหาดบางแสน

 เปนนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เร�่มตั้งแตครัวเร�อนจนถึงการกำจัด
ขยะมูลฝอยในชุมชน โดยกระบวนการ “ROSES”  มีแนวทางปฏิบัติแกประชาชน ดังนี้  ๑. R = Reduce การใชนอย
Reuse การใชซ้ำ Recycle การนำกลับมาใชใหม ๒. O = Organic แยกขยะอินทร�ยลดปร�มาณขยะอินทร�ย 
๓. S = Selling การขาย ๔. E = Eject คัดทิ�ง กำจัดออก ขยะทั่วไป ขยะพ�ษ ขยะติดเชื้อ และ ๕. S = Smiling bin
ถังขยะยิ�ม (ปลอดถังขยะ) 

๑. กระบวนการ “ROSES”

๑.๕๐ เมตร และมีความยาวทั้งหมด ๗๕ เมตร สามารถมองเห็นว�วทะเล ทองฟา วัดเขาโบสถและสถานที่สำคัญ
ของระยอง โดยปาชุมชนบานเขาโบสถ มีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ และปาละเมาะซึ ่งจ�ดชมว�ววัดเขาโบสถ
ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง

๔. จ�ดชมว�วเมืองระยอง (วัดเขาโบสถ)

 เทศบาลตำบลทับมา ไดตระหนักถึงความสำคัญ และสงเสร�มใหเด็กและเยาวชนไดมีส วนรวม
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ �งแวดลอม โดยการใชหลัก “บวร” ไดแก บาน วัด โรงเร�ยน และการ
บูรณาการโครงการรวมกับสถานศึกษาสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาในพ� ้นที ่  และเปนศูนยกลาง
แหงการเร�ยนรูในการบร�หารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนสามารถถายทอดองคความรูใหกับชุมชนได

๒. โรงเร�ยนปลอดขยะ (Zero Waste School)

 เทศบาลตำบลทับมา ไดมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีว�ตและสงเสร�มอาชีพผูสูงอายุข�้น เพ�่อสงเสร�ม
การรวมกลุมของผูสูงอายุในรูปแบบชมรมผูสูงอายุ มีการอบรมใหความรู การจัดกิจกรรมดานสังคมและมีการ
เตร�ยมความพรอมใหประชากร ทั้งในดานการสงเสร�มสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพแวดลอม และที่อยูอาศัย
ที่ปลอดภัย การใชชีว�ตในวัยสูงอายุ การถายทอดภูมิปญญา หร�อการจัดกิจกรรมในดานตางๆ ตามความตองการ
ของผูสูงอายุ การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีว�ตและสงเสร�มอาชีพผูสูงอายุในพ�้นที่ดังกลาว 

๓. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีว�ตและสงเสร�มอาชีพผูสูงอายุ

๒. การจัดการน้ำเสีย

 เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีระบบรวบรวมน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ท่ีเร�ม่ดำเนินการ
เมื่อป ๒๕๕๔ มีพ�้นที่ ๑๕ ไร ครอบคลุมพ�้นที่ ๕.๕ ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ ๑๘ สามารถรองรับน้ำเสียได
๕,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ปจจ�บัน มีน้ำเสียเขาระบบ ๓,๐๐๐ – ๓,๕๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน ซ่ึงมีการตรวจวัด
คุณภาพน้ำเสียที่ผานการบำบัด จากระบบบำบัดน้ำเสียอยางสม่ำเสมอ ๒ ครั้งตอป

รางวัลชนะเลิศเทศบาลด�านสิ�งแวดล�อมยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ประจำป� ๒๕๖๓ (เทศบาลเมือง)

รางวัลชนะเลิศเทศบาลน�าอยู�ยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ประจำป� ๒๕๖๓ (เทศบาลเมือง)

รางวัลชนะเลิศเทศบาลน�าอยู�อย�างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ประจำป� ๒๕๖๓ (เทศบาลตำบล) รางวัลชนะเลิศเทศบาลด�านสิ�งแวดล�อมยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ประจำป� ๒๕๖๓ (เทศบาลตำบล)

 

 เทศบาลเมืองแสนสุข ไดจัดทำโครงการรณรงคลดการใชโฟมในชายหาดบางแสนโดยมีวัตถุประสงค
เพ�่อลดปร�มาณการใชกลองโฟบรรจ�อาหารในชายหาดบางแสน จากการสำรวจพบวา ผูประกอบการคาและ
นักทองเที่ยวนำกลองโฟมมาใชในชายหาดบางแสน มากกวารอยละ ๘๐ 
ซึ่งปจจ�บัน เทศบาล กำลังประสบปญหาขยะลนเมืองและพ�้นที่
ฝงกลบขยะมีไมเพ�ยงพอ รวมถึงกลองโฟมใสอาหาร หากนำมาใช
ไมถูกว�ธี อาจมีสารพ�ษเจือปนลงสูอาหารซึ่งสงผลกระทบตอ
รางกายได เทศบาลเมืองแสนสุข ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว
และตองการใหผูประกอบการคา ลด ละ เลิก การใชกลองโฟม
บรรจ�อาหาร โดยหาวัสดุที ่ ไม เปนอันตรายตอสุขภาพและ
สิ�งแวดลอมมาใชทดแทนจึงไดทำโครงการรณรงคลดการใชโฟม
ในชายหาดบางแสนข�้นมา

อาชีพดานการเกษตรกรรมเปนหลัก

 จ�ดชมว�วเมืองระยอง (วัดเขาโบสถ) มีลักษณะเปนสะพานแขวน ข�งดวยลวดสลิง ความกวางของสะพาน

และบุคคลทั่วไป จ�ดเดนของนวัตกรรมนี้คือ การพัฒนาคนดวยการนำยุทธศาสตร “ระเบิดจากขางใน” มาใช 


