


 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

ก

คํานํา 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2537-2557 
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการในการติดตามและประเมินสมรรถนะฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14   
ซึ่งประกอบด้วย ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 แห่ง และระบบกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 8 แห่ง 
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 8 แห่ง 

ในโอกาสนี้  สํ านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่  14 ขอขอบคุณสํ านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ และ
ขอขอบคุณผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของระบบฯ ทําให้การดําเนินงาน
โครงการฯ ในครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ําตาปีและลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่อไป 
 
 
 
 คณะผู้จัดทํา 
 ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 
 กันยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2555 

ข

สารบญั 
           หน้า 
คํานาํ ก  
สารบัญ ข  
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ จ 
บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร 1 
บทที่ 1 บทนํา  
 1.1 ความเป็นมา 7 
 1.2 วัตถุประสงค์ 7 
 1.3 พ้ืนที่ดําเนินการ 8 
 1.4 วิธีดําเนินการ 8 
 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 8  

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป  
 2.1 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 9 
 2.2 เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร  11 
 2.3 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  13 
 2.4 เทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  15 
 2.5 เทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 
 2.6 เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  19 
 2.7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  21 
 2.8 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  23 
 2.9 เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  25 

บทที่ 3 ผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
 3.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 27 
 3.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 37 
 3.3 ระบบกําจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 45 
 3.4 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 55 
 3.5 ระบบกําจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 62 
 3.6 ระบบกําจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  69 
 3.7 ระบบกําจดัขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  78 
 3.8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  84 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2555 

ค

สารบญั(ต่อ) 
           หน้า 
บทที่ 4 ผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะระบบรวบรวมและบาํบัดน้ําเสยีชุมชน  
 4.1  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์เทศบาลเมืองนาสาร 93 
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 4.2  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร 101 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 4.3  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ 111 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

บทที่ 5 สรปุผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 119 
 5.2 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2555 

ง

สารบัญตาราง  
           หน้า 

ตารางที่ 3-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 27 
 เทศบาลเมืองชุมพร 
ตารางที่ 3-2 หน่วยงานและปริมาณขยะมลูฝอยที่นํามากาํจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 31 
 เทศบาลเมืองชุมพร 
ตารางที่ 3-3 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 32 
ตารางที่ 3-4 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 37 
 เทศบาลเมืองหลังสวน 
ตารางที่ 3-5 หน่วยงานและปริมาณขยะมลูฝอยที่นํามากาํจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 41 
 เทศบาลเมืองหลังสวน 
ตารางที่ 3-6 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 42 
ตารางที่ 3-7 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 45 
 เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 
ตารางที่ 3-8 หน่วยงานและปริมาณขยะมลูฝอยที่นํามากาํจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 46 
 เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 
ตารางที่ 3-9 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 49 
ตารางที่ 3-10 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 55 
 เทศบาลเมืองดอนสัก 
ตารางที่ 3-11 หน่วยงานและปริมาณขยะมลูฝอยที่นาํมากาํจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 56 
 เทศบาลเมืองดอนสัก 
ตารางที่ 3-12 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 59 
ตารางที่ 3-13 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 62 
 เทศบาลตําบลเกาะเต่า 
ตารางที่ 3-14 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเต่า 64 
ตารางที่ 3-15 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 69 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ตารางที่ 3-16 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 73 
ตารางที่ 3-17 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ์ 75 
ตารางที่ 3-18 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง 78 
ตารางที่ 3-19 หน่วยงานและปริมาณขยะมลูฝอยที่นํามากาํจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 79 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2555 

จ

สารบัญตาราง (ต่อ) 
           หน้า 

ตารางที่ 3-20 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง 80 
ตารางที่ 3-21 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 84 
 เทศบาลเมืองปากพนัง 
ตารางที่ 3-22 หน่วยงานและปริมาณขยะมลูฝอยที่นํามากาํจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 86 
 เทศบาลเมืองปากพนัง 
ตารางที่ 3-23 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 86 
ตารางที่ 4-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน 93 
 เทศบาลเมอืงนาสาร 
ตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาสาร 100 
ตารางที่ 4-3 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน 101 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ตารางที่ 4-4 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 102 
ตารางที่ 4-5 รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย(CSO) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 105 
ตารางที่ 4-6 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ของเครื่องจักรและครุภัณฑ์ 108 
ตารางที่ 4-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 109 
ตารางที่ 4-8 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน 110 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ตารางที่ 4-9 รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย(CSO) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 113 
ตารางที่ 4-10 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรอืสถานียกระดับน้ําเสีย 113 
ตารางที่ 4-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําครั้งที่ 2 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2555 

ฉ

สารบัญภาพ 
           หน้า 

ภาพที่ 2-1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองชุมพร 10 
ภาพที่ 2-2 แผนที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวน 12 
ภาพที่ 2-3 แผนที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 14 
ภาพที่ 2-4 แผนที่เขตเทศบาลเมืองดอนสัก 16 
ภาพที่ 2-5 แผนที่เขตเทศบาลตําบลเกาะเต่า 18 
ภาพที่ 2-6 แผนที่เขตเทศบาลเมืองนาสาร 20 
ภาพที่ 2-7 แผนที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22 
ภาพที่ 2-8 แผนที่เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 24 
ภาพที่ 2-9 แผนที่เขตเทศบาลเมืองปากพนัง 26 
ภาพที่ 3-1 แผนทีแ่สดงทีต้ั่งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมอืงชุมพร 29 
ภาพที่ 3-2  ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร 30 
ภาพที่ 3-3 เขตการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 33 
ภาพที่ 3-4 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 36 
ภาพที่ 3-5 แผนทีแ่สดงทีต้ั่งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมอืงหลังสวน 39 
ภาพที่ 3-6  ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน 40 
ภาพที่ 3-7 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 44 
ภาพที่ 3-8 แผนทีแ่สดงทีต้ั่งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 47 
ภาพที่ 3-9  สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 48 
ภาพที่ 3-10 เขตพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 51 
ภาพที่ 3-11 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเอกชน 52 
 ในพื้นที่ตําบลท่าโรงช้าง(1) 
ภาพที่ 3-12 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเอกชน 53 
 ในพื้นที่ตําบลท่าโรงช้าง(2) 
ภาพที่ 3-13 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเอกชน ในเขตพื้นที่ตําบลท่าโรงช้าง 54 
ภาพที่ 3-14 แผนทีแ่สดงตําแหน่งที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 57 
ภาพที่ 3-15 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 58 
ภาพที่ 3-16 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 61 
ภาพที่ 3-17 แผนทีแ่สดงตําแหน่งที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเต่า 65 
ภาพที่ 3-18 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเต่า 66 
ภาพที่ 3-19 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเต่า 68 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2555 

ช

สารบัญภาพ (ต่อ) 
           หน้า 

ภาพที่ 3-20 แผนทีแ่สดงทีต้ั่งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 71 
ภาพที่ 3-21 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 72 
ภาพที่ 3-22 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 77 
ภาพที่ 3-23 แผนทีแ่สดงทีต้ั่งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมอืงทุ่งสง 81 
ภาพที่ 3-24 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 80 
ภาพที่ 3-25 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง 83 
ภาพที่ 3-26 แผนทีแ่สดงตําแหน่งที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 87 
ภาพที่ 3-27 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 88 
ภาพที่ 3-28 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 92 
ภาพที่ 4-1 แผนทีแ่สดงทีต้ั่งระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาสาร 94 
ภาพที่ 4-2 ผังแสดงแนวเสน้ท่อระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาสาร 95 
ภาพที่ 4-3 ระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนนาสารใน เทศบาลเมืองนาสาร 96 
ภาพที่ 4-4 ระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนคลองหา เทศบาลเมืองนาสาร 96 
ภาพที่ 4-5 สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร 98 
ภาพที่ 4-6 ผังบริเวณ(Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 99 
ภาพที่ 4-7 แผนทีแ่สดงทีต้ั่งระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 103 
ภาพที่ 4-8 ผังแสดงแนวเสน้ท่อระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 104 
ภาพที่ 4-9 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 107 
ภาพที่ 4-10  สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 110 
ภาพที่ 4-11 แผนทีแ่สดงทีต้ั่งระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมอืงทุ่งสง 112 
ภาพที่ 4-12 ผังแสดงแนวเสน้ท่อระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 114 
ภาพที่ 4-13 แผนผังแสดงทิศทางการไหลของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง 115 
ภาพที่ 4-14 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง 116 
ภาพที่ 4-15 สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 118 
 
 



  

 
 
 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่ได้รับงบประมาณภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 8 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

1. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร          
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร ต้ังอยู่ที่บ้านเขากล้วย หมู่ 10 ตําบลหาดพันไกร 

อําเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 98ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 
56 ไร่  และพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 42 ไร่(เป็นพื้นที่ฝังกลบประมาณ 17 ไร่)ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เข้าระบบประมาณ 100 ตัน/วัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 113,770,046.73 ล้านบาท แบ่งเป็น ระยะที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน 47,870,046.73 ล้าน
บาท ดําเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็ม พี ตติยา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 65,900,000 ล้านบาท 
ดําเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็ม ที แอล คอนสตรัคช่ัน 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานภาพปัจจุบันเดิน
ระบบ การเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลฯ จ้างเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยให้บริการเก็บขน
ขยะ มูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21.12 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 31 ตัน/วัน 
ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 31 ตัน/วัน ส่วนการกําจัดขยะมูลฝอย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยมี
ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้  80-100 ตัน/วัน(จากเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประมาณ 31 
ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 69 ตัน/วัน) ปัญหาที่พบ คือ  แผ่นพลาสติกกันซึม(HDPE) ของบ่อฝัง
กลบที่ 3 และ 4 อาจชํารุดและมีรอยรั่ว จึงทําให้น้ําชะขยะ ไหลซึมออกมาจากบ่อลงไปขังอยู่ในรางระบาย
น้ําฝนรอบบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2 ซึ่งอาจปนเปื้อนในแหล่งน้ําสาธารณะได้ ส่วนท่อระบายแก๊สจากบ่อฝังกลบ 
พบว่า มีลักษณะอยู่ตํ่ากว่ากองขยะมูลฝอยและมีการติดต้ังเพียง 1 จุด ต่อบ่อฝังกลบ 1 บ่อ ซึ่งอาจไม่เพียงพอ
ต่อการระบายแก๊สที่เกิดขึ้น 

2. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร          
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน ต้ังอยู่ที่ปากคลองราง หมู่ 14 ตําบลนาพญา 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 
จํานวน 15 ไร่ และพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร่(ยังไม่เปิดใช้งาน) ห่างจากเขตเทศบาล
12 กิโลเมตรพื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเป็นสวนปาล์มน้ํามันและที่นา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ
ประมาณ 30 ตัน/วัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด จํานวน 31,229,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2,540,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างโครงสร้าง
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

พ้ืนฐาน และปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 28,689,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานภาพปัจจุบันเดิน
ระบบ การเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพ้ืนที่ 16.7 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 42 - 53 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 35 - 45 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 85 
ส่วนพื้นที่ชนบทชาวบ้านกําจัดขยะด้วยตนเองโดยวิธีเผาและฝังกลบและบางส่วนดําเนินการทําปุ๋ยหมัก ในส่วน
ของการกวาดขยะและรักษาความสะอาด ดําเนินการโดยจัดจ้างเอกชนในการดําเนินการ ส่วนการกําจัดขยะมูล
ฝอย เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 ปัจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 30 
ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประมาณ 21 ตัน/วัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน/อ่ืนๆ 
ประมาณ 9 ตัน/วัน ปัญหาที่พบ คือ เครื่องจักรชํารุด/ซ่อมบ่อย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และขาด
ประสิทธิภาพของระบบ และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 1 ใช้งานเต็มพ้ืนที่แล้ว แต่ในปี พ.ศ.2559 
ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อดําเนินการ
ก่อสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 2 ต่อไป 

3. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่ที่หมู่ 5 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่ห่างจาก
สํานักงานเทศบาลฯ ประมาณ 15 กิโลเมตร พ้ืนที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเป็นสวนยางพาราและชุมชน 
งบประมาณโครงการ 15,010,000 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2542 จํานวน 15,010,000 บาท จากกองทุน
มิยาซาว่า เพื่อดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองช่างสุขาภิบาล สถานภาพปัจจุบันไม่เดินระบบ 
เนื่องจาก เทศบาลฯดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแต่ไม่ได้ดําเนินการตามหลักการฝังกลบที่
ถูกหลักสุขาภิบาล จึงทําให้มีปัญหาด้านการจัดการของระบบ จึงทําให้มีการร้องเรียนจากประชาชน เกิดการ
ต่อต้านและประท้วงปิดหลุมฝังกลบ ในปี 2551(บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีจํานวน 4 บ่อ ใช้งานเต็มทุกบ่อ อยู่ใน
เขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลวัดประดู่) เทศบาลฯจึงนําขยะไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะของเอกชนในตําบลท่า
โรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเก็บขนขยะมูลฝอยดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดย
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 68.95 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด 
 
 
 
 



3 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

4. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก ต้ังอยู่ที่หมู่ 6 ถนนเขานูด ตําบลดอนสัก อําเภอ

ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 15 ไร่ และพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร่(ยังไม่เปิดใช้งาน) 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 17 ตัน/วัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 49,644,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองช่าง สถานภาพปัจจุบันเดินระบบ การเก็บขนขยะมูล
ฝอย ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21 
ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 15 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้
ประมาณ 15 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 ส่วนการกําจัดขยะมูลฝอย 
เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่ปี พ.ศ.2557 ปัจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 17 ตัน/วัน 
ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองดอนสัก ประมาณ 15 ตัน/วัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน/อ่ืนๆ ประมาณ 2 
ตัน/วัน 

5. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเต่า ต้ังอยู่ที่บ้านโฉลกบ้านเก่า หมู่ 3  ตําบลเกาะ

เต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลฯ ประมาณ 3 
กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 11 ตัน/วัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 45,837,000 บาท แบ่งเป็น  ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 32,839,000 บาท 
ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย บริษัท พอลลูช่ันแคร์ จํากัด และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร จํานวน 12,998,000 บาท ดําเนินการ
ซ่อมแซมเตาเผาที่ชํารุด โดย กิจการร่วมค้า SEM-BQ 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองช่าง สถานภาพปัจจุบันหยุดเดินระบบ เนื่องจาก อยู่
ในระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุงเตาเผา เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง  ทุกวัน โดยกองช่าง 
สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21.03 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลประมาณ 11 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 11 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพใน
การเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 ปัจจุบันสามารถดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงไปแล้วประมาณ 80% 
การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ดําเนินการด้วยวิธีการเทกองร่วมกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล แต่มีปัญหาขยะ
รีไซเคิลประเภทขวดแก้ว เนื่องจากร้านรับซื้อของเก่ารับซื้อในราคาที่ถูกมาก และหากจะขนส่งออกนอกเกาะจะ
มีค่าใช้จ่ายสูง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

6. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ที่บ้านทุ่งท่าลาด หมู่ 2  ตําบล

นาเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 200 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่กําจัดขยะ
มูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 44.2 ไร่ ระยะที่ 2 จํานวน 42.27 ไร่ ระยะที่ 3 จํานวน 41.34 ไร่ และระยะที่ 4 
จํานวน 38 ไร่ ปัจจุบัน ใช้พ้ืนที่กําจัดในระยะที่ 1 และระยะที่ 2/1 ไปแล้ว จํานวน 65.36 ไร่ ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เข้าระบบประมาณ 248.3 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 82.8 ของประสิทธิภาพการกําจัดที่ออกแบบไว้ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 
134,500,000 บาท แบ่งเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย 
จํานวน 119,000,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด วิษณุการ
ก่อสร้าง และปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 15,500,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย บ่อที่ 2 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานภาพปัจจุบันเดินระบบ 
เทศบาลฯ ดําเนินการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 
21.66 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 145 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้
ประมาณ 145 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 ส่วนการกําจัดขยะมูลฝอย บ่อ
ฝังกลบขยะมูลฝอยมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 300 ตัน/วัน(จากเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประมาณ 145.31 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 103 ตัน/วัน) 

7. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ต้ังอยู่ที่หมู่ 4 ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 85 ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดจํานวน 138,559,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2545 จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองช่างสุขาภิบาล สถานภาพปัจจุบันไม่เปิดดําเนินการ 
เนื่องจาก มีปัญหาการต่อต้านจากประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณหลุมฝังกลบขยะ
ซึ่งกลัวปัญหาน้ําใต้ดินเสีย กลิ่นเหม็นและพาหะนําโรคจากสัตว์ ทําให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เทศบาลฯ 
ดําเนินการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21.66 
ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 145 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้
ประมาณ 145 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 ในปัจจุบันเทศบาลฯได้รับ
การสนับสนุนจากโรงปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) ดําเนินการก่อสร้างระบบคัดแยกขยะเพื่อนําไปผลิตพลังงาน(RDF) 
โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด(ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล) จึงทําให้สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลฯได้ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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8. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง ต้ังอยู่ที่หมู่ 3 ถนนชายทะเล ตําบลปากพนังฝั่ง

ตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดิน
กรรมสิทธ์ิของเทศบาลฯ(เทศบาลฯซื้อในปี พ.ศ.2509)ห่างจากสํานักงานเทศบาลฯ 3 กิโลเมตรพื้นที่โดยรอบ
สถานที่กําจัดขยะเป็นที่ว่างเปล่า ถนนสาธารณะและที่อยู่อาศัย แบ่งเป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 5 บ่อ 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบประมาณ 25 ตัน/วัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 59,700,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 จาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย บจก.
ฝางธนา เทคโนโลยี 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานภาพปัจจุบันเดิน
ระบบ เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามารถ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 
15 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 15 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูล
ฝอย ร้อยละ 100 ส่วนการกําจัดขยะมูลฝอย พนัง เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่ปี พ.ศ.2546 
ปัจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 25 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ประมาณ 15 
ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 10 ตัน/วัน ปัญหาที่พบ คือ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความ
ชํานาญ เฉพาะทาง และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ใช้กําจัดขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่แล้วและยังไม่
สามารถหาที่ดินแห่งใหม่สําหรับใช้เป็นสถานที่กําจัดในระยะต่อไปได้ 

ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
1. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร ต้ังอยู่บริเวณถนนคลองหา ตําบลนาสาร 
อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดพื้นที่ จํานวน 3 ไร่ สามารถให้บริการจัดการน้ําเสีย 5 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ7 ของพื้นที่เขตการปกครอง(พ้ืนที่เขตการปกครอง 67.13 ตารางกิโลเมตร) ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จํานวน 
3,222,356.12 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยบริษัท แซนแทค เซนเตอร์ จํากัด 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระบบมีความสามารถใน
การรองรับน้ําเสีย 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ําเสียเข้าระบบรวมรวมฯ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของระบบที่ออกแบบ ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์(Constructed 
Wetland) ประเภทน้ําเสียไหลบนผิวดิน สถานภาพปัจจุบันไม่เดินระบบ เนื่องจาก อุปกรณ์หลายอย่างชํารุด 
เช่น ป๊ัมสูบน้ําเสีย ตู้ควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น ทําให้น้ําเสียที่ไหลผ่านบ่อรวบรวมน้ําเสียไม่เข้าสู่บ่อพักน้ําเสีย 
เทศบาลฯจึงดําเนินการขุดคูระบายน้ําเพื่อให้น้ําเสียที่ไหลล้นจากบ่อดักน้ําเสียไหลเข้าสู่บ่อผึ่งโดยตรงแทน บ่อ
ผึ่ง มีผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเต็มบ่อ น้ําในบ่อมีสีดําคล้ํา ซึ่งอาจเกิดจากน้ําเสียอยู่ในบ่อผึ่งนานเกินไป 
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บ่อบึงประดิษฐ์และบ่อปรับสภาพ เทศบาลฯดําเนินการขุดปรับแบบบ่อบึงประดิษฐ์และบ่อปรับสภาพในระบบ
เดิม โดยปิดกลบบ่อปรับสภาพและขุดขยายบ่อบึงประดิษฐ์(ขุดรวมเป็นบ่อเดียวให้เป็นลักษณะบ่อผึ่ง)และในบ่อ
มีผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเต็มบ่อ น้ําในบ่อมีสีดําคล้ําและไม่พบว่ามีพืชบําบัดน้ําเสีย(ธูปฤาษี)เจริญเติบโต 
ปัญหาในการดําเนินการ ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ เครื่องจักร อุปกรณ์ชํารุด/ซ่อมบ่อย 
ทําให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง 

2. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่หมู่ 2 ตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ จํานวน 380 ไร่ สามารถให้บริการจัดการน้ําเสีย 13.5 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่เขตการปกครอง(พ้ืนที่เขตการปกครอง 22.56 ตารางกิโลเมตร) 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
จํานวน 828,648,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด สามประสิทธ์ิ 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ  ในการ
รองรับน้ําเสีย 33,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่มีน้ําเสียเข้าระบบฯ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
27 ของระบบที่ออกแบบ ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง(Stabilization Pond : SP) 
ระบบฯมีความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ําในรูป BOD ได้ร้อยละ 50-80 และเทศบาลฯ ยังไม่ได้มี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการทดสอบเดินระบบ 

3. ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ต้ังอยู่บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล ตําบล

ปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ จํานวน 1,425 ตารางวา สามารถให้บริการจัดการ
น้ําเสีย 2.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของพื้นที่เขตการปกครอง(พ้ืนที่เขตการปกครอง 7.17 ตาราง
กิโลเมตร) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด จํานวน 257,300,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อดําเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดย บริษัท วรรธน์สรร จํากัด 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองช่างสุขาภิบาล สถานภาพปัจจุบันเดินระบบมี
ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่มีน้ําเสียเข้าระบบฯ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของระบบที่ออกแบบ ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผ่นจาน
หมุนชีวภาพ(Rotating Biological Contactor : RBC) ระบบฯมีความสามารถในการลดค่าความสกปรกของ
น้ําในรูป BOD ได้มากกว่าร้อยละ 80 และเทศบาลฯ ยังไม่ได้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)ในฐานะหน่วยงานหลักในการ
ดําเนินงานเรื่องแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามมาตรา7-41           
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้จัดทําโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดซึ่งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณหมวดรายจ่ายอ่ืน(ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด) ปีงบประมาณพ.ศ.2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่
ปีงบประมาณพ.ศ.2537-2555สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค(สสภ.) เป็นกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และสนับสนุนส่งเสริมด้าน
เทคนิควิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนดังนั้นเพื่อให้โครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอความ
ร่วมมือสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดําเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของแต่ละสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 ติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด       
ทั่วประเทศ 

1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด 
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1.3 พื้นที่ดําเนินการ 
จังหวัด ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ชุมพร  - เทศบาลเมืองชุมพร (Sanitary Landfill) 

- เทศบาลเมืองหลังสวน (Sanitary Landfill) 
สุราษฎร์ธานี - เทศบาลเมืองนาสาร(Constructed Wetland) - เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (Sanitary Landfill)

- เทศบาลเมืองดอนสัก (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลตําบลเกาะเต่า (Incinerator) 

นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (Oxidation Pond)
- เทศบาลเมืองทุ่งสง (Rotating Biological 
Contact) 

- เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (Sanitary Landfill)
- เทศบาลเมืองทุ่งสง (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลเมืองปากพนัง (Sanitary Landfill) 

รวม 3 แห่ง 8 แห่ง 

1.4 วิธีดําเนินการ 
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1.4.1 ประชุมวางแผนงานร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณากรอบและแผนการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
1.4.2 วางแผนการดําเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจง

แผนงานโครงการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไป
การบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขตลอดจนความต้องการเร่งด่วนในการดําเนินงาน
การจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ 

1.4.3 สํารวจข้อมูลภาคสนามและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วนสําหรับนําไปวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ 

1.4.4 วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ปัญหาในการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชน 
1.4.5 สรุปปัญหาในการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4.6 จัดทําข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาจากสถานการณ์ข้อจํากัดและศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.4.7 จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติ

การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณพ.ศ.2537-2557 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ข้อมูลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติ

การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณพ.ศ.2537-2557 
1.5.2 รายงานการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
1.5.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด 



  

 
 
 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
2.1.1 ประวัติและความเป็นมา 

เทศบาลเมืองชุมพร ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาล
เมืองชุมพร พุทธศักราช 2479 ซึ่งในขณะนั้นมีพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 2.9 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
3,000 คน 500 หลังคาเรือน และได้จัดต้ังเขตชุมชนในตําบลอันเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัดชุมพรต่อมาในปี 
พ.ศ.2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกาเล่ม 111 ตอนที่ 31 ก. ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2537 
 

2.1.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองชุมพร ต้ังอยู่บนถนนปรมินทรมรรคา ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ใน

บริเวณชุมชนที่มีกิจกรรมธุรกิจการค้าและการบริการห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 463 
กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 485 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 21.10 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของตําบลท่าตะเภาและพื้นที่บางส่วนของตําบลบางหมากตําบลตากแดด ตําบลวังไผ่ ตําบลนาทุ่ง และ
ตําบลขุนกระทิง มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  คลองชลประทานสามแก้ว(ตําบลบางลึกและตําบลนาชะอัง) 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  สะพานคลองท่าตะเภา(ตําบลบางหมากและตําบลตากแดด) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  คลองหนองม่วงค้อม คลองท่านางสังข์(ตําบลท่ายาง) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตําบลวังไผ่และตําบลขุนกระทิง 

 
2.1.3 ประชากรและบ้าน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 33,511 คน แบ่งเป็น ชาย 15,724 คน หญิง 17,787 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 18,681 
หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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ภาพที่ 2-1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองชุมพร 
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2.2 เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 
2.2.1 ประวัติและความเป็นมา 

ในปี พ.ศ.2439 ได้จัดต้ังมณฑลชุมพรขึ้นเมืองหลังสวนเป็นจังหวัดหนึ่ง มณฑลชุมพร มีฐานะเป็น
เมืองจัตวา ในปี พ.ศ.2459 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนคําว่า “เมืองหลังสวน”  เป็นเขตปกครอง
จังหวัด เป็นจังหวัดหลังสวนมีหน่วยงานของทางราชการเช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่ืน เช่น ศาลจังหวัดหลังสวนที่ทํา
การอัยการประจําศาลจังหวัดหลังสวน ฯลฯมาจนทุกวันนี้ 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2475 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดหลังสวน  มีฐานะ
เป็นอําเภอหลังสวนขึ้นตรงต่อจังหวัดชุมพร และวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยน
อําเภอขันเงินเป็นอําเภอหลังสวนมาจนถึงปัจจุบัน เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะประชาชนนิยมเรียกกันเป็น
ส่วนมาก และเพื่อรักษาประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองมาแต่โบราณกาลไว้   ส่วนขันเงินเป็นตําบลหนึ่งซึ่งเป็น
ที่ต้ังของที่ว่าการอําเภอหลังสวน 

ในปี พ.ศ.2476 ได้มีพระราชบัญญัติจัดต้ังเทศบาลและมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลหลัง
สวน เมื่อพุทธศักราช 2483 ต้ังอยู่ที่ตําบลหลังสวนริมฝั่งแม่น้ําหลังสวนด้านทิศตะวันตกมีเนื้อที่ 1.5 ตาราง
กิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลตําบล หลังสวนจาก
เดิม 1.5 ตารางกิโลเมตร เป็น 10.12 ตารางกิโลเมตร 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาล
ตําบลหลังสวนเป็นเทศบาลเมืองหลังสวนโดยมีแนวเขตและแผนที่ตามเดิมตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาล
ตําบลและพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบล 

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2547 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วน
ตําบลขันเงินรวมกับเทศบาลเมืองหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จากเดิมเนื้อที่10.12 ตาราง
กิโลเมตร เป็น 16.73 ตารางกิโลเมตร 

2.2.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองหลังสวน ต้ังอยู่ในเขตอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ 16.73ตารางกิโลเมตร 

ห่างจากตัวเมืองชุมพรไปทางทิศใต้ ติดต่อกันทางรถยนต์โดยทางหลวงแผ่นดินเลข 41 ระยะทาง 75กิโลเมตร
และห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 524 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลวังตะกอและตําบลแหลมทราย 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลพ้อแดงและตําบลบ้านควน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตําบลแหลมทรายและตําบลพ้อแดง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลท่ามะพลาและตําบลบ้านควน 

2.2.3 ประชากรและบ้าน 
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีจํานวน

ประชากรทั้งหมด 11,241 คน แบ่งเป็น ชาย 5,288 คน หญิง 5,953 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 6,322 หลังคา
เรือน(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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ภาพที่ 2-2 แผนที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวน 
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2.3 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
2.3.1 ประวัติและความเป็นมา 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในตําบลตลาด อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดรูปแบบ
การปกครองแบบสุขาภิบาล ต่อมาในปี พ.ศ.2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณายา
สิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลฉบับแรกขึ้น คือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ซึ่งมีผลทําให้สุขาภิบาลเมืองสุราษฎร์ธานีได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองสุ
ราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2478 มีพ้ืนที่ 2.67 ตารางกิโลเมตร และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2501 ได้
ขยายเทศบาลทําให้มีพ้ืนที่ 6.95 ตารางกิโลเมตร ต่อมาท้องถิ่นมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดชุมชนและย่าน
การค้าทั้งภายในเขตและนอกเขตเทศบาลซึ่งติดกับเขตเทศบาล มีสภาพคล้ายคลึงกัน อีกทั้งเป็นที่ต้ังของการ
ปกครองระดับจังหวัด ในขณะเดียวกันพื้นที่ตําบลใกล้เคียงก็มีความเจริญต่อเนื่องเป็นชุมชนเดียวกันกับเทศบาล 
จึงได้ขยายเขตตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่111 
ตอนที่ 59 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2537 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2537 ครอบคลุมพ้ืนที่ 
68.97 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีจํานวนประชากร 127,753 คน (พ.ศ.2552) 

วันที่ 19 เมษายนพ.ศ.2550 นายอารีย์ วงศ์อารยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสุราษฎร์
ธานี เป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 4 พฤษภาคมพ.ศ. 2550 เป็นต้นไป 
 

2.3.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่ประมาณ 68.97 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่

ราบลุ่ม มีแม่น้ําตาปีไหลผ่านภายในเขตเทศบาล โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ    ตําบลบางชนะ ตําบลคลองฉนากและตําบลท่าทองใหม่ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ    ตําบลวัดประดู่และตําบลขุนทะเล 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชรและอําเภอกาญจนดิษฐ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ตําบลบางชนะ ตําบลบางใบไม้และตําบลวัดประดู่ 

 
2.3.3 ประชากรและบ้าน 

ประชากรในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 129,719 คน แบ่งเป็น ชาย 62,006 คน หญิง 67,713 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 70,674 
หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

2.4 เทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.4.1 ประวัติและความเป็นมา 

เทศบาลเมืองดอนสัก เป็นตําบลแห่งหนึ่งอยู่ในท้องที่อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก
เป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหาร และแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้ายมาต้ังบ้านเรือน
ทํามาหากิน เช่น ทํากิจการประมง ทําสวนยางพารา สวนผลไม้ ทําให้ตําบลดอนสัก        มีประชากรหนาแน่น 
การค้าเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจโดยร่วมดีขึ้นตามดําดับ พร้อมทั้งยังเป็นที่ต้ังของ   ส่วนราชการและสถานศึกษา 
ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวในปี พ.ศ.2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง เทศบาลตําบลดอนสักขึ้น เพื่อความ
สะดวกในบริหารและการปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลดอนสักเป็น เทศบาลเมืองดอนสัก 
 

2.4.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองดอนสัก มีพ้ืนที่ประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มี

ภูเขาภายในบริเวณเขตเทศบาล มีลําห้วยหลายแห่งและมีลําคลองดอนสักกว้างไหลผ่านกลางตัวเมืองจากทิศ
ตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ส่วนที่ราบสูงมีเพียงเล็กน้อย โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ    อ่าวไทย 
ทิศใต้ ติดต่อกับ    ตําบลปากแพรก และตําบลไชยคราม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ    ตําบลไชยคราม และตําบลชลคราม 

 
2.4.3 ประชากรและบ้าน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558        มี
จํานวนประชากรทั้งหมด 11,978 คน แบ่งเป็น ชาย 5,835 คน หญิง 6,143 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 5,185 
หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-4 แผนที่เขตเทศบาลเมืองดอนสัก 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

2.5 เทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
2.5.1 ประวัติและความเป็นมา 

เทศบาลตําบลเกาะเต่า  เ ดิมมีฐานะเป็นสภาตําบลและเมื่อมีพระบรมราชโองการตรา
พระราชบัญญัติตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดต้ังองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มี
ผลทําให้ตําบลเกาะเต่าได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งใช้
อาคารของสถานีอานามัยตําบลเกาะเต่า เป็นที่ต้ังของที่ทําการชั่วคราว ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะเต่า ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลเกาะเต่า 
 

2.5.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลตําบลเกาะเต่า มีพ้ืนที่ประมาณ21.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,225 ไร่(พ้ืนที่เกาะเต่า 

18.72 ตารางกิโลเมตรหรือ 11,704 ไร่ และพื้นที่เกาะนางยวน 2.31 ตารางกิโลเมตรหรือ 521 ไร่)ลักษณะ
พ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขา มีพ้ืนที่ราบอยู่เพียง30% ของพื้นที่ของตัวเกาะ โดยมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย  
ทิศใต้  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย 

 
2.5.3 ประชากรและบ้าน 

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลเกาะเต่า ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 2,200 คน แบ่งเป็น ชาย 1,226 คน หญิง 974 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 4,322 หลังคาเรือน
(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-5 แผนที่เขตเทศบาลตําบลเกาะเต่า 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

2.6 เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
2.6.1 ประวัติและความเป็นมา 

เทศบาลเมืองนาสาร เป็นตําบลๆหนึ่ง อยู่ในท้องที่ตําบลนาสาร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี เนื่องจากเป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหารและแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้าย  
มาต้ังบ้านเรือนทํามาหากิน เช่น ทํากิจการเหมืองแร่ ทําสวนยางพารา   สวนผลไม้ ทําให้ตําบลนาสาร มี
ประชากรหนาแน่น การค้าเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจโดยร่วมดีขึ้นตามดําดับ พร้อมทั้งยังเป็นที่ต้ังของส่วนราชการ
และสถานศึกษา ด้วยองค์ประกอบดังกล่าว ในปี พ.ศ.2483 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลตําบลนาสาร
ขึ้น เพื่อความสะดวกในบริหารและการปกครอง แต่เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างขวางเกินกว่าที่จะปกครอง
ควบคุมดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ.ศ.2484 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลนาสาร คงเหลือ
พ้ืนที่ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 67.13 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลนาสาร เป็น เทศบาลเมืองนาสาร 
 

2.6.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองนาสาร ต้ังอยู่ในท้องที่ ตําบลนาสาร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่

ประมาณ 67.13 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวง หมายเลข 
4009 ประมาณ 40 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 684 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลควนสุบรรณและอําเภอบ้านนาเดิม 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลคลองปราบ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลลําพูน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลนํ้าพุ 

 
2.6.3 ประชากรและบ้าน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 19,808 คน แบ่งเป็น ชาย 9,775 คน หญิง 10,033 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 7,634 หลังคา
เรือน(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

2.7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.7.1 ประวัติและความเป็นมา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเทศบาลโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเทศบาล ดังนี้ 

ยกฐานะเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2456 โดยมีพ้ืนที่ 3 ตารางกิโลเมตร 
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2478 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ.2475 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ.
2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 หน้า 1687 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2478 มีพ้ืนที่ 3.2 ตาราง
กิโลเมตร 

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2508 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ.2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่82 ตอนที่ 96 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2508 มีพ้ืนที่ 8.251 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ 11.721 ตารางกิโลเมตร 

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2536 ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่207ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2536 มีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 10.84 ตารางกิโลเมตร 

ยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2537 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชพ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 
ตอนที่ 36ก ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 
 

2.7.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้ังอยู่ในท้องที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 

22.56 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ตําบลในเมือง ตําบลท่าวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียน(บางส่วนของหมู่ที่ 3 และ 
4)ตําบลโพธ์ิเสด็จ(หมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 2,3,7 และ 9) มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลปากพูน 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลท่าเรือ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลปากพูน ตําบลปากนครและตําบลท่าไร่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลโพธ์ิเสด็จ ตําบลมะม่วงสองต้นและตําบลนาเคียน 

 
2.7.3 ประชากรและบ้าน 

ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มี
จํานวนประชากรทั้งหมด 105,844 คน แบ่งเป็น ชาย 50,117 คน หญิง 55,727 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 
44,755 หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

2.8 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.8.1 ประวัติและความเป็นมา 

ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "เทศบาลตําบล ปาก
แพรก" โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2483 มี "นายเนย ศิลปรัศมี" เป็น
นายกเทศมนตรีคนแรกโดยมีเนื้อที่ 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะและ
เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลเมืองทุ่งสง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 
 

2.8.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ต้ังอยู่ในเขตท้องที่ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       

มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 7.17ตารางกิโลเมตร หรือ 4,481.25 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตําบลนาหลวงเสน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลชะมาย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตําบลถ้ําใหญ่ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลชะมาย 

 
2.8.3 ประชากรและบ้าน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 30,580 คน แบ่งเป็น ชาย 14,203 คน หญิง 16,377 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 10,854 
หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

2.9 เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.9.1 ประวัติและความเป็นมา 

เทศบาลเมืองปากพนัง จัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาการจัดการจัดต้ังเทศบาลเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
พ.ศ.2480 โดยอาศัยอําอาจตามความมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ซึ่ง
สํานักงานเทศบาลเดิมอาศัยสโมสรทางราชการของอําเภอปากพนัง ถนนชายน้ําเป็นสถานที่ทํางาน 

ในปี พ.ศ.2481 เทศบาลฯได้จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารจากหลวงประคองคดีแล้วจึงได้ย้ายสํานักงาน
จากสโมสรมาอยู่ที่ถนนประชาวัฒนา มีพ้ืนที่ 7 ไร่2 งาน 7 ตารางวา แต่อาคารเป็นเรือนไม้เก่าแก่ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2510 คณะเทศมนตรีเห็นว่าเพื่อความเป็นศรีสง่าในฐานะเป็นเทศบาลเมืองควรจะมีอาคาร
สํานักงานเป็นตึก 2 ช้ัน พร้อมหอประชุม จึงได้ก่อสร้างอาคารสํานักงานใหญ่พร้อมกับหอประชุมเป็นเงินค่า
ก่อสร้างทั้งสิ้น 1,396,100 บาท ได้เปิดอาคารใหม่ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2514 สําหรับพ้ืนที่เดิมของ
เทศบาลเมืองปากพนังมีขนาด 2.68 ตารางกิโลเมตรต่อมาได้ขยายเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร
ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปากพนัง พ.ศ.2536ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 110 ตอนที่ 228 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 
 

2.9.2 ขนาดและที่ต้ัง 
เทศบาลเมืองปากพนัง ต้ังอยู่เลขที่ 72 ถนนประชาวัฒนาตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองบางศรีจันทร์ คลองบางฉนากและตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
ทิศใต้ ติดต่อกับ คลองบางหญ้า คลองบางสมบูรณ์ ตําบลหูล่อง ตําบลบางพระ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองบางหญ้า หมู่ที่ 3 ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองบางทวด ตําบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

 
2.9.3 ประชากรและบ้าน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ตามทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 20,249 คน แบ่งเป็น ชาย 10,029 คน หญิง 10,220 คน จํานวนบ้านทั้งหมด 7,554 หลังคา
เรือน(ที่มา : กรมการปกครอง) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-8 แผนที่เขตเทศบาลเมืองปากพนัง 
 
 



  

 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2555 

บทที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

3.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
3.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบถูกหลักสุขาภิบาล 
 ที่ต้ังโครงการ บ้านเขากล้วย หมู่ 10 ตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร ที่พิกัด         

X 511724 Y 1165976 
 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 98ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 56 ไร่ และพื้นที่

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 42 ไร่(เป็นพื้นที่ฝังกลบประมาณ 17 ไร่)ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ
ประมาณ 100 ตัน/วัน  

 งบประมาณโครงการ 113,770,046.73 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 เทศบาลเมืองชุมพรได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุน

สิ่งแวดล้อม จํานวน 47,870,046.73 ล้านบาท ดําเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็ม พี ตติยา 
 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เทศบาลเมืองชุมพรได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 65,900,000 ล้านบาท ดําเนินการก่อสร้างโดย          ห้างหุ้นส่วน
จํากัด เอ็ม ที แอล คอนสตรัคช่ัน 
ตารางที่ 3-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2543 กองทุนสิ่งแวดล้อมและ JBIC 47.87 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ระยะที่ 1 

2 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

65.90 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ระยะที่ 2 

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองชุมพร เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 สถานภาพปัจจุบัน เดินระบบ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชุมพร 
 แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ) มาจากตลาด 2 แห่ง 

โรงแรม 18 แห่ง โรงพยาบาล 3 แห่ง ร้านอาหาร 158 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง 
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ภาพที่ 3-1 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร 
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ภาพที่ 3-2 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร 
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3.1.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ด้านนโยบาย  

 การดําเนินงานด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร 

 การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีการจัดต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน 

 การดําเนินงานด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย 
 การรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆที่จัดทํา

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน จํานวน 28 แห่ง และนํามาทิ้งจริง จํานวน 28 แห่ง 
ตารางที่ 3-2 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU ณ วันที่ หน่วยงานที่นําขยะมูลฝอยมากําจัด
ทม.ชุมพร / ทต.ปากน้ําชุมพร / ทต.วังไผ่ / 
ทต.ท่ายาง / ทต.นาโพธิ์ / อบต.สวี / อบต.ขุน
กระทิง / อบต.ตากแดด / อบต.ถ้ําสิงห์ / 
อบต.ทุ่งคา / อบต.นาชะอัง / อบต.นาทุ่ง / 
อบต.บางลึก / อบต.วังไผ่ / อบต.บางหมาก / 
อบต.บ้านนา /อบต.ปากน้ํา / อบต.วังใหม่ / 
อบต.วิสัยเหนือ / อบต.หาดทรายรี / อบต.
ด่านสวี / อบต.วิสัยใต้ / อบต.หาดพันไกร / 
อบต.ท่าหิน / อบต.ครน / อบต.เขาทะลุ / 
อบต.เขาค่าย / อบต.ทุ่งระยะ / อบต.นาโพธิ์ / 
อบต.นาสัก  

เทศบาลเมือง
ชุมพร 

19 ม.ค. 49 ทม.ชุมพร 
ทต.บางลึก 
ทต.วังใหม่ 
ทต.ท่ายาง 
ทต.นาโพธิ์ 
ทต.บางหมาก 
ทต.ท่าแซะ 
ทต.นาชะอัง 
ทต.ทุ่งตะไคร 
ทต.ปะทิว 
ทต.วังไผ่ 
ทต.เนินสันติ 
ทต.ชุมโค 
ทต.ปากน้ํา 
อบต.สวี
อบต.ทรัพย์อนันต์ 
อบต.รับร่อ 
อบต.ท่าแซะ 
อบต.ตากแดด 
อบต.ท่าข้าม 
อบต.นาโพธิ์ 
อบต.ครน 
อบต.นาทุ่ง 
บจก. โดลไทยแลนด์ 
บจก. ทาการ่าโฮม 
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2) ด้านเทคนิค  
 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ จ้างเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยให้บริการเก็บขนขยะ มูลฝอย

ครอบคลุมพ้ืนที่ 21.12 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 31 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 31 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย  ร้อยละ 100 

ตารางที่ 3-3 จาํนวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 
ลําดับ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ 

1 รถบรรทุก แบบอัดท้าย 10 2540 - 
2 รถบรรทุก แบบอัดท้าย 10 2540 - 
3 รถบรรทุก แบบอัดท้าย 10 2540 - 
4 รถบรรทุก แบบอัดท้าย 10 2540 - 
5 รถบรรทุก แบบอัดท้าย 10 2540 - 
6 รถบรรทกุ แบบอัดท้าย 5 2546 - 
7 รถบรรทกุ แบบอัดท้าย 6 2552 - 

 
 ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

 องค์ประกอบระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
- อาคารเครื่องชั่ง สามารถใช้งานได้ปกติ 
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้  80-100 

ตัน/วัน(จากเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประมาณ 31 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 69 ตัน/วัน) มีจํานวน 4 
บ่อ ซึ่งเทศบาลฯมีการปรับแบบแปลนจากเดิมที่ออกแบบไว้ จํานวน 5 บ่อ โดยปรับบ่อที่ 1 กับ 2 รวมเป็น 1 บ่อ 
บ่อฝังกลบที่ 3 และ 4 มีการใช้งานเต็มพ้ืนที่แล้วและสภาพบ่อฝังกลบมีความสูงของกองขยะสูงจากระนาบเดิม
ประมาณ 3 เมตร มีการกลบทับด้วยดินบางส่วนบ่อฝังกลบที่ 2 ยังไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากมีน้ําอยู่เต็มความจุของบ่อ 
ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 1 ในการกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งใช้งานฝังกลบขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่แล้ว เทศบาลฯจึงต้อง
ดําเนินการก่อสร้างคันดินของบ่อฝังกลบขยะ ที่ 1 ให้สูงขึ้นอีก 3 เมตรจากระนาบขอบบ่อเดิม การดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอยในลักษณะเทกองและบดอัดเป็นครั้งคราว ไม่ได้นําดินมาปิดทับหน้าตามหลักการฝังกลบที่ถูกหลัก
วิชาการ 

- ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีจํานวน 3 บ่อ เป็นระบบบ่อผึ่ง 2 บ่อ บ่อสุดท้ายมีลักษณะ
เป็นบ่อเติมอากาศ(มีการใส่เครื่องเติมอากาศในบ่อ) ตําแหน่งของบ่อบําบัดน้ําเสียอยู่สูงกว่าบ่อฝังกลบ ที่ 1 และ 2 
น้ําเสีย/น้ําชะขยะจึงไม่สามารถระบายไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียโดยอาศัยระดับความลาดชันตามแรงโน้มถ่วงได้ ซึ่ง
จําเป็นต้องมีการติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อใช้สูบน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสียและไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย(การก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดิน     ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดของกรม
ควบคุมมลพิษ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภายใต้แผ

ภาพที่ 

รายงานผ
ผนปฏิบัติการ
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- ระบบควบคุมก๊าช ไม่มี 
- ระบบตรวจสอบก๊าช ไม่มี 
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดิน(บ่อสังเกตการณ์) มี จํานวน 1 บ่อ 

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน มีและใช้งานได้ 
- อาคารป้อมยาม มีและใช้งานได้ 
- อาคารจอดรถ มีและใช้งานได้ 
- อาคารซ่อมบํารุง มีและใช้งานได้ 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี แนวที่ 1 ชนิดพันธ์ุพืช ขี้เหล็ก ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร 
 แนวที่ 2 ชนิดพันธ์ุพืช สะเดาช้าง ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร 

3) ด้านการบริหารจัดการ 
 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 9 คน ประกอบด้วย 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแทรกเตอร์ดัน) จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแทรกเตอร์ขุด) จํานวน 2 คน 
- พนักงานขับรถบรรทุก(บรรทกุดิน) จํานวน 2 คน 
- พนักงานขับรถบรรทุก(บรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร) จํานวน 1 คน 
- พนักงานชั่งน้ําหนัก จํานวน 2 คน 
- พนักงานทั่วไป(ทําความสะอาด,ตัดหญ้า,ตัดต้นไม้) จํานวน 1 คน 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯจ้างเอกชน คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด คิมฮวดชุมพร ดําเนินการเก็บขน โดยจ้างใน

อัตรา 1,039.20 บาท/ตัน 
 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 การเก็บค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา 20 - 2,000 บาท/

ครัวเรือน/เดือน 
 ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย จากองค์กรปกครองส่วนท้องและหน่วยงานต่างๆที่มาใช้บริการกําจัดขยะมูล
ฝอย ในอัตรา 750 บาทต่อตัน 
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 ปัญหาในการดําเนินการ 

- เทศบาลฯ มีปัญหาในการดําเนินการ ได้แก่ เครื่องจักรชํารุด/ซ่อมบ่อย ขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ และขาดประสิทธิภาพของระบบ 
 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบการประกาศประชาสัมพันธ์ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีส่วนร่วม แต่ไม่ระบุรูปแบบการดําเนินงาน 
 ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

- มี แต่ไม่ระบุ 
 

5) ปัญหาและอุปสรรคของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
- แผ่นพลาสติกกันซึม(HDPE) ของบ่อฝังกลบที่ 3 และ 4 อาจชํารุดและมีรอยรั่ว จึงทําให้น้ําชะขยะ 

ไหลซึมออกมาจากบ่อลงไปขังอยู่ในรางระบายน้ําฝนรอบบ่อฝังกลบที่ 1 และ 2 ซึ่งอาจปนเปื้อนในแหล่งน้ํา
สาธารณะได้ 

- ท่อระบายแก๊สจากบ่อฝังกลบ พบว่า มีลักษณะอยู่ตํ่ากว่ากองขยะมูลฝอยและมีการติดต้ังเพียง 1 
จุด ต่อบ่อฝังกลบ 1 บ่อ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการระบายแก๊สที่เกิดขึ้น 
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 บริเวณทางเข้า-ออก อาคารชั่งน้ําหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บ่อฝังกลบที่ 1 บ่อฝังกลบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บ่อฝังกลบที่ 3 บ่อฝังกลบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 บ่อบําบัดน้ําเสีย 1 บ่อบําบัดน้ําเสีย 2 บ่อบําบัดน้ําเสีย 3 

ภาพที่ 3-4 บรเิวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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3.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 
3.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 
 ที่ต้ังโครงการ ปากคลองราง หมู่ 14 ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่พิกัด X 

510662 Y 1095337 
 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 15 ไร่ และ

พ้ืนที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร่(ยังไม่เปิดใช้งาน) ห่างจากเขตเทศบาล         12กิโลเมตร
พ้ืนที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเป็นสวนปาล์มน้ํามันและที่นา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบประมาณ 30 ตัน/วัน 

 งบประมาณโครงการ 31,229,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2540 เทศบาลเมืองหลั งสวน  ไ ด้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2,540,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 ปีงบประมาณ  พ .ศ .2544 เทศบาลเมืองหลังสวน  ไ ด้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จํานวน 28,689,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย 
ตารางที่ 3-4 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน  

ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

2.54 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

2 2544-2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

28.689 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย 

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองหลังสวน เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 สถานภาพปัจจุบัน เดินระบบ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหลังสวน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานผลก
ภายใต้แผนป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การนําน้ําจา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารติดตามและ
ปฏิบัติการเพือ่

23.9%

1.2%

ขยะอิ
ขยะพิ

 องค์ปร
ลําดบั

1
2
3
4

 สภาพ
มีแหล่ง

กแหล่งน้ําดังก
มีชุมชน

ะประเมินสมร
อการจัดการคณุ

22.2%

อนิทรีย์/ขยะยอ่
พิษ/ของเสียอัน

ระกอบของขย
บัที ่
 
 
 ข

4 

แผนภูมแิส

แวดล้อมบริเว
งน้ําสาธารณะ
กล่าวไปใช้ปร
นที่อยู่ใกล้เคยี

รรถนะกําจัดข
ณภาพสิ่งแวด

อยสลายได้
ตรายชุมชน

ยะ ณ จุดรับข
ประเภท

ขยะอินทรีย์
ขยะรีไซเคลิ

ของเสยีอันตร
อ่ืนๆ

สดงองค์ประก

วณพื้นที่โครงก
ะ คือ คลองร
ะโยชน์ในการ

ยงระบบกําจัดข
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ขยะมูลฝอยชุม
ดล้อมในระดบั

ขยะ
ขยะ

ขยะ 

ย์
ล
ราย

อบขยะของเท

การในรัศมี 1 
ราง อยู่ห่างจา
รเกษตรกรรม
ขยะมูลฝอยชมุ

มชน 
บจังหวัด ปี 25

ะรีไซเคิล/ขยะขา
ะท่ีต้องทิ้ง/ใช้ปร

ร้อยล
52.7
23.9
1.2
22.2

ทศบาลเมืองห

กิโลเมตร 
ากระบบกําจัด

มชน จํานวน 2

537-2557 

52.7%

ายได้
ระโยชน์ไม่ได้

ละ
70
90
0
20

หลังสวน 

ดขยะมูลฝอย

2 ชุมชน รวม 

ชุมชน 10 เม

40 คน 

มตร โดยมี
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ภาพที่ 3-5 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองหลังสวน 
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ภาพที่ 3-6 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน 
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3.2.2 รายละเอียดโครงการ 

1) ด้านนโยบาย  
 การดําเนินงานด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
โดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร 

 การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีการจัดต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน 

 การดําเนินงานด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย 
 การรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ ที่

จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ได้แก่ เทศบาลตําบลวังตะกอ เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน และเอกชนอื่นนอกเขต
เทศบาลเมืองหลังสวน 
ตารางที่ 3-5 หน่วยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก MOU ณ วันที่ หน่วยงานที่นําขยะมูลฝอยมากําจัดในปัจจุบัน
ทม.หลังสวน / ทต.ปากน้ําหลังสวน /  
อบต.ท่ามะพลา / อบต.นาขา / อบต.นา
พญา / อบต .บางน้ําจืด / อบต .บาง
มะพร้าว / อบต.บ้านควน / อบต.พ้อ
แดง / อบต.วังตะกอ / อบต.หาดยาย / 
อบต.แหลมทราย  

เทศบาลเมือง
หลังสวน 

ยั ง ไ ม่ มี ก า รล ง
น าม ในบั นทึ ก
ข้อตกลง 

ทม.หลังสวน
ทต.วังตะกอ
ทต.ปากน้ําหลังสวน 
อ.หลังสวน
สสอ.หลังสวน
สนง.ท่ีดิน(สาขาหลังสวน) 

 สนง.กษ.อ.หลังสวน 
 สนง.สัสดี อ.หลังสวน 
 สนง.ปศุสัตว์ อ.หลังสวน 
 สนง.พช.อ.หลังสวน 
 องค์การโทรศัพท์หลังสวน 
 กฟภ.หลังสวน
 กปภ.หลังสวน
 ปณ.อ.หลังสวน 
 สนง.อัยการหลังสวน 
 ศาลจังหวัดชุมพร 
 ร.ร.สวนศรีวิทยา 
 ร.ร.เทศบาลวัดด่านประชากร 
 ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน 
 ร.ร.วัดประสาทนิกร 
 สรรพสามิตอําเภอหลังสวน 
 สนง.บังคับคดี อ.หลังสวน 
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2) ด้านเทคนิค  
 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม

พ้ืนที่ 16.7 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 42 - 53 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่
จัดเก็บได้ประมาณ 35 - 45 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 85 ส่วนพื้นที่ชนบท
ชาวบ้านกําจัดขยะด้วยตนเองโดยวิธีเผาและฝังกลบและบางส่วนดําเนินการทําปุ๋ยหมัก ในส่วนของการกวาดขยะ
และรักษาความสะอาด ดําเนินการโดยจัดจ้างเอกชนในการดําเนินการ 
ตารางที่ 3-6 จาํนวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 

ลําดับ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ 
1 รถแบบเปิดข้างเทท้าย 10 2537 ใช้งานได ้
2 รถแบบเปิดข้างเทท้าย 10 - ชํารุด 
3 รถแบบอัดท้าย 10 2547 ใช้งานได ้
4 รถแบบอัดท้าย 14 - ใช้งานได ้

 ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
 องค์ประกอบระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
- อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถใช้งานได้ปกติ 
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2545 ปัจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 30 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประมาณ 
21 ตัน/วัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน/อ่ืนๆ ประมาณ 9 ตัน/วัน 

- สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีบ่อฝังกลบ จํานวน 1 บ่อ ปัจจุบันมีการใช้งานเต็มพ้ืนที่แล้ว 
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบ บดอัดและปิดทับด้วยดิน เทศบาลฯจึงต้องดําเนินการก่อสร้างคันดิน
ของบ่อฝังกลบขยะให้สูงขึ้นอีก 3 เมตร จากระนาบเดิม ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดชุมพร ปี 2559 และอยู่ในระหว่างการโอนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 ต่อไป 

- ระบบควบคุมก๊าช ไม่มี 
- ระบบตรวจสอบก๊าช ไม่มี 
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดิน(บ่อสังเกตการณ์) มี จํานวน 1 บ่อ 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย มีบ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ เป็นระบบบ่อผึ่งอยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน มีและใช้งานได้ 
- อาคารป้อมยาม มีและใช้งานได้ 
- อาคารจอดรถ มีและใช้งานได้ 
- อาคารซ่อมบํารุง มีและใช้งานได้ 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 
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 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี แนวที่ 1 ชนิดพันธ์ุพืช ขี้เหล็ก ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร 
 แนวที่ 2 ชนิดพันธ์ุพืช สะเดาช้าง ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร 

3) ด้านการบริหารจัดการ 
 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 9 คน ประกอบด้วย 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแทรกเตอร์ดัน) จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแทรกเตอร์ขุด) จํานวน 2 คน 
- พนักงานขับรถบรรทุก(บรรทุกดิน) จํานวน 2 คน 
- พนักงานขับรถบรรทุก(บรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร) จํานวน 1 คน 
- พนักงานชั่งน้ําหนัก จํานวน 2 คน 
- พนักงานทั่วไป(ทําความสะอาด,ตัดหญ้า,ตัดต้นไม้) จํานวน 1 คน 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ ดําเนินการเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 การเก็บค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

 ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย จากองค์กรปกครองส่วนท้องและหน่วยงานต่างๆที่มาใช้บริการกําจัดขยะมูล
ฝอย ในอัตรา 750 บาทต่อตัน 

 ปัญหาในการดําเนินการ 
- เทศบาลฯ มีปัญหาในการดําเนินการ ได้แก่ เครื่องจักรชํารุด/ซ่อมบ่อย ขาดแคลนบุคลากรที่

มีความรู้ และขาดประสิทธิภาพของระบบ 
4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
- มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบการประกาศประชาสัมพันธ์ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
- มีส่วนร่วม แต่ไม่ระบุรูปแบบการดําเนินงาน 

 ปัญหาเรื่องร้องเรียน 
- มี แต่ไม่ระบุ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 ที่ต้ังโครงการ หมู่ 5 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พิกัด X 532267          

Y 1001492 
 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 47 ไร่ เป็นกรรมสิทธ์ิของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่ห่างจากสํานักงาน

เทศบาลฯ ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเป็นสวนยางพาราและชุมชน 
 งบประมาณโครงการ 15,010,000 ล้านบาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2542 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนมิยาซา
ว่า จํานวน 15,010,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ตารางที่ 3-7 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท)
รายละเอียดโครงการ 

1 2542 กองทุนมิยาซาว่า 15.01 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
 

 สถานภาพที่ดิน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 สถานภาพปัจจุบัน ไม่เดินระบบ 
เนื่องจาก เทศบาลฯดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบแต่ไม่ได้ดําเนินการตาม

หลักการฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล จึงทําให้มีปัญหาด้านการจัดการของระบบ จึงทําให้มีการร้องเรียนจาก
ประชาชน เกิดการต่อต้านและประท้วงปิดหลุมฝังกลบ ในปี 2551(บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย   มีจํานวน 4 บ่อ ใช้งาน
เต็มทุกบ่อ อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลวัดประดู่) เทศบาลฯจึงนําขยะไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะของเอกชน
ในตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ) มาจากตลาด 12 แห่ง 

โรงแรม 45 แห่ง โรงพยาบาล 10 แห่ง ร้านอาหาร 780 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง (ข้อมูล ณ ปี 2558) 
 องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ข้อมูล ณ ปี 2556) 

ลําดบัที ่ ประเภท ร้อยละ
 ขยะอินทรีย์ 49.0
 ขยะรีไซเคลิ 20.0
 ของเสยีอันตราย -
 อ่ืนๆ 31.0
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3.3.2 ร

องค์กรปกคร
เข้าร่วมกําจั
สถานที่กําจัด
กลบ จึงไม่มีอ

ตารางที่ 3-8 

อ

ทน.สุราษฎร์ธ
/ ทต.ท่าทอง
ฉนาก/ อบต
บางไทร/ อบ
มะขามเตี้ย/ 
ช้างขวา/ อบ
อบต.ท่าทอง
อบต . ทุ่ งกง
อบต.พลาสว

 

ารติดตามและ
ปฏิบัติการเพือ่

2

31.0

ขยะ
ขยะ

รายละเอียดโค
1) ด้านนโยบา

 การรว
กรมคว

รองส่วนท้องถิ่
ัดขยะมูลฝอย
ดขยะมูลฝอย
องค์กรปกครอ

หน่วยงานและ

อปท. ที่เข้าร่วม

ธานี /ทต.วัดปร
งใหม่/ อบต.ขุน
.บางชนะ/ อบต
บต.บางใบไม้/ อ
อบต.กรูด/ อบ
บต.ช้างซ้าย/ 
ง/ อบต.ท่าทอง
ง /อบต .  ทุ่ ง รั
าส  

ะประเมินสมร
อการจัดการคณุ

20.0%

0%

ะอินทรีย์/ขยะย่
ะท่ีต้องทิ้ง/ใช้ปร

แผนภูมแิสด

ครงการ 
าย  
วมกลุ่มพ้ืนที่ก
วบคุมมลพิษ ก
ถิ่น จํานวน 24
ย(MOU) แต่ใ
ยไม่ถูกหลักวิช
องส่วนท้องถิ่น

ะปริมาณขยะมู

ตาม คพ. 

ะดู่/ ทต.กาญจน
นทะเล/ อบต. 
ต.คลองน้อย/  
อบต.บางโพธิ์/ 
บต. คลองสระ/ 
อบต.ตะเคียน
งใหม่/อบต.ท่าอ
ง /  อบต .ป่ าร

รรถนะกําจัดข
ณภาพสิ่งแวด

อยสลายได้
ระโยชน์ไม่ได้

ดงองค์ประกอบ

ารจัดการขยะ
กําหนดให้เทศ
4แห่ง(เทศบาล
ในปัจจุบันศูน
ชาการ จึงทําใ
นใดสามารถนํ

มูลฝอยที่นํามาก

อปท

นดิษฐ์ 
คลอง
อบต.
อบต.
อบต.
ทอง/ 
อุแท/
ร่อน / 

เทศบ
สุราษ
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- 
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ดือน) 



47 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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ภาพที่ 3-8 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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ภาพที่ 3-9 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจดัขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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2) ด้านเทคนิค 
 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 68.95 ตารางกิโลเมตร ในปี 2555เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง 100% ของพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ มีพนักงานเก็บขนขยะ 90 คน มีรถเก็บขนขยะ
จํานวน 22 คัน ปริมาณขยะวันละ 130 ตัน เส้นทางการเก็บขนขยะ แบ่งเป็น 2 เขต โดยใช้ถนนชนเกษมจนถึง
สะพานนริศ เป็นการแบ่งเขต ซึ่งแบ่งเป็นทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ในแต่ละพื้นที่จะกําหนดเส้นทางการเก็บ
ขนขยะโดยพิจารณาจากน้ําหนักขยะซึ่งแยกให้บริการเก็บขน ดังนี้ 

- เก็บแบบถังรวม โดยจัดต้ังถังขยะรวมให้บริการประชาชนบริเวณจุดต่างๆ และเทศบาลจัดรถ
ออกเก็บตามถังขยะ 

- วิธีบ้านต่อบ้านตามโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยให้ประชาชนนําถุงขยะหรือมีถังขยะประจํา
บ้าน ต้ังวางหน้าบ้านของตนเองหรือจุดรวม โดยเทศบาลกําหนดช่วงเวลาในการให้บริการ ปัจจุบันให้บริการไปแล้ว 
23 ถนน 28 หมู่บ้าน 

- เก็บจากถังคอนเทนเนอร์ บริเวณที่มีปริมาณขยะจํานวนมาก 
- มีการจัดรถเสริมเวียนเก็บขยะตกค้างในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. วันละ 2 คัน 

ตารางที่ 3-9 จาํนวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี 
ที่ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ
1 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 81-1065 2545 
2 รถบรรทุก แบบเทท้าย(6ล้อ) บ-3600 2534 
3 รถบรรทุก แบบคอนเทนเนอร ์ 81-1231 2545 
4 รถบรรทุก แบบเทท้าย(10ล้อ) ป-6581 2536 
5 รถบรรทุก แบบเทท้าย(6ล้อ) ผ-8849 2538 
6 รถบรรทุก แบบประทุนใหญ่(6ล้อ) ผ-9328 2538 
7 รถบรรทุก แบบเทท้าย(10ล้อ) พ-1592 2539 
8 รถบรรทุก แบบประทุนใหญ่(6ล้อ) พ-3406 2539 
9 รถบรรทุก แบบประทุนใหญ่(6ล้อ) พ-3408 2539 
10 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) บท-3045 2540 
11 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 81-7360 2540 
12 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) บท-3048 2540 
13 รถบรรทุก แบบคอนเทนเนอร ์ 80-9780 2543 
14 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 81-3188 2547 
15 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4ล้อ) 81-3827 2548 
16 รถบรรทุก แบบประทุนเล็ก(6ล้อ) 81-3826 2548 
17 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4ล้อ) 81-5640 2550 
18 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4ล้อ) 81-5641 2550 
19 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 81-5714 2550 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

ตารางที่ 3-9 จาํนวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี(ต่อ) 
ที่ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ
20 รถบรรทุก แบบเทท้าย(6ล้อ) 81-6074 2550 
21 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 81-6880 2551 
22 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4ล้อ) 81-7251 2552 
23 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4ล้อ) 81-7252 2552 
24 รถบรรทุก แบบคัดแยก(6ล้อ) 81-8275 2552 
25 รถบรรทุก แบบคัดแยก(6ล้อ) 81-8276 2552 
26 รถบรรทุก แบบเทท้าย(10ล้อ) 82-2155 2556 
27 รถบรรทุก แบบเทท้าย(6ล้อ) 82-2156 2556 
28 รถบรรทุก แบบเทท้าย(6ล้อ) 82-2157 2556 
29 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-2235 2556 
30 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-2236 2556 
31 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-2237 2556 
32 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-2238 2556 
33 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-2239 2556 
34 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-2240 2556 
35 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-3308 2557 
36 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-3309 2557 
37 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-3310 2557 
38 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-3311 2557 
39 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 82-3312 2557 

 
3) ด้านการบริหารจัดการ 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองช่าง 

 การเก็บค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 30 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

 ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ ไม่มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยแต่มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แต่ไม่ได้ระบุค่าดําเนินการกําจัด 
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ภาพที่ 3-11 ผงับริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเอกชนในพื้นที่ตําบลท่าโรงช้าง(1) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย(ปัจจุบัน) 
ต้ังอยู่ในพื้นที่ตําบลท่าโรงช้าง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากที่ทําการองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าโรงช้าง ประมาณ 2.52 กิโลเมตร ห่างจากบริเวณแยก กม.18 ประมาณ 2.22 กิโลเมตร ต้ังอยู่
ห่างจากแม่น้ําตาปี ประมาณ 5.22 กิโลเมตร และห่างจากแม่น้ําพุมดวง 3.76 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยรอบเป็น
สวนปาล์มน้ํามัน เนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ มีเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน  

 องค์ประกอบระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
 สภาพโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีอาคารสํานักงานหรืออาคารอื่นๆ มีเพียงเครื่องชั่ง

น้ําหนัก สําหรับบันทึกปริมาณขยะ และสามารถใช้งานได้ปกติ 
 สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีบ่อฝังกลบจํานวน 5 บ่อ ใช้ไปแล้ว 4 บ่อ ปัจจุบันใช้

งานบ่อที่ 4 ประมาณ 90% ของบ่อฝังกลบ และบ่อฝังกลบในแต่ละบ่อไม่ได้มีการปูพ้ืนบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม
(HDPE) มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ประมาณ 190 ตัน/วัน(จากเขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ประมาณ 126 ตัน/วัน และหน่วยงานอื่นๆประมาณ 64 ตัน/วัน)    การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยเป็น
ลักษณะเทกอง บดอัดและปิดทับด้วยดิน จึงทําให้มีกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันค่อนข้างน้อย แต่บริเวณโดยรอบเป็น
สวนปาล์มจึงไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียน และไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดิน 

 ระบบบําบัดน้ําเสีย มีบ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 บ่อ และไม่ได้ปูพ้ืนบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม
(HDPE)แต่มีการจัดการน้ําเสียโดยการสูบน้ําเสียใส่รถบรรทุกน้ําไปปล่อยในสวนปาล์ม 

 ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย เอกชนเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องและหน่วยงานต่างๆที่มาใช้บริการกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 550 บาทต่อตัน 

 ปัญหาและอุปสรรคของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ไม่มีการปูแผ่นพลาสติกกันซึม(HDPE) ของบ่อ
ฝังกลบและบ่อบําบัดน้ําเสีย จึงอาจทําให้น้ําชะขยะไหลซึมออกจากบ่อและอาจปนเปื้อนในแหล่งน้ําสาธารณะได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-12 ผงับริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเอกชนในพื้นที่ตําบลท่าโรงช้าง(2) 
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บ่อ 2 

บ่อ 5 

บ่อ 4 และ 3
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 เครื่องชั่ง สภาพทางเข้า-ออก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

สภาพทั่วไปบริเวณบ่อบําบัดน้ําเสีย 
ภาพที่ 3-13 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเอกชน ในเขตพื้นที่ตําบลท่าโรงช้าง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

3.4 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
 ที่ต้ังโครงการ หมู่ 6 ถนนเขานูด ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พิกัด         

X 578564 Y 1027998 
 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 

จํานวน 15 ไร่ และพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร่(ยังไม่เปิดใช้งาน) ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เข้าระบบ 17 ตัน/วัน 

 งบประมาณโครงการ 49,644,000 บาท แบ่งเป็น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลเมืองดอนสัก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 49,644,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ตารางที่ 3-10 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

49.644 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองดอนสัก เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 สถานภาพปัจจุบัน เดินระบบ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองช่าง เทศบาลเมืองดอนสัก 
 แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ) มาจากตลาด 1 แห่ง 

โรงแรม 14 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านอาหาร 70 แห่ง โรงงาน 20 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 5 แห่ง หน่วยงาน
ราชการ/เอกชน 25 แห่ง (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2557) 

 องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2557) 
ลําดบัที ่ ประเภท ร้อยละ

1 เศษอาหาร 58
2 พลาสติก 18
3 กระดาษ 11
4 แก้ว 4
5 ผ้า 1.5
6 ใบไม้/ก่ิงไม้ 1
7 โลหะ 3
8 อ่ืนๆ 3.5

 



รายงานผลก
ภายใต้แผนป
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ส่วนหนึ่งของ
สิ่งแวดล้อม 

มูลฝอย 

บันทึกข้อตก
ตารางที่ 3-1
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อบต.ปากแพ

 
 

ารติดตามและ
ปฏิบัติการเพือ่

18.0%

11.0%

4.0

เศษอาหา
ผ้า

 สภาพ
มีชุมชน

รายละเอียดโค
1) ด้านนโยบา

 การดํา
งนโยบายหน่ว
แผน/ยุทธศาส

 การจดั
 ด้านระ
 การดํา
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1 หน่วยงานแ
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แวดล้อมบริเว
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วยงาน(ที่มาข
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นงบประมาณ

ารจัดการขยะ
และนํามาทิ้งจ

ยะมูลฝอยที่นํา

อบต.ไชยคราม/
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ขยะมูลฝอยชุม
ดล้อมในระดบั

3.5%

กระดาษ
โลหะ

กอบขยะของเ

การในรัศมี 1 
ขยะมูลฝอยชมุ

แก่ นโยบายก
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อื่

ทศบาลเมืองด
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ภาพที่ 3-14 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
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ภาพที่ 3-15 ผงับริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
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2) ด้านเทคนิค 
 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ประมาณ 15 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 15 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ
มูลฝอย ร้อยละ 100 
ตารางที่ 3-12 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
ที่ ประเภทรถ ขนาด(ลบ.ม.) ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ
1 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(6ล้อ) 12 2543 ใช้งานได้
2 รถบรรทุก แบบอัดท้าย(6ล้อ) 12 2548 ใช้งานได้
3 รถบรรทุก แบบคัดแยกขยะเปียก-แห้ง(6 ลอ้) 10 2551 ใช้งานได้
4 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4 ล้อ) 3 2543 ใช้งานได้
5 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4 ล้อ) 3 2547 ใช้งานได้

 
 ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

 องค์ประกอบระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
- อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถใช้งานได้ปกติ(แต่ยังไม่มีระบบไฟฟ้า ทําให้ไม่สามารถวัด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบจริงได้) 
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2557 ปัจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 17 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองดอนสัก ประมาณ 
15 ตัน/วัน และหน่วยงานราชการ/เอกชน/อ่ืนๆ ประมาณ 2 ตัน/วัน 

- สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีบ่อฝังกลบ จํานวน 2 บ่อ บ่อฝังกลบที่ 1 ใช้งานเต็มพ้ืนที่
แล้ว ปัจจุบันใช้งานบ่อฝังกลบที่ 2 มีการใช้งานไปแล้ว ร้อยละ 50 ของพื้นที่บ่อทั้งหมด    เทศบาลฯดําเนินการ

กําจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ บดอัดและปิดทับด้วยดินอย่างสม่ําเสมอ        จึงทําให้มีกลิ่นเหม็นค่อนข้าง
น้อย และบริเวณโดยรอบเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มจึงไม่มีปัญหา  เรื่องร้องเรียน รายละเอียด ดังนี้ 

- บ่อที่ 1 เป็นแบบ Area Method 
ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 2 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 3 เมตร มีปริมาณ

มูลฝอยรวมทั้งสิ้น 16,800 ลูกบาศก์เมตร 
การดําเนินการจริง จํานวน 3 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2 เมตร มีปริมาณมูล

ฝอยรวมทั้งสิ้น 19,300 ลูกบาศก์เมตร 
- บ่อที่ 2 เป็นแบบ Area Method 
ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 2 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 3 เมตร มีปริมาณ

มูลฝอยรวมทั้งสิ้น 21,000 ลูกบาศก์เมตร 
การดําเนินการจริง จํานวน 2 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 3 เมตร มีปริมาณมูล

ฝอยรวมทั้งสิ้น 22,000 ลูกบาศก์เมตร 



60 
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- ระบบควบคุมก๊าช ไม่มี 
- ระบบตรวจสอบก๊าช ไม่มี 
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดิน(บ่อสังเกตการณ์) มี จํานวน 2 บ่อ 
- ระบบบําบัดน้ําเสีย มีบ่อบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บ่อ เป็นระบบบ่อผึ่งอยู่ในสภาพใช้งานได้

ปกติ ไม่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน มีและใช้งานได้ 
- อาคารป้อมยาม มีและใช้งานได้ 
- อาคารจอดรถ มีและใช้งานได้ 
- อาคารซ่อมบํารุง มีและใช้งานได้ 
- ถนนภายในโครงการ ประเภท แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 5 เมตร 
- รั้ว ประเภทลวดหนามและคอนกรีต 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 2 แนว 3 ด้าน 
 ด้านที่ 1 ชนิดพันธ์ุพืช สะเดา ความสูงเฉลี่ย 2 เมตร 
 ด้านที่ 2 ชนิดพันธ์ุพืช เหลืองปรีดียาธร ความสูงเฉลี่ย 2 เมตร 
 ด้านที่ 3 ชนิดพันธ์ุพืช ไผ่หวาน ความสูงเฉลี่ย 3-5 เมตร 

 
3) ด้านการบริหารจัดการ 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองช่าง 

 การเก็บค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 30 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

 ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ ไม่มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แต่มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 750 บาทต่อตัน 
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 บริเวณทางเข้า-ออก อาคารเครื่องชั่ง อาคารจอดรถ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

สภาพทั่วไปบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บ่อบําบัดน้ําเสีย 1 บ่อบําบัดน้ําเสีย 2 บ่อบําบัดน้ําเสีย 3 
 

ภาพที่ 3-16 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
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3.5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.5.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเต่า 
 ที่ต้ังโครงการ บ้านโฉลกบ้านเก่า หมู่ 3 ตําบลเกาะเต่า อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พิกัด 

X 591562 Y 1113956 
 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร ปริมาณขยะ   มูลฝอยที่

เข้าระบบ 11 ตัน/วัน 
 งบประมาณโครงการ 45,837,000 บาท แบ่งเป็น 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เทศบาลตําบลเกาะเต่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 32,839,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย 
บริษัท พอลลูช่ันแคร์ จํากัด 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลตําบลเกาะเต่า ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณตาม
มติคณะรัฐมนตรีสัญจร จํานวน 12,998,000 บาท ดําเนินการซ่อมแซมเตาเผาที่ชํารุด โดย กิจการร่วมค้า SEM-BQ 
ตารางที่ 3-13 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเต่า 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

32.839 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

2 2556 มติคณะรัฐมนตรีสัญจร 12.998 ซ่อมแซมเตาเผา
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลตําบลเกาะเต่า เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 สถานภาพปัจจุบัน ไม่เดินระบบ เนื่องจาก อยู่ในระหว่างซ่อมแซมและปรับปรุงเตาเผา 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองช่าง เทศบาลตําบลเกาะเต่า 
 แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ) มาจาก โรงแรม 191 

แห่ง ร้านอาหาร 138 แห่ง โรงงาน 3 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน 4 แห่ง (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2557) 
 องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2557) 

ลําดบัที ่ ประเภท ร้อยละ
1 เศษอาหาร 10
2 พลาสติก 35
3 กระดาษ 5
4 แก้ว 35
5 ผ้า 5
6 ใบไม้/ก่ิงไม้ 5
7 โลหะ 5
8 อ่ืนๆ -



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการน

 
3.5.

ส่วนหนึ่ง
สิ่งแวดล้อ

จัดการขย

ผลข้อมูล

มูลฝอย มี

 
 
 

35.0%

เศษอ

 สภ
มีแ

นําน้ําจากแหล
มีชุ

.2 รายละเอีย
1) ด้านนโ

 กา
ของนโยบายห
อม นโยบายรัฐ

 กา
ยะมูลฝอยมีผูร้

 ด้
ด้านการบริห

 กา
มีการกําหนดเ

 กา

ภายใต้แผ

5.0%
5

อาหาร พลา

แผนภูมิ

ภาพแวดล้อมบ
หล่งน้ําสาธาร
ล่งน้ําดังกล่าวไ
มชนที่อยู่ใกล้

ดโครงการ 
ยบาย  
ารดําเนินงานด
หน่วยงาน(ที่ม
ัฐบาล/แผนแม
ารจัดองค์กรแ
รับผิดชอบแต่
้านระบบข้อมู
ารจัดการขยะ
ารดําเนินงานด
เป้าหมาย ติดต
รรวมกลุ่มพ้ืน

รายงานผ
ผนปฏิบัติการ

5.0% 5.0

าสติก กระ

มแิสดงองค์ปร

บริเวณพื้นที่โค
รณะ คือ ร่อง
ไปใช้ประโยชน
้เคียงระบบกํา

ด้านนโยบาย 
มาของนโยบา
ม่บทการจัดก
ละบุคลากรที

ต่มีขอบเขตหน้
มูล มีการมอบ
ะมูลฝอยต่อผู้บ
ด้านงบประม
ตามประเมินผ

นที่การจัดการข
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ผลการติดตาม
เพื่อการจัดกา

10.0

5.0%

0%

ะดาษ แก้ว

ระกอบขยะขอ

ครงการในรัศมี
น้ําโฉลก อยู่ห
น์ 
จัดขยะมูลฝอ

ได้แก่ นโยบา
ย : แผนพัฒ
ารขยะมูลฝอย

ที่รับผิดชอบ ผู้
น้าที่ความรับผิ
หมายบุคลาก
บริหารเป็นระ
าณ มีการจัด
ผลการใช้งบป
ขยะมูลฝอย ไม

มและประเมินส
ารคุณภาพสิ่งแ

%

%
ผ้า ใบ

องเทศบาลตําบ

มี 1 กิโลเมตร
ห่างจากระบบ

ยชุมชน จํานว

ายการจัดการ
นาเศรษฐกิจแ
ยและของเสีย
ผู้รับผิดชอบรา
ผดิชอบจํากัด
กรรับผิดชอบดู
ะยะๆ 
สรรงบประมา
ระมาณ มีการ
ม่มีองค์กรปกค

สมรรถนะระบ
แวดล้อมในระ

35.0%

บไม้/ก่ิงไม้ โ

บลเกาะเต่า 

ร 
บกําจัดขยะมูล

วน 1 ชุมชน ร

รสิ่งแวดล้อมจ
และสังคมแห่ง
ยอันตราย แผน
ายงานโดยตร

ดูแลระบบข้อ

าณเพื่อเป็นค่
รลงทุนเพื่อปรั
ครองส่วนท้อง

บบกําจัดขยะม
ะดับจังหวัด ปี

%

โลหะ

ลฝอยชุมชน 5

รวม 1,233 ครั

จากฝ่ายบริหา
งชาติ/แผนจัด
น/ยุทธศาสตร
งต่อคณะกรร

มูล และมีการ

าใช้จ่ายในกา
รับปรุงประสิท
งถิ่น/สถานบัน

มูลฝอยชุมชน
ป 2537-2557

500 เมตร แต่

รัวเรือน 

ารและถือเป็น
ดการคุณภาพ
ร์จังหวัด 
รมการบริหาร

รสรุปรายงาน

ารจัดการขยะ
ทธิภาพระบบ
นอ่ืนๆเข้าร่วม

น 
7 

ต่

น
พ

ร

น

ะ
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

2) ด้านเทคนิค 
 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยกองช่าง สามารถให้บริการเก็บขนขยะ

มูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21.03 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 11 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 11 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ  มูลฝอย ร้อยละ 100 
ตารางที่ 3-14 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเต่า 
ที่ ประเภทรถ ขนาด(ลบ.ม.) ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ
1 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(6ล้อ) ใช้งานได้
4 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4 ล้อ) ใช้งานได้
5 รถบรรทุก แบบเปิดข้างเทท้าย(4 ล้อ) ใช้งานได้

 
 ข้อมูลระบบกําจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผา 

 เทคโนโลยี  เตาเผาแบบควบคุมอากาศ (Gasification) 
 องค์ประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผา 

 อาคารเครื่องชั่ง ชํารุด 
 ระบบเตาเผา จํานวน 1 เครื่อง 

- เครื่องที่ 1 ออกแบบให้มีความสามารถในการเผาได้ 0.75 ตัน/ช่ัวโมง 
- สถานภาพ ปิดดําเนินการ เนื่องจาก ชํารุด 

 ระบบกําจัดกากขี้เถ้า 
- เถ้าหนักปริมาณ 0.75 ตันต่อวัน เทศบาลฯกําจัดเองโดยการฝังกลบและมีการ

นําไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการก่อสร้าง 
- เถ้าเบาปริมาณ 1 ตันต่อวัน เทศบาลฯกําจัดเองโดยการฝังกลบ      

 ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ ไม่มี 
 ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอยเป็นระบบชีวภาพ ปริมาณที่รองรับ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 บ่อสังเกตการณ์ มี จํานวน 1 บ่อ 
 ระบบจัดการน้ําฝน มี เป็นแบบคสล. 

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน ไม่มี 
- อาคารป้อมยาม มีและใช้งานได้ 
- อาคารจอดรถ ไม่มี 
- อาคารซ่อมบํารุง ไม่มี 
- ถนนภายในโครงการ ประเภท คอนกรีตและดิน 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 

ภายใต้แผ

3-17 แผนที่

รายงานผ
ผนปฏิบัติการ

แสดงที่ต้ังระบ
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ผลการติดตาม
เพื่อการจัดกา

บบกําจัดขยะม

มและประเมินส
ารคุณภาพสิ่งแ

มูลฝอยชุมชน

สมรรถนะระบ
แวดล้อมในระ

น เทศบาลตําบ

บบกําจัดขยะม
ะดับจังหวัด ปี

บลเกาะเต่า 

มูลฝอยชุมชน
ป 2537-2557

น 
7 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-18 ผงับริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเต่า 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- ไม่มี 

 เทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 13,000,000 บาท(งบครม.สัญจร) เพื่อ
ดําเนินการซ่อมแซมเตาเผา โดยได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า SEM-BQ ดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงเตาเผา ปัจจุบัน
สามารถดําเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงไปแล้วประมาณ 80% การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ดําเนินการด้วย
วิธีการเทกองร่วมกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล แต่มีปัญหาขยะรีไซเคิลประเภทขวดแก้ว เนื่องจากร้านรับซื้อของเก่า
รับซื้อในราคาที่ถูกมาก และหากจะขนส่งออกนอกเกาะจะมีค่าใช้จ่ายสูง 

3) ด้านการบริหารจัดการ 
 การเก็บขนและกําจัด 

 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯจ้างเอกชน(หจก.ธนพร)ดําเนินการเก็บขน ในอัตรา 181.48 บาท/ตัน  

 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯจ้างเอกชน(กิจการร่วมค้า SEM-BQ)ดําเนินการกําจัด 

 การเก็บค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็นประเภท ได้แก่ บ้าน/

ครัวเรือน อัตรา100บาท/เดือน ร้านอาหาร อัตรา 360 บาท/เดือน และสถานประกอบการ อัตรา 500 บาท/เดือน 
 ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยแต่ไม่ระบุอัตรา

ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 
 ปัญหาในการดําเนินการ 

- เทศบาลฯ มีปัญหาในการดําเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เครื่องจักรชํารุด/ซ่อมบ่อย 
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และขาดประสิทธิภาพของระบบ 
 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบการป้ายประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์และชี้แจงตาม
ครัวเรือน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
- มีส่วนร่วม โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

 ปัญหาเรื่องร้องเรียน 
- มีการร้องเรียนจากประชาชนตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา เกี่ยวกับเรื่อง กลิ่นเหม็น  น้ําชะขยะ

จากการขนส่ง น้ําชะขยะจากระบบกําจัด แก้ไขโดยการใช้ EM ฉีดพ่น ใช้ผ้ายาง(PE)ปิดคลุม กองขยะและทําความ
สะอาดถนน เพื่อลดกลิ่นเหม็น ควันจากการเผาขยะ แก้ไขโดยการใช้น้ําฉีดพรมเพื่อลดควัน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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สภาพเตาเผาที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-19 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะเต่า 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

3.6 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.6.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ 
 ที่ ต้ังโครงการ บ้านทุ่งท่าลาด หมู่ 2 ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช                

ที่พิกัด X 604086 Y 935806 
 ขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 200 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 44.2 ไร่ 

ระยะที่ 2 จํานวน 42.27 ไร่ ระยะที่ 3 จํานวน 41.34 ไร่ และระยะที่ 4 จํานวน 38 ไร่ ปัจจุบัน ใช้พ้ืนที่กําจัดใน
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2/1 ไปแล้ว จํานวน 65.36 ไร่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบประมาณ 248.3 ตัน/วัน คิด
เป็นร้อยละ 82.8 ของประสิทธิภาพการกําจัดที่ออกแบบไว้ 

 งบประมาณโครงการ 134,500,000 บาท แบ่งเป็น 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2538 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงมหาดไทย จํานวน 119,000,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด 
วิษณุการก่อสร้าง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2545 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,500,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย บ่อที่ 2 

ตารางที่ 3-15 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2538 กระทรวงมหาดไทย 119 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย
2 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม 
15.5 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(บ่อที่ 2) 
 

 สถานภาพที่ดิน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 สถานภาพปัจจุบัน เดินระบบ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ) มาจาก ตลาด 17 

แห่ง โรงแรม 41 แห่ง โรงพยาบาล 5 แห่ง ร้านอาหาร 465 แห่ง โรงงาน 15 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 28 แห่ง 
หน่วยงานราชการ/เอกชน 58 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2558) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-20 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-21 ผงับริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

3.6.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ด้านนโยบาย  

 การดําเนินงานด้านนโยบาย มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝ่ายบริหาร 
 การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบรายงานต่อคณะทํางานด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอยแต่สายงานบังคับบัญชาไม่ชัดเจน 
 ด้านระบบข้อมูล มีการจัดทําระบบข้อมูล(ด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ)ด้านการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บ
เป็นข้อมูล 

 การดําเนินงานด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
มูลฝอย มีการกําหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 

 การรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ ยัง
ไม่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง แต่นํามาทิ้งจริง จํานวน 57 แห่ง 

2) ด้านเทคนิค 
 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ ดําเนินการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

ครอบคลุมพ้ืนที่ 21.66 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 145 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 145 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 
ตารางที่ 3-16 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ลําดับ ประเภท 
ขนาด

(ลบ.ม.) 
ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ หมายเหต ุ

1 รถแบบอัดท้าย 12 81-9021 2556 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
2 รถแบบอัดท้าย 6 81-8915 2556 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
3 รถแบบอัดท้าย 6 81-9492 2557 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
4 รถแบบอัดท้าย 6 82-1084 2557 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
5 รถแบบอัดท้าย 12 81-9493 2557 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
6 รถแบบอัดท้าย 12 82-1087 2557 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
7 รถแบบอัดท้าย 12 82-1085 2557 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
8 รถแบบอัดท้าย 12 82-1086 2557 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
9 รถบรรทุกเทท้าย 15 81-1790 2548 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
10 รถบรรทุกเทท้าย 3.5 81-5551 2554 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
11 รถบรรทุกเทท้าย 3.5 81-5552 2554 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
12 รถบรรทุกเทท้าย 3.5 81-5553 2554 ใช้งานได ้ ให้เอกชนเช่า
13 รถบรรทุกเทท้าย 3.5 81-5554 2554 ใช้งานได ้ เทศบาลใช้งาน
14 รถบรรทุกเทท้าย 15 บ 9965 2548 ซ่อมบ่อย ให้เอกชนเช่า
15 รถบรรทุกเทท้าย 15 81-1248 2548 ซ่อมบ่อย ให้เอกชนเช่า
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

ตารางที่ 3-16 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ต่อ) 

ลําดับ ประเภท 
ขนาด 

(ลบ.ม.) 
ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ หมายเหต ุ

16 รถบรรทุกเททา้ย 10 81-2401 2550 ใช้งานได้ ให้เอกชนเช่า
17 รถบรรทุกเททา้ย 15 81-2152 2550 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
18 รถบรรทุกเททา้ย 15 พ 4331 2550 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
19 รถบรรทุกเททา้ย 15 ผ 0635 2550 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
20 รถบรรทุกเททา้ย 15 บท 799 2550 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
21 รถบรรทุกเททา้ย 5 82-6518 2557 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
22 รถกระบะ 2.5 81-9231 2557 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
23 รถกระบะ 2.5 81-9232 2557 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
24 รถกระบะ 2.5 81-9233 2557 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
25 รถกระบะ 2.5 81-9234 2557 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน
26 รถกระบะ 2 บท 258 2550 ใช้งานได้ เทศบาลใช้งาน

 
 ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

 องค์ประกอบระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
- อาคารเครื่องชั่ง สามารถใช้งานได้ปกติ 
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 300 ตัน/วัน

(จากเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมาณ 145.31 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 103 ตัน/วัน) มี
จํานวน 2 บ่อ ดังนี้ 

 บ่อที่ 1 เป็นแบบ Trench Method 
- ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 8 ช้ัน แบ่งเป็น ตํ่ากว่าระดับผิวดิน 3 ช้ันๆละ 2.5 เมตรและ

สูงกว่าระดับผิวดิน 5 ช้ันๆละ 2.5 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 792,800 ลูกบาศก์เมตร 
- สถานภาพ เปิดดําเนินการ อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 20 ปี ใช้มาแล้ว 

18 ปี 
 บ่อที่ 2 เป็นแบบ Trench Method 
- ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 8 ช้ัน แบ่งเป็น ตํ่ากว่าระดับผิวดิน 3 ช้ันๆละ 2.5 เมตรและ

สูงกว่าระดับผิวดิน 5 ช้ันๆละ 2.5 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 360,000 ลูกบาศก์เมตร 
- สถานภาพ เปิดดําเนินการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

- ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนที่ 40 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง ประกอบด้วย 
บ่อหมัก 1 ขนาด 25,600 ลูกบาศก์เมตร 
บ่อหมัก 2 ขนาด 25,600 ลูกบาศก์เมตร 
บ่อกึ่งไร้อากาศ ขนาด 36,000 ลูกบาศก์เมตร 
บ่อเติมอากาศ ขนาด 11,875 ลูกบาศก์เมตร 
น้ําชะมูลฝอยที่ผ่านการบําบัดแล้ว จะไม่ปล่อยออกสู่ภายนอก 

- ระบบควบคุมก๊าช ไม่มี 
- ระบบตรวจสอบก๊าช ไม่มี 
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดิน(บ่อสังเกตการณ์) ไม่มี 
- ระบบจัดการน้ําฝน ไม่มี 

 เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ 
ตารางที่ 3-17 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ์ 

ลําดับ ประเภท 
ขนาด

(ลบ.ม.) 
ทะเบียนรถ/
เลขครุภัณฑ์ 

ปีที่ได้มา
(พ.ศ.) 

สภาพ หมายเหต ุ

1 รถแบบอัดท้าย 12 81-9021 2556 ใช้งานได้ ให้เอกชนเช่า
2 รถแบบอัดท้าย 6 81-8915 2556 ใช้งานได้ ให้เอกชนเช่า

 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน มี และใช้งานได้ 
- อาคารป้อมยาม มี แต่ใช้งานไม่ได้ 
- อาคารจอดรถ มี และใช้งานได้ 
- อาคารซ่อมบํารุง มี และใช้งานได้ 
- ถนนภายในโครงการ ประเภท หินคลุก ความกว้าง 5 เมตร 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 1 แนว 4 ด้าน 
 แนวที่ 1 ชนิดพันธ์ุพืช สนทะเล ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร 

 
3) ด้านการบริหารจัดการ 

 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 19 คน ประกอบด้วย 
- หัวหน้างาน จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแบ็คโฮ) จํานวน 6 คน 
- พนักงานชั่งน้ําหนัก จํานวน 4 คน 
- พนักงานทั่วไป จํานวน 8 คน 
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 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ จ้างเหมาเอกชนดําเนินการ จํานวน 5 เขต อัตราค่าจ้าง 350 บาท/ตัน 

 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 การเก็บค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

 ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ ไม่มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แต่มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แต่ไม่ได้ระบุค่าดําเนินการกําจัด 
 ปัญหาในการดําเนินการ 

- เทศบาลฯ มีปัญหาในการดําเนินการ ได้แก่ เครื่องจักรชํารุด/ซ่อมบ่อย ขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ และขาดประสิทธิภาพของระบบ 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบการประกาศประชาสัมพันธ์ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีส่วนร่วม แต่ไม่ระบุรูปแบบการดําเนินงาน 
 ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

- มี แต่ไม่ระบุ 
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3.7 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.7.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 ที่ต้ังโครงการ หมู่ 4 ตําบลควนกรด อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พิกัด X 567643       

Y 900982 
 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 85 ไร่ 
 งบประมาณโครงการ 138,559,000บาท 

 ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2 545  เทศบาลเมื องทุ่ งสง  ไ ด้ รั บงบประมาณสนับสนุ นจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จํานวน 138,559,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูล
ฝอย 

ตารางที่ 3-18 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ลําดับ 
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

138.559 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
 สถานภาพที่ดิน 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน เป็นที่ราชพัสดุเดิมอยู่ในความดูแลของจังหวัด

ทหารบกทุ่งสงห่างจากเทศบาลฯ 7 กิโลเมตร 
 สถานภาพปัจจุบัน 
ไม่เดินระบบ เนื่องจาก มีปัญหาการต่อต้านจากประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

บริเวณหลุมฝงักลบขยะซึ่งกลัวปัญหาน้ําใต้ดินเสีย กลิ่นเหม็นและพาหะนําโรคจากสัตว์ ทําให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2555) 

ลําดบัที ่ ประเภท ร้อยละ
1 ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลายได้ 64.83
2 ขยะรีไซเคลิ/ขยะขายได้ 28.92
3 ขยะพิษ/ขยะอันตราย 0
4 ขยะที่ต้องทิ้ง/ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 6.25
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เป็นศูนยจ์
แห่ง)ร่วม
ความร่วม
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อ

ทม.ทุ่งสง
อบต.ทุ่งส
อบต.เขาโ
อบต.ควน
ใหญ่/ อบ
ไม้ไผ่ / อ
/ อบต .ห
อบต.บ้าน

 
 

ข
ข

.2 รายละเอีย
1) ด้านนโ

 กา
จัดการขยะมูล
มลงนามในบัน
มมือเข้าร่วมกํ
ที่ใกล้เคียงบริเ
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อปท. ที่เข้าร่วมต
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โร / อบต.กะปาง 
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บต.ท่ีวัง /อบต.น
อบต.นาหลวงเส
หนองหงส์ / 
นนิคม / อบต.บ้

ภายใต้แผ
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นาโพธิ์ / อบต.นา
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รายงานผ
ผนปฏิบัติการ
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ะย่อยสลายได้
ช้ประโยชน์ไม่ได

นภูมแิสดงองค
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2) ด้านเทคนิค 
 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ ดําเนินการจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย

ครอบคลุมพ้ืนที่ 21.66 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 145 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 145 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย ร้อยละ 100 
ตารางที่ 3-20 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ลําดับ ประเภทรถ ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ 

1 รถคอนเทนเนอร์ 8 ป 1591 2535 ใช้งานได้ 
2 รถคอนเทนเนอร์ 8 บท 396 2540 ใช้งานได้ 
3 รถอัดท้าย(6 ลอ้) 6 81-5619 2551 ใช้งานได้ 
4 รถอัดท้าย(6 ลอ้) 6 81-5620 2551 ใช้งานได้ 
5 รถอัดท้าย(6 ลอ้) 6 81-5506 2550 ใช้งานได้ 
6 รถอัดท้าย(6 ลอ้) 13.5 81-1360 2541 ใช้งานได้ 
7 รถเปิดข้างเทท้าย(4ล้อ) 4 81-1348 2540 ใช้งานได้ 
8 รถเปิดข้างเทท้าย(4ล้อ) 4 81-1358 2540 ใช้งานได้ 
9 รถเปิดข้างเทท้าย(4ล้อ) 4 2555 ใช้งานได้ 

 
 ข้อมูลการกําจัดขยะมูลฝอย 
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง ก่อสร้างเป็นระบบฝังกลบ(Sanitary Landfill) 

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อาคารชั่งน้ําหนัก อาคารคัดแยก โรงจอดรถ/เครื่องจักรกล อาคารบ้านพักคนงาน 
อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติสภาพบ่อฝังกลบ มีบ่อฝังกลบจํานวน 3 บ่อ ปูพ้ืนด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม(HDPE) และ
แผ่นใยสังเคราะห์(Geotextile) แต่ปัจจุบันแผ่นใยสังเคราะห์เริ่มเสื่อมสภาพและขาดในบางจุดมีระบบบําบัดน้ําเสีย
จากน้ําชะขยะจํานวน 3 บ่อ ได้แก่ บ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic pond) 1 บ่อบ่อกึ่งไร้อากาศ(Facultative pond) 1 
บ่อ และบ่อบ่ม(Maturation pond)1 บ่อ ในปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหาการต่อต้าน
จากประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณสถานที่กําจัดขยะซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาน้ํา
ใต้ดินเสีย กลิ่นเหม็นและพาหะนําโรคจากสัตว์ 

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากมีปัญหาการต่อต้านจาก
ประชาชนและชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ทําให้มีวัชพืชและต้นไม้ขึ้นปกคลุม
ในบ่อฝังกลบ ในปัจจุบันเทศบาลฯได้รับการสนับสนุนจากโรงปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) ดําเนินการก่อสร้างระบบคัด
แยกขยะเพื่อนําไปผลิตพลังงาน(RDF) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด(ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล) จึงทําให้
สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯได้ 
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ภาพที่ 3-23 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 



รายงานผลก
ภายใต้แผนป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ารติดตามและ
ปฏิบัติการเพือ่

ภาพที่ 3-2

ะประเมินสมร
อการจัดการคณุ

24 ผงับริเวณ(

รรถนะกําจัดข
ณภาพสิ่งแวด

(Layout) สถา
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ขยะมูลฝอยชุม
ดล้อมในระดบั

านที่กําจัดขย

มชน 
บจังหวัด ปี 25

ะมูลฝอยชุมช

537-2557 

ชนเทศบาลเมือองทุ่งสง 
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 อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารจอดรถ/เครื่องจักรกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย สภาพบ่อบําบัดน้ําเสีย 
 

ภาพที่ 3-25 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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3.8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.8.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ 
 ที่ ต้ังโครงการ หมู่ 3 ถนนชายทะเล ตําบลปากพนังฝั่งตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่พิกัด X 633961 Y 924476 
 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 28 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธ์ิของเทศบาลฯ(เทศบาลฯซื้อ

ในปี พ.ศ.2509)ห่างจากสํานักงานเทศบาลฯ 3กิโลเมตรพื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะ  เป็นที่ว่างเปล่า ถนน
สาธารณะและที่อยู่อาศัย แบ่งเป็นบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จํานวน 5 บ่อ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบประมาณ 
25 ตัน/วัน 

 งบประมาณโครงการ 59,700,000 บาท แบ่งเป็น 
 ปีงบประมาณ  พ .ศ .2544 เทศบาลเมืองปากพนัง  ไ ด้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จํานวน 59,700,000 บาท ดําเนินการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย โดย บจก.ฝางธนา เทคโนโลยี 

ตารางที่ 3-21 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

59.7 ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย

 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองปากพนัง เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 สถานภาพปัจจุบัน เดินระบบ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากพนัง 
 แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ) มาจากตลาด 3 แห่ง 

โรงแรม 4 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านอาหาร 31 แห่ง โรงงาน 21 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 6 แห่ง หน่วยงาน
ราชการ/เอกชน 22 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558) 

 องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ข้อมูล ณ ปี 2556) 
ลําดบัที ่ ประเภท ร้อยละ

1 เศษอาหาร 48
2 พลาสติก 31
3 กระดาษ 7
4 แก้ว 5
5 ผ้า 3.5
6 ใบไม้/ก่ิงไม้ 2.5
7 โลหะ 2
8 อ่ืนๆ 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การนําน้ํา

 
3.8.

ส่วนหนึ่ง
ของเสียอั

จัดการขย

บริหารจัด
ระยะๆ 

มูลฝอย 

บันทึกข้อ
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7.0%
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ผ้า
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- มี
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1) ด้านนโ

 กา
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อันตราย มีการ

 กา
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 ด้
ัดการขยะมูล

 กา
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ผลการติดตาม
เพื่อการจัดกา
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ตารางที ่3-22 หน่วยงานและปริมาณขยะมลูฝอยที่นํามากาํจัดที่ศูนย์กําจัดขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 

อปท. ที่เข้าร่วมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU
ณ วันที่ 

อปท. ที่เข้าร่วมปัจจุบัน 
ปริมาณขยะที่นํามา
กําจัด (ตัน/วัน) 

ทม.ปากพนัง/อบต.ปากพนังฝั่ ง
ต ะ วั น ตก /อบต .ปากพนั ง ฝั่ ง
ตะวันออก/อบต.ปากแพรก/อบต.ป่า
ระกํ า/อบต.หูล่ อง/อบต .แหลม
ตะลุมพุก/อบต.เกาะทวด/อบต.ขนาบ
นาก/อบต.คลองกระบือ/อบต.คลอง
น้อย/อบต.ท่าพญา/อบต.ชะเมา/
อบต.บางพระ/อบต .บางศาลา/
อบต.บ้านเพิง/อบต.บ้านใหม่ 

ทม.ปากพนัง ยั ง ไ ม่ มี
ก า ร ล ง
น า ม ใ น
บั น ทึ ก
ข้อตกลง 

ทม.ปากพนัง 16 
ทต.เชียรใหญ่ 1.5 
ทต.บางจาก 1 
อบต.แหลมตะลุมพุก 1 
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก 1.5 
อบต.บางพระ 1 
อบต.ท้องลําเจียก 0.5 
อบต.คลองน้อย 0.5 
อบต.หูล่อง 0.5 
อบต.คลองกระบือ 0.5 

 
2) ด้านเทคนิค 

 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 
เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ประมาณ 15 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได้ประมาณ 15 ตัน/วัน คิดเป็นประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะ
มูลฝอย ร้อยละ 100 
ตารางที่ 3-23 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 
ที่ ประเภทรถ ขนาด(ลบ.ม.) ปีที่ได้มา(พ.ศ.) สภาพรถ
1 รถบรรทุกอัดทา้ย 10 2541 ชํารุด 
2 รถบรรทุกอัดทา้ย 10 2542 ชํารุด 
3 รถบรรทุกอัดทา้ย 10 2555 ใช้งานได้
4 รถบรรทุกอัดทา้ย(6ล้อ) 12 2551 ซ่อมบ่อย
5 รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย(4ลอ้) 3 ลบ.หลา 2541 ใช้งานได้
6 รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย(4ลอ้) 3 ลบ.หลา 2547 ใช้งานได้
7 รถบรรทุก(4ลอ้) 4 ลบ.หลา 2543 ใช้งานได้
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ภาพที่ 3-26 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
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ภาพที่ 3-27 ผงับริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
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 ข้อมูลระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 

 องค์ประกอบระบบฝังกลบขยะมูลฝอย 
- อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถใช้งานได้ปกติ 
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง เปิดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแต่

ปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 25 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองปากพนัง 
ประมาณ 15 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 10 ตัน/วัน 

- สภาพบ่อฝังกลบ มีบ่อฝังกลบ จํานวน 5 บ่อ มีการใช้งานเต็มพ้ืนที่ทั้ง 5 บ่อแล้ว เทศบาลฯ
จึงต้องดําเนินการก่อสร้างคันดินของบ่อฝังกลบขยะที่ 4 ให้สูงขึ้นอีก 3 เมตรจากระนาบของบ่อเดิม ดําเนินการกําจัด
ขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบ มีการบดอัดและปิดทับด้วยดิน จึงทําให้มีกลิ่นเหม็นค่อนข้างน้อย ปัจจุบันเทศบาลฯได้นํา
เครื่องร่อนขยะมาทําการร่อนขยะจากบ่อฝังกลบเก่าเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย รายละเอียด ดังนี้ 

- บ่อที่ 1 เป็นแบบ Area Method 
ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 4 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2.7 เมตร         
การดําเนินการจริง จํานวน 1 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 3 เมตร มีปริมาณมูล

ฝอยรวมทั้งสิ้น 11,513.25 ลูกบาศก์เมตร 
อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 15 ปี ใช้มาแล้ว 12 ปี 

- บ่อที่ 2 เป็นแบบ Area Method 
ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 4 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2.7 เมตร มีปริมาณ

มูลฝอยรวมทั้งสิ้น 12,453.75 ลูกบาศก์เมตร 
การดําเนินการจริง จํานวน 1 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 3 เมตร มีปริมาณมูล

ฝอยรวมทั้งสิ้น 12,453.75 ลูกบาศก์เมตร 
อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 15 ปี ใช้มาแล้ว 12 ปี 

- บ่อที่ 3 เป็นแบบ Area Method 
ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 4 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2.7 เมตร         
การดําเนินการจริง จํานวน 2 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น ช้ันที่ 1 3 เมตร ช้ันที่ 

2 2 เมตร มีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 21,568.75 ลูกบาศก์เมตร 
อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 15 ปี ใช้มาแล้ว 12 ปี 

- บ่อที่ 4 เป็นแบบ Area Method 
ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 4 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2.7 เมตร         
การดําเนินการจริง จํานวน 2 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น ช้ันที่ 1 3 เมตร ช้ันที่ 

2 2 เมตร มีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 24,907.5 ลูกบาศก์เมตร 
อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 15 ปี ใช้มาแล้ว 12 ปี 

- บ่อที่ 5 เป็นแบบ Area Method 
ค่าตามที่ออกแบบไว้ จํานวน 1 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 2.7 เมตร         
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การดําเนินการจริง จํานวน 1 ช้ัน ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละชั้น 3 เมตร มีปริมาณมูล
ฝอยรวมทั้งสิ้น 12,285 ลูกบาศก์เมตร 

อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 15 ปี ใช้มาแล้ว 12 ปี 
- ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพ้ืนที่ 2.64 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่มี

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบด้วย 
บ่อที่ 1 ขนาด 1,400 ลูกบาศก์เมตร 
บ่อที่ 2 ขนาด 1,400 ลูกบาศก์เมตร 
บ่อที่ 3 ขนาด 2,450 ลูกบาศก์เมตร 
น้ําชะมูลฝอยที่ผ่านการบําบัดแล้วปล่อยลงสู่ คลองศรีสําโรง 

- ระบบควบคุมก๊าช มี จํานวน 20 จุด 
- ระบบตรวจสอบก๊าช ไม่มี 
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใต้ดิน(บ่อสังเกตการณ์) มี จํานวน 4 บ่อ 
- ระบบจัดการน้ําฝน  มี เป็นรางดินขนานไปกับถนน 

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน มีและใช้งานได้ 
- อาคารป้อมยาม มีและใช้งานได้ 
- อาคารจอดรถ มีและใช้งานได้ 
- อาคารซ่อมบํารุง มีและใช้งานได้ 
- ถนนภายในโครงการ ประเภท ลูกรัง ความกว้าง 4 เมตร 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 1 แนว 4 ด้าน 
 แนวที่ 1 ชนิดพันธ์ุพืช อินทนิล,ราชพฤกษ์,กระถิน มะขาม ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร 

 
3) ด้านการบริหารจัดการ 

 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 5 คน ประกอบด้วย 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 คน 
- พนักงานทั่วไป(ประจําเครื่องย่อยฯ,เครื่องคัดแยก) จํานวน 3 คน 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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 การเก็บค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

 ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ ไม่มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แต่มีการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 250 บาทต่อตัน 
 

 ปัญหาในการดําเนินการ 
- เทศบาลฯ มีปัญหาในการดําเนินการ ได้แก่ เครื่องจักรชํารุด/ซ่อมบ่อย ขาดแคลนบุคลากรที่

มีความรู้ ขาดประสิทธิภาพของระบบ และไม่มีที่ดินใหม่สําหรับก่อสร้างระบบ 
 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบวิทยุชุมชน เสียงตามสาย สต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ติด
บริเวณรถเก็บขนขยะและถังขยะ ตลอดจนคําขวัญเพื่อประชาสัมพันธ์   

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
- มีส่วนร่วม กิจกรรมธนาคารขยะของชุมชน 

 ปัญหาเรื่องร้องเรียน 
- ไม่มี 

 
5) ปัญหาและอุปสรรคของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ เฉพาะทาง 
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ใช้กําจัดขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่แล้วและยังไม่สามารถหาที่ดิน

แห่งใหม่สําหรับใช้เป็นสถานที่กําจัดในระยะต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารจอดรถ/เครื่องจักรกล 
 
 
 
 
 
 
 
 สภาพถนนรอบโครงการ สภาพบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องย่อยกิ่งไม้ เครื่องร่อนถุงพลาสติก 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพบ่อบําบัดน้ําเสีย 
 

ภาพที่ 3-28 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 



  

 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะ 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
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ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

บทที่ 4 
สรุปผลการติดตามระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

4.1 ระบบรวบรวมและบําบัดน้าํเสยีชมุชนแบบบึงประดษิฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
     4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ 
 ที่ต้ังโครงการ ต้ังอยู่บริเวณถนนคลองหา ตําบลนาสาร อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่

พิกัด X 540291 Y 973440 
 ขนาดพื้นที่ จํานวน 3 ไร่ สามารถให้บริการจัดการน้ําเสีย 5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ7 

ของพื้นที่เขตการปกครอง(พ้ืนที่เขตการปกครอง 67.13 ตารางกิโลเมตร) 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองนาสาร เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนาสาร 
 แหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชน มาจากตลาด 3 แห่ง โรงแรม 1 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านอาหาร 

20 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 2 แห่ง สถานีบริการน้ํามัน 4 แห่ง(มิถุนายน 2558) 
 สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

   มีคลองฉวาง อยู่ห่างจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 200 เมตร โดยมีการนําน้ําจากคลองฉวางไป
ใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ําประปา 

 เทศบาลเมืองนาสารได้ว่าจ้าง บริษัท แซนแทค เซนเตอร์ จํากัด ดําเนินการก่อสร้างและควบคุม
งาน โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ 270 วัน ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 - เมษายน พ.ศ.2551 
งบประมาณของโครงการเป็นเงิน 3,222,356.12 บาท ดังตารางที่ 4-1 
ตารางที่ 4-1 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 

ลําดับที่ 
ปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1  2549 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.22 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย

4.1.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ด้านนโยบาย  

 การดําเนินงานด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การจัดองค์กรละบุคลากรที่รับผิดชอบ มีผู้รับผิดชอบแต่มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบจํากัด 

 การดําเนินงานด้านระบบข้อมูล มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล มีการ
สรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ 

 การดําเนินงานด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ําเสีย 
 การดําเนินงานด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการน้ําเสีย ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/

สถาบันอื่นๆ เข้ารว่ม 
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ภาพที่ 4-1 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมอืงนาสาร 



 

รายงานผลก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามแล
ภายใต้แผ

ภาพที่ 4-2 ผั
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2) ด้านเทคนิค 
 ข้อมูลระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นชนิดระบบท่อรวม(Combined System) น้ําเสียที่รวบรวมเข้าสู่

ระบบถูกรวบรวมจากแหล่งกําเนิด ได้แก่ บ้านเรือน/ที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดและโรงฆ่าสัตว์ จาก
ถนน 4 สาย คือ ถนนพิชัยเดชะ ถนนนาสารใน ถนนประชาอุทิศ และถนนคลองหา ระบบรวมรวมฯ  มีความสามารถใน
การรองรับน้ําเสีย 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมีน้ําเสียเข้าระบบรวมรวมฯ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

จากการตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบรวบรวมน้ําเสีย พบว่า 
- ถนนนาสารใน(เริ่มต้ังแต่สี่แยกโรงเรียนบ้านนาสาร) 
ท่อระบายน้ําตลอดแนวถนนนาสารในทั้ง 2 ฝั่ง มีระดับน้ําประมาณ 1 ใน 3 ของท่อและ

ไหลช้า มีตะกอนทรายและขยะมูลฝอยในท่อ และมีการนําถุงทรายไปถมไว้ในท่อบริเวณถนนพิชัยเดชะ(หน้า
โรงเรียนบ้านนาสาร) เพื่อไม่ให้น้ําเสียไหลไปตามแนวถนนพิชัยเดชะ แต่ให้ไหลเข้าสู่ถนนนาสารในแทน ระบบ
รวบรวมน้ําเสีย บริเวณถนนนาสารใน จากการตรวจสอบพบว่า ในท่อระบายน้ําตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง มีระดับ
น้ําประมาณ 1 ใน 3 ของท่อ น้ําไหลช้า มีตะกอน ทราย และวัชพืชอยู่ขึ้นปกคลุมในท่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-3 ระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนนาสารใน เทศบาลเมืองนาสาร 
- ถนนคลองหา(เริ่มต้ังแต่สี่แยกจนถึงสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง) 
ท่อระบายน้ําตลอดแนวถนนคลองหาทั้ง 2 ฝั่ง มีระดับน้ําประมาณ 1 ใน 3 ของท่อและไหลช้า 

มีตะกอนทรายและขยะมูลฝอยในท่อ บริเวณหนองน้ํา(ข้างสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง) มีวัชพืชขึ้นปกคลุม
หนาแน่น ซึ่งเป็นจุดรับ/พักน้ําเสียจากท่อระบายน้ําเสียทั้งหมด ก่อนเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-4 ระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนคลองหา เทศบาลเมืองนาสาร 
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 ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ์(Constructed Wetland) 

ประเภทน้ําเสียไหลบนผิวดิน รองรับน้ําเสียได้มากกว่า 50 ลบ.ม.ต่อวัน(ตามการออกแบบ) ปัจจุบันมีน้ําเสียเข้า
ระบบ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วย บ่อดักน้ําเสีย 1 บ่อ บ่อรวบรวมน้ําเสีย 1 บ่อบ่อดักกรวดทรายและ
ขยะ 1 บ่อ บ่อเกรอะ 1 บ่อ บ่อดึงกาก 1 บ่อ ลานตากตะกอนทราย  1 แห่ง  บ่อผึ่ง 1 บ่อ บ่อบึงประดิษฐ์ 1 
บ่อ บ่อปรับสภาพ 1 บ่อ แล้วระบายน้ําทิ้งออกจากระบบลงสู่ แหล่งน้ําสาธารณะ ไม่มีอาคารประกอบและ
ระบบสาธารณูปโภค ไม่มีระบบการจัดการน้ําฝน มีแนวกันชน(Buffer Zone) จํานวน 3 แนว แนวที่ 1 ต้นสน 
ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร แนวที่ 2 ต้นสน ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร และแนวที่ 3 ต้นสน ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร และ
เทศบาลฯไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ทั้งในส่วนของคุณภาพน้ําเสียก่อนเข้าระบบและน้ําทิ้งที่ออกจากระบบ 
โดยน้ําทิ้งที่ออกจากระบบจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ คือ คลองฉวาง ซี่งอยู่ห่างจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนประมาณ 200 เมตร และมีการนําน้ําจากแหล่งน้ําดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ําประปา 

จากการตรวจสอบสถานภาพการใช้งานของระบบบําบัดน้ําเสีย พบว่า 
- ระบบบําบัดน้ําเสียไม่ได้เดินระบบ เนื่องจาก อุปกรณ์หลายอย่างชํารุด เช่น ป๊ัมสูบน้ําเสีย 

ตู้ควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น ทําให้น้ําเสียที่ไหลผ่านบ่อรวบรวมน้ําเสียไม่เข้าสู่บ่อพักน้ําเสีย เทศบาลฯจึงดําเนินการขุด
คูระบายน้ําเพื่อให้น้ําเสียที่ไหลล้นจากบ่อดักน้ําเสียไหลเข้าสู่บ่อผึ่งโดยตรงแทน 

- บ่อผึ่ง จากการสํารวจ พบว่า มีผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเต็มบ่อ น้ําในบ่อมีสีดําคล้ํา 
ซึ่งอาจเกิดจากน้ําเสียอยู่ในบ่อผึ่งนานเกินไป 

- บ่อบึงประดิษฐ์และบ่อปรับสภาพ จากการสํารวจ พบว่า เทศบาลฯดําเนินการขุดปรับแบบ
บ่อบึงประดิษฐ์และบ่อปรับสภาพในระบบเดิม โดยปิดกลบบ่อปรับสภาพและขุดขยายบ่อบึงประดิษฐ์(ขุดรวม
เป็นบ่อเดียวให้เป็นลักษณะบ่อผึ่ง)และในบ่อมีผักตบชวาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเต็มบ่อ น้ําในบ่อมีสีดําคล้ําและไม่
พบว่ามีพืชบําบัดน้ําเสีย(ธูปฤาษี)เจริญเติบโต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บ่อรวบรวมน้ําเสีย บ่อสูบน้ําเสีย 
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 บ่อดักกรวด/ทราย บ่อเกรอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บ่อผึ่ง บ่อบึงประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพน้ําเสียที่ผ่านระบบบําบัดฯก่อนไหลลงสู่คลองสาธารณะ 
 
 

ภาพที่ 4-5 สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสยีชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร 
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ภาพที่ 4-6 ผังบริเวณ(Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 
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3) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
การเดินระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาสารดําเนินการเองโดยอยู่ในความดูแลของ       

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลประจําระบบ เทศบาลฯไม่ได้ออก        
เทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน และไม่มีข้อมูลและแผนการดําเนินงานการศึกษาเพื่อ
กําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน ส่วนปัญหาในการดําเนินการ ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
ความชํานาญ เครื่องจักร อุปกรณ์ชํารุด/ซ่อมบ่อย ทําให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง 

4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา(ข้อมูลปี 2554) 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียเข้าระบบและน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมือง

นาสาร เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 พบว่าคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบ มีค่าบีโอดี 14.3 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ํามันและไขมัน 
0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสฟอรัสทั้งหมด 1.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน ยกเว้น Total Suspended Solids มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าเท่ากับ 27 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน กําหนดให้น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดมีค่าของแข็งแขวนลอย
(Suspended Solid) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด Total Nitrogen ไม่เกิน 20 
มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร รายละเอียดตามตารางที่ 4-2 

ตารางที่ 4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองนาสาร 

น้ําเสีย 

พารามิเตอร์
Total Suspended 

Solids(TSS) 
mg/L 

Biological 
Oxygen Demand 

(BOD)mg/L 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(FCB)MPN/100ml 

Oil & 
Grease 
mg/L 

Total Kjeldahl 
Nitrogen(TKN) 

mg/L 

Total 
Phosphorus 
(TP)mg/L 

เข้าระบบ 20 80.5 1.6 x 107 0.2 22.85 1.22 
ออกระบบ 10 14.3 2.2 x 105 0.6 27 1.28 
ค่ามาตรฐาน * 20 - 5 * 2 

หมายเหตุ * หมายถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐานไว้ 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยการติดต้ังถังดักไขมันใน

ครัวเรือนและร้านอาหาร 
- เทศบาลฯ มีการดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน โดย

ดําเนินโครงการไร้ไขมัน ไร้มลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
- เทศบาลฯ มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 

2558 ประเด็นการร้องเรียน คือ มีการปล่อยน้ําเสียลงคลองฉวางจากตลาด ชุมชนและโรงฆ่าสัตว์ โดยไม่มีการ
บําบัดน้ําเสีย ซึ่งเทศบาลฯได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานแจ้งเจ้าของตลาดร่วม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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4.2 ระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสียชุมชนแบบบอ่ปรับเสถียร  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ที่ต้ังโครงการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา หมู่ 2 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช           

ที่พิกัด X 604697 Y 936280 
 ขนาดพื้นที่ จํานวน 380 ไร่ สามารถให้บริการจัดการน้ําเสีย 13.5 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย

ละ 60 ของพื้นที่เขตการปกครอง(พ้ืนที่เขตการปกครอง 22.56 ตารางกิโลเมตร) 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ ห้างหุ้นส่วน สามประสิทธ์ิ จํากัด 
 แหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชน มาจากตลาด 17 แห่ง โรงแรม 41 แห่ง โรงพยาบาล 5 แห่ง 

ร้านอาหาร 465 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง หมู่บ้านจัดสรร 28 แห่ง หน่วยงานราชการ/เอกชน 58 แห่ง หอพัก/
อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 52 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง(เมษายน 2558) 

 สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
มีแม่น้ําสายหลัก คือ คลองเตย อยู่ห่างจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 300 เมตร โดยมีการนําน้ํา

จากแหล่งน้ําดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการคมนาคม การอุปโภค และระบายน้ํา 
มีแม่น้ําสายรอง คือ คลองวัดหญ้า อยู่ห่างจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนประมาณ 50-100 เมตร โดย

มีการนําน้ําจากแหล่งน้ําดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร และระบายน้ํา 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามประสิทธ์ิ ดําเนินการก่อสร้างและ

ควบคุมงาน โดยมีระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ ต้ังแต่ พ.ศ.2550 - 2557 งบประมาณของโครงการเป็น
เงิน 828,648,000 บาท ดังตารางที่ 4-3 
ตารางที่ 4-3 การสนับสนนุงบประมาณเพื่อการดําเนินการจดัการน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1  2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

828.648 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย

4.2.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ด้านนโยบาย  

 การดําเนินงานด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด มีการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการที่เกี่ยวข้อง การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ          
มีผู้รับผิดชอบรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสีย และมีผู้รับผิดชอบแต่มีขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบจํากัด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 การดําเนินงานด้านระบบข้อมูล มีการจัดทําด้านระบบข้อมูล(ด้านเทคนิค บุคลากรและ
งบประมาณ) ด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย มีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ํา
เสียต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ จัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียไว้ใช้ภายใน
หน่วยงานและมีรูปแบบการรายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน 

 การดําเนินงานด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ํา
เสียและมีการกําหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ 

 การดําเนินงานด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการน้ําเสีย ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
สถาบันอื่นๆ เข้าร่วม 

2) ด้านเทคนิค 
 ข้อมูลระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นชนิดระบบท่อรวม (Combined System) มีความยาวทั้งหมด

ประมาณ 12,751 เมตร โดยก่อสร้างแบบ open cut จํานวน 3 คลอง ได้แก่ คลองป่าเหล้า 1,391 เมตร คลอง
หน้าเมือง 1,271 เมตร และคลองท่าวัง 1,684 เมตร แบบ pipe jacking จํานวน 2 คลอง ได้แก่ คลองแดง-
ถนนกระโรม 768 เมตร และคลองทุ่งปรัง คลองเตย-ถนนศรีธรรมราช 7,637 เมตร มีบ่อดักน้ําเสีย 52 แห่ง 
สถานีสูบน้ําเสีย 1 สถานี มีความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 33,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมีน้ําเสียเข้า
ระบบรวมรวมฯ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 4-4 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ถนน/คลอง ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ
(เมตร) 

ความยาวท่อ
(เมตร) 

จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด 

คลองป่าเหล้า คสล.ชนิดปากระฆังพร้อม
แหวนยาง 

0.40 1,055 ถ.พัฒนาการคูขวาง ถ.ราชดําเนิน 

 คสล.ชนิดปากระฆังพร้อม
แหวนยาง 

0.60 188 ถ.ราชดําเนิน หน้าวัดท้าวโคตร 

คลองหน้าเมือง คสล.ชนิดปากระฆังพร้อม
แหวนยาง 

0.80 769 ถ.พัฒนาการคูขวาง ถ.ราชดําเนิน 

  คสล.ชนิดปากระฆังพร้อม
แหวนยาง 

1.00 485 ถ.ราชดําเนิน หน้าโรงเรียนนานาชาติ

คลองท่าวัง คสล.ชนิดปากระฆังพร้อม
แหวนยาง 

0.50 1,190 สะพานท่าขนอน สะพานราเมศว์ 

  คสล.ชนิดปากระฆังพร้อม
แหวนยาง 

0.80 379 สะพานราเมศว์ คลองทุ่งปรัง 

คลองแดง คสล.ชนิดปากระฆังพร้อม
แหวนยาง 

0.40 496 CSO 18 คลองแดง สะพานคลองแดง

ถนนกระโรม คสล.ก่อสร้างแบบดันท่อลอด 0.80 280 สะพานคลองแดง สะพานคลองท่าเรียน
ถนนศรีธรรมราช คสล.ก่อสร้างแบบดันท่อลอด 1.00 1,645.85 หน้าวัดท้าวโคตร ส่ีแยกไฟแดงหลังอําเภอเก่า
  คสล.ก่อสร้างแบบดันท่อลอด 1.20 866.24 ส่ีแยกไฟแดง

หลังอําเภอเก่า 
หน้าโรงเรียนนานาชาติ

คลองทุ่งปรับ และ
คลองเตย 

คสล.ก่อสร้างแบบดันท่อลอด 1.50 5,076.21 หน้าโรงเรียนนานาชาติ บ่อสูบน้ําเสียในโรงบําบัด
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-7 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-8 ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

ตารางที่ 4-5 รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย(CSO) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ถนน 
บ่อดักน้ําเสีย

(CSO) 
ตําแหน่งที่ต้ัง หมายเหตุ 

ถนนมะขามชุม CSO 1 คอสะพานมะขามชุม  
ถนนสะพานยาว CSO 2 หน้าศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ศรีทวี  
  CSO 3 หน้าร้านลาบเป็ด  
  CSO 4 หน้าร้านคาราโอเกะตรงข้ามร้านลาบเป็ด  
ซอยศรีทวี CSO 5 สะพานวัดศรีทวีด้านข้างโรงเรียนวัดศรีทวี แนวคลองท่าวัง
ซอยท่าวัง CSO 6 ซอยคริสตัล(ชนิดท่ี 4 มี Sluice Gate ขนาด    300 ม.ม.)  
ถนนราชดําเนิน CSO 7 ทิศเหนือของสะพานราเมศว์ ทิศตะวันออก ถ.ราชดําเนิน  
ถนนราชดําเนิน CSO 8 ทิศใต้ของสะพานราเมศว์ ใกล้ป้อมตํารวจ  
ถนนตากสิน CSO 10 คอสะพานหน้าวัดท่าโพธิ์  
ถนนท่าโพธิ์ CSO 11 หัวมุมวัดท่าโพธิ์ ใกล้ซ.ทักษิณา1  
ถนนท่าโพธิ์ CSO 12 ปากซ.ไพศาลสถิตย์ หลังวัดท่าโพธิ์  
ถนนท่าโพธิ์ CSO 13 คอสะพานท่าขนอน  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 14 คอสะพานท่าวัง ทิศตะวันออกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง    ด้านทิศ

เหนือสะพาน 
 

ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 15 คอสะพานท่าวัง ทิศตะวันตกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง     ด้านทิศ
เหนือสะพาน 

 

ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 16 คอสะพานท่าวัง ทิศตะวันออกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง    ด้านทิศ
ใต้สะพาน 

 

ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 17 คอสะพานท่าวัง ทิศตะวันตกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง     ด้านทิศ
ใต้สะพาน 

 

คลองแดง CSO 18 คลองแดง(ชนิดท่ี 4 มี Sluice Gate ขนาด    300 ม.ม.)  
ถนนกระโรม  CSO 19 คอสะพานแดง ด้านตลาดนัดท่าเรียน  
 CSO 20 คอสะพานแดง ทางเข้าสนามฟุตซอลหัวอิฐ  
 CSO 21 คอสะพานแดง ทางเข้าตลาดพืชผล  
 CSO 22 คอสะพานแดง ทางออกตลาดพืชผลประตูหนึ่ง  
 CSO 23 คอสะพานท่าเรียน ทิศเหนือถ.กระโรมด้านตลาดนัดท่าเรียน  
 CSO 24 คอสะพานท่าเรียน ทิศใต้ถ.กระโรม (ตรงข้ามCSO 23)  
  CSO 25 คอสะพานท่าเรียน ใกล้รางรถไฟ  
ถนนท่าช้าง CSO 26 ข้างอุทยานการเรียนรู้เทศบาลฯ(CLP) แนวคลองหน้าเมือง
ถนนราชดําเนิน CSO 27 คอสะพานหน้าเมือง  
ถนนศรีธรรมโศก CSO 28 ด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด  
ถนนศรีธรรมโศก CSO 29 คอสะพานนครน้อย ทิศตะวันตกของถ.ศรีธรรมโศก ด้านทิศใต้

สะพาน 
 

ซอยสารีบุตร CSO 30 ซอยสารีบุตรแยกริมคลอง  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 31 ปาก ซ.หมู่บ้านชลวิจิตร  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 32 ปาก ซ.สารีบุตร  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 33 ตรงข้าม ซ.รามราชท้ายนํ้า  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 34 ปาก ซ.รามราชท้ายนํ้า  
ซอยรามราชท้ายนํ้า CSO 35 สามแยกซอยรามราชท้ายนํ้าตัดกับถนนกรแก้ว  
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ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

ตารางที่ 4-5 รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย(CSO) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ต่อ) 

ถนน 
บ่อดักน้ําเสีย

(CSO) 
ตําแหน่งทีต่ั้ง หมายเหต ุ

ซอยรามราชท้ายน้ํา CSO 36 ลําเหมืองขา้งวัดมมุป้อม(ชนิดท่ี 4 มี Sluice Gate ขนาด    300 
ม.ม.) 

 

ศรีธรรมราช CSO 37 หน้าปา้ยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครศรีฯ ติดคลองท่าเรียน แนวคลองทุ่งปรัง
ศรีธรรมราช CSO 38 ตรงข้ามถนนพระอีศวร  
ศรีธรรมราช CSO 39 ซ.บ่อทรัพย์(ข้างรา้นอาหารชาวเรอื)  
เทวบุร ี CSO 40 สี่แยกไฟแดงหลังอําเภอเกา่  
ศรีธรรมราช CSO 41 ปากซอยบญุญาธรรมา(ทางเข้าสหกรณ์การเกษตร นครศรีฯ) 

หลังศาลากลาง 
 

ศรีธรรมราช CSO 42 ตรงข้ามถนนท่าชี  
ศรีธรรมราช CSO 43 ซ.วิบูลย์สุข หลงัวดัพระบรมหาธาตุ  
ศรีธรรมราช CSO 44 ซ.พังพกาฬ  ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลวิบลูย์สุข  
ราชดําเนิน CSO 45 หน้ารา้นอาหารอสีานเกินร้อย แนวคลองป่าเหลา้
ราชดําเนิน CSO 46 ตรงข้าม CSO 45  ทิศตะวันตกของถ.ราชดําเนิน  
ศรีธรรมราช CSO 47 โค้งโรงเรียนภาษา  
ซอยศรีธรรมโศก 1 CSO 48 ลําเหมืองศรธีรรมโศก 1 (ชนิดท่ี 4 มี Sluice Gate ขนาด 300 

ม.ม.) 
 

ถนนพัฒนาการคขูวาง CSO 49 คอสะพานคลองปา่เหล้า ด้านตะวันออกถนน ทิศเหนือสะพาน  
ถนนพัฒนาการคขูวาง CSO 50 คอสะพานคลองปา่เหล้า ด้านตะวันตกถนน ทิศเหนือสะพาน  
ถนนพัฒนาการคขูวาง CSO 51 คอสะพานคลองปา่เหล้า ด้านตะวันออกถนน ทิศใต้สะพาน  
ถนนพัฒนาการคขูวาง CSO 52 คอสะพานคลองปา่เหล้า ด้านตะวันตกถนน ทิศใต้สะพาน  

 ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อผึ่ง(Stabilization Pond : SP) 

ประกอบด้วย บ่อออกซิเจน หรือบ่อสาหร่าย หรือบ่อเขียว (Oxidation Pond)  จํานวน 2 บ่อ ขนาดกว้าง 158 
เมตร ยาว 823 เมตร ลึก 2.2 เมตร ปริมาตร 286,000 ลูกบาศก์เมตร และบ่อบ่อม(Maturation) จํานวน 1 
บ่อ ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 823 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตร 165,000 ลูกบาศก์เมตร สถานีสูบน้ําเสีย 1 
แห่ง บ่อแบ่งน้ํา 1 บ่อ  หม้อแปลงไฟฟ้า 1 แห่ง อาคารควบคุม/เก็บจ่ายสารเคมี 1 แห่ง สถานีสูบน้ําหมุนเวียน 
1 แห่ง และลานตากผักตบชวา 1 แห่ง ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 33,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณ
น้ําเสียที่เข้าระบบจริง 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27      ของระบบที่ออกแบบ และปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการทดสอบเดินระบบ 

 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
- มีคู่มือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ 
- มีเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการและคู่มือการใช้งาน

ของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์ทุกรายการ 
- มีการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบในเชิงป้องกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่กําหนด 
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 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําเข้าระบบและคุณภาพน้ําทิ้งทุกเดือน 
 ความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ําในรูป BOD ร้อยละ 50-80 
 วิธีจัดการน้ําทิ้ง จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ คือ คลองเตย 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

- อาคารสํานักงาน มีและใช้งานได้ 
- ห้องปฏิบัติการ มีแต่ไม่ได้ใช้งาน 
- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ไม่มี 
- อาคารป้อมยาม ไม่มี 
- อาคารจอดรถ ไม่มี 
- ถนนภายในโครงการ ประเภทลาดยาง ความกว้าง 4 เมตร 
- รั้ว ประเภทคอนกรีต 

 ระบบจัดการน้ําฝน 
- มีระบบขัดการน้ําฝน ชนิดรางรอบอาคารสํานักงาน 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 2 ด้าน 2 แนว 
 แนวที่ 1 ชนิดพันธ์ุพืช แปรงล้างขวด ความสูงเฉลี่ย 3.5 เมตร 
 แนวที่ 2 ชนิดพันธ์ุพืช แปรงล้างขวด ความสูงเฉลี่ย 3.5 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-9 แผนผังระบบบาํบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
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ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

ตารางที่ 4-6 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ของเครื่องจักรและครุภัณฑ์  
ลําดบั ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ จํานวน

1 ตะแกรงตกัขยะ
อัตโนมัติอย่าง
หยาบ 

ใช้สายสลิง - หนากวา้ง 2.5 ม.
- ความกวา้งช่องเปิด 50 ม.ม. 
- กําลังไฟฟ้า 2.2 kW 

N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

2 เครื่อง

2 เครื่องสูบน้าํเสีย 
 

แบบจุม่แช่ - อัตราสูบ 2,000 ลบ.ม./ชม.
- TDH 20 ม. 
- กําลังไฟฟ้า 165 kW 

Flygt 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

5 เครื่อง

3 เวียร์ผันน้ํา
ส่วนเกิน  
3 เท่าอัตราการ
ไหลเฉลี่ย 

  - ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร  เวียร์
น้ําล้นขับด้วยมอเตอร์ไฟฟา้ 

N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

1 เครื่อง

4 เครื่องสูบน้าํ
หมุนเวียน 

แบบจุม่แช่ 
(Axial Flow 
Propeller) 

- อัตราสูบ 1,175 ลบ.ม./ชม.
- TDH 2 ม. 
- กําลังไฟฟ้า 12 kW 

N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

2 เครื่อง

5 เครื่องกวน
สารละลาย 
คอปเปอร์ซัลเฟต 

ประเภท Top 
Entry Tank 
Mixer 

- มอเตอร์ 1.0 kW N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

2 เครื่อง

6 เครื่องสูบ
สารละลาย 
คอปเปอร์ซัลเฟต 

Diaphragm 
Metering 

- จ่ายสารละลายคอปเปอร์
ซัลเฟต ความเขม้ข้น 10%   ได้
ในช่วง 0 - 225 ลติร/ชม. 
- มอเตอร์ 0.4 kW 

N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

2 เครื่อง

7 ประตูน้ํา
ขับเคลื่อนดว้ย
มอเตอร์ไฟฟ้า 

  - ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

5 ตัว

8 รอกไฟฟา้ 4 ทิศทาง - ขนาด 5 ตัน N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

1 ตัว

9 เครื่องวัดระดับน้ํา   - Hydrostatic Level N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

6 ตัว

10 เครื่องวัดอตัราการ
ไหล 

วัดท่ีรางเปิด - Ultrasonic Sensor N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

1 ตัว

11 เครื่องสูบ
น้ําประปา 

Booster 
Pump 

- อัตราสูบ 15 ลบ.ม./ชม.
- TDH 15 ม. 
- กําลังไฟฟ้า 0.75 kW/ชุด 

N.D. 2557 ใช้งานได้
ปกต ิ

1 ชุด (มีปั๊ม 
2 ตัว) 
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3) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
 การเดินระบบ 

- เทศบาลฯ ดําเนินการเอง ซึ่งควบคุมและดูแลโดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 การเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

- เทศบาลฯ ไม่มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ ไม่เก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน เนื่องจาก ยังไม่มีเทศบัญญัติเก็บค่าบริการ

บําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ มีการศึกษาเพื่อกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนไว้แล้ว 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดเก็บข้อมูล 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
- เทศบาลฯ ไม่มีปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

 
4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียเข้าระบบและน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 พบว่าคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบ มีค่าความเป็น
กรด-ด่าง 7.2 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 21.5 มิลลิกรัมต่อลิตร บีโอดี 5.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ํามันและไขมัน น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนโตรเจนทั้งหมด น้อยกว่า 0.16 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัด    น้ําเสียรวมของชุมชน รายละเอียดตามตารางที่ 
4-7 

ตารางที่ 4-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

น้ําเสีย 

พารามิเตอร์

pH 
Total Suspended 

Solids(TSS) 
mg/L 

Biological Oxygen 
Demand 

(BOD)mg/L 

Total 
Phosphorus 
(TP)mg/L 

Oil & 
Grease 
mg/L 

Total Kjeldahl 
Nitrogen(TKN) 

mg/L 
เข้าระบบ 6.6 25.1 6.4 0.519 0.5 <0.16
ออกระบบ 7.2 21.5 5.5 0.025 <0.5 <0.16
ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0 ≤30 ≤20 ≤2 ≤5 ≤20

 
5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เทศบาลฯ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 เทศบาลฯ ไม่มีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 เทศบาลฯ ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
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 ภาพที่ 4-10 สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้าํเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 



111 

รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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4.3 ระบบรวบรวมและบําบดัน้ําเสียชุมชนแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.3.1 ข้อมูลทั่วไปของระบบ 

 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 ที่ต้ังโครงการ บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล ตําบลปากแพรก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่

พิกัด X 574919 Y 901748 
 ขนาดพื้นที่ จํานวน 1,425 ตารางวา สามารถให้บริการจัดการน้ําเสีย 2.75 ตารางกิโลเมตร คิด

เป็นร้อยละ 38 ของพื้นที่เขตการปกครอง(พ้ืนที่เขตการปกครอง 7.17 ตารางกิโลเมตร) 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 แหล่งกําเนิดน้ําเสียชุมชน มาจากตลาด 2 แห่ง โรงแรม 5 แห่ง โรงพยาบาล 3 แห่ง   

ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง โรงงาน 2 แห่ง 
 สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีแม่น้ําสายหลัก คือ คลองท่าเลา แม่น้ํา

สายรอง คือ คลองท่าโหลน และคลองตม 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ว่าจ้าง บริษัท วรรธน์สรร จํากัด ดําเนินการก่อสร้างและควบคุมงาน โดยมี

ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ ต้ังแต่ พ.ศ.2551 - 2553 งบประมาณของโครงการเป็นเงิน 257,300,000 
บาท ดังตารางที่ 4-8 
ตารางที่ 4-8 การสนับสนนุงบประมาณเพื่อการดําเนินการจดัการน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมอืงทุ่งสง 
ลําดับ
ที่ 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2551 - 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 257.30 ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
4.3.2 รายละเอียดโครงการ 

1) ด้านนโยบาย  
 การดําเนินงานด้านนโยบาย ได้แก่ นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็น

ส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ไม่มีการจัดต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล 

 การดําเนินงานด้านระบบข้อมูล มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล   และมี
การสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ 

 การดําเนินงานด้านงบประมาณ มีการกําหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ 

 การดําเนินงานด้านการรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการน้ําเสีย ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
สถาบันอื่นๆ เข้าร่วม 
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ภาพที่ 4-11 แผนที่แสดงที่ต้ังระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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2) ด้านเทคนิค 
 ข้อมูลระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
ระบบรวบรวมน้ําเสียเป็นชนิดระบบท่อรวม (Combined System) มีบ่อดักน้ําเสีย 14 บ่อ 

สถานีสูบน้ําเสีย 1 แห่ง ความยาวท่อ 2,930 เมตร มีความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 10,000 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ซึ่งมีน้ําเสียเข้าระบบรวมรวมฯ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 4-9 รายละเอียดจํานวนบ่อดักน้ําเสีย(CSO) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ถนน 
บ่อดักน้ําเสีย

(CSO) 
ตําแหน่งที่ตัง้ หมายเหตุ 

 CSO 1 ตรงข้ามบ้านพักคนชรา  
 CSO 2 หน้าร้านคนขายเกือก  
 CSO 3 หน้าร้านยิ้ม ยิ้ม  
 CSO 4 หน้าร้านสแตนเลส  
 CSO 5 หน้า ธกส.  

ตารางที่ 4-10 รายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรอืสถานียกระดับน้ําเสีย 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั้ง 
ชนิดเครือ่งสูบน้ํา/
ที่ตั้งระบบควบคุม 

ขนาด(กิโลวัตต์
หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน้ําเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/

วินาที) 

ระยะทางของสถานีสูบน้ํา
เสียสุดท้ายถึงระบบบําบัดน้ํา

เสีย(กิโลเมตร) 
สถานีสูบน้ําเสีย บริเวณสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติฯ 
ปั๊มจุ่ม 280  

 
 ข้อมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช้เป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ(Rotating 

Biological Contactor : RBC) ประกอบด้วย บ่อปรับสภาพ(Equalization Tank) จํานวน 1 บ่อ ปริมาตร 
2,543 ลูกบาศก์เมตร บ่อเติมอากาศ(Aeration Tank) จํานวน 4 บ่อ ปริมาตรบ่อละ 1,702.4 ลูกบาศก์เมตร  บ่อ
ตกตะกอน(Sedimentation Tank) จํานวน 2 บ่อ ปริมาตรบ่อละ 410.4 ลูกบาศก์เมตร และบ่อพักน้ําทิ้ง 1 
บ่อ ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบจริง 5,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของระบบที่ออกแบบ 

 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
- มีคู่มือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ 
- มีการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบในเชิงป้องกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่กําหนด 

 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
- น้ําเข้าระบบ มีการตรวจวัด ทุก 6 เดือน (ไม่ได้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา) 
- น้ําทิ้ง มีการตรวจวัด ทุก 6 เดือน (ไม่ได้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา) 
- ความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน้ําในรูป BOD มากกว่าร้อยละ 80 
- วิธีจัดการน้ําทิ้ง จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ คือ คลองท่าโหลน และมีการนําไปใช้

ประโยชน์ในการ รดน้ําต้นไม้ พืชผักสวนครัวบริเวณรอบๆสํานักงาน และล้างรถจัดเก็บขยะ 
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ภาพที่ 4-12 ผงัแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลก

ภาพที

การติดตามแล
ภายใต้แผ

ที่ 4-13 แผนผั

ละประเมินสม
ผนปฏิบัติการ

ผงัแสดงทิศทา
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รรถนะระบบบ
เพื่อการจัดกา

างการไหลของ

 

บําบัดน้ําเสียช
ารคุณภาพสิ่งแ

งระบบบําบัดน

ชุมชนและระบ
แวดล้อมในระ

น้ําเสีย เทศบ

บบกําจัดขยะม
ะดับจังหวัด ปี

าลเมืองทุ่งสง

มูลฝอยชุมชน
ป 2537-2557

น 
7 



รายงานผลก
ภายใต้แผนป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ารติดตามและ
ปฏิบัติการเพือ่

ะประเมินสมร
อการจัดการคณุ

ภาพที่ 4-14 

รรถนะระบบบ
ณภาพสิ่งแวด

แผนผังระบบ
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บําบัดน้ําเสียชุ
ดล้อมในระดบั

บบําบัดน้ําเสีย
 

ชุมชนและระบ
บจังหวัด ปี 25

 เทศบาลเมือ

บบกําจัดขยะมู
537-2557 

งทุ่งสง 

มูลฝอยชุมชน 
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 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน มีและใช้งานได้ 
- ห้องปฏิบัติการ ไม่มี 
- บ้านพักเจ้าหน้าที่ ไม่มี 
- อาคารป้อมยาม มีแต่ใช้งานไม่ได้ 
- อาคารจอดรถ มีและใช้งานได้ 
- อาคารซ่อมบํารุง มีและใช้งานได้ 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

3) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
 การเดินระบบ 

- เทศบาลฯ ดําเนินการเอง ซึ่งควบคุมและดูแลโดยกองช่างสุขาภิบาล 
 การเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

- เทศบาลฯ มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ ไม่เก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ มีการศึกษาเพื่อกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนไว้แล้ว 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
- เทศบาลฯ มีปัญหาการบริหารจัดการในด้าน เครื่องจักรชํารุด/ซ่อมบ่อย 

4) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเสียเข้าระบบและน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย

เทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 พบว่าคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบ มีค่าความสกปรกของน้ําใน
รูปสารอินทรีย์(BOD) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าของแข็งแขวนลอย(Total Suspended Solids) 
น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน   ลงวันที่ 2 
มิถุนายน 2553 รายละเอียดตามตารางที่ 4-11 
ตารางที่ 4-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําครั้งที่ 2 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองทุ่งสง 

น้ําเสีย 

พารามิเตอร์
Total 

Suspended 
Solids(TSS) 

mg/L 

Biological 
Oxygen Demand 

(BOD)mg/L 

Fecal Coliform 
Bacteria 

(FCB)MPN/100ml  

Oil & 
Grease 
mg/L 

Total Kjeldahl 
Nitrogen(TKN) 

mg/L 

Total 
Phosphorus 
(TP)mg/L 

เข้าระบบ <10 1.4 5.4 x 105 0.7 2.41 ND
ออกระบบ <10 0.4 5.4 x 105 ND 0.88 ND
ค่ามาตรฐาน * ไม่เกิน 20 * ไม่เกิน 5 * ไม่เกิน 2

หมายเหตุ * หมายถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ไม่ได้กําหนดค่า
มาตรฐานไว้ 
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5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เทศบาลฯ ไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-15 สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



  

 

 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
จากการติดตามตรวจสอบและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 จํานวน 
11 แห่ง แบ่งเป็น ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 8 แห่ง ได้แก่ 1)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาล
เมืองชุมพร 2)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน 3)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี 4)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก 5)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาล
ตําบลเกาะเต่า 6)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 7)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง 8)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง และระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1)ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร 2)ระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3)ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
โดยมีข้อเสนอแนะและปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียชุมชน ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
5.1.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร 

จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร           
ในภาพรวม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- เทศบาลฯควรดําเนินการซ่อมแซมแผ่นพลาสติกกันซึมบริเวณที่ชํารุด เพื่อไม่ให้น้ําเสียจาก
ขยะมูลฝอยปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

- เทศบาลฯควรติดต้ังท่อระบายแก๊ส ให้มีระดับที่อยู่สูงกว่าระดับของกองขยะมูลฝอยและ
ติดต้ังในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับพ้ืนที่หลุมฝังกลบโดยให้สามารถระบายแก๊สที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวก 

- เทศบาลฯควรดําเนินการก่อสร้างบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต้ดินใหม่ให้ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ตัวอย่างน้ําใต้ดินที่จะทําการตรวจวิเคราะห์สามารถใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงที่ถูกต้องได้ 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยก
ประเภทและจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรี
ไซเคิลตามจุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะที่จะเข้าสู่ระบบกําจัดมูลฝอย 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

5.1.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน 
จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน       

ในภาพรวม พบว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เทศบาลฯควรบริหารจัดการพื้นที่ฝังกลบที่เหลืออยู่ในเบื้องต้น คือ ยกคันดินของบ่อฝัง

กลบเดิมให้สูงขึ้น เพื่อใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว 
- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภทและ

จัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ  อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุดที่กําหนด 
- เทศบาลฯควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการ

ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะที่จะเข้าสู่ระบบกําจัดมูลฝอย 

5.1.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเอกชนในพื้นที่ตําบลท่าโรง

ช้างในภาพรวม พบว่า ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่เปิดดําเนินการระบบฯ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้าง ต้องควบคุม ดูแล ให้เอกชนดําเนินการปรับปรุงระบบ

กําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียจากขยะมูลฝอยใหม่ โดยจะต้องมีการปูแผ่นพลาสติกกันซึม(HDPE) 
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเสียจากขยะมูลฝอยปนเปื้อน/ไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม 

- องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้าง ต้องควบคุม ดูแล ให้เอกชนดําเนินการจัดหาดิน    
มากลบทับขยะมูลฝอยเป็นประจําเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงวัน และยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดการปลิว
ของขยะมูลฝอย 

- องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโรงช้าง ต้องควบคุม ดูแล ให้เอกชนจัดระบบคัดแยกขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภทและจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ
เก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุดที่กําหนด 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกําจัดมูลฝอย 

5.1.4 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก 
จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสักใน

ภาพรวม พบว่า อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เทศบาลฯควรดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ฝังกลบที่เหลืออยู่ เพื่อนํามาใช้ในการกําจัด

ขยะมูลฝอยในระยะต่อไป เนื่องจากพ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอยเหลืออยู่เพียง 1 หลุม(เหลือพื้นที่ฝังกลบให้ใช้งานได้
ประมาณ 75%) โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยในระยะที่ 2 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยก
ประเภทและจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรี
ไซเคิลตามจุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะที่จะเข้าสู่ระบบกําจัดมูลฝอย 

5.1.5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเต่า 
จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเต่า 

ในภาพรวม ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่เปิดดําเนินการระบบฯ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เทศบาลฯควรเร่งดําเนินการซ่อมแซมเตาเผาให้สามารถใช้งานกําจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งซ่อมแซมระบบบําบัดอากาศให้สามารถบําบัดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยก
ประเภทและจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุ       
รีไซเคิลตามจุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะที่จะเข้าสู่ระบบกําจัดมูลฝอย 

- เทศบาลฯควรตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะทั้งระบบ โดยการจ้าง
เอกชนในการดําเนินการและให้เทศบาลฯมีส่วนร่วมในการสมทบงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ 

- เทศบาลฯควรตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ โดยให้ประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องที่ และอําเภอเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นคณะกรรมการ 

5.1.6 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชในภาพรวม พบว่า อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เทศบาลฯควรเร่งดําเนินการจัดหา/จัดเตรียมสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 2 พร้อม

ทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยก
ประเภทและจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรี
ไซเคิลตามจุดที่กําหนด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินสมรรถนะกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี 2537-2557 

- เทศบาลฯควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะที่จะเข้าสู่ระบบกําจัดมูลฝอย 

5.1.7 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสงใน

ภาพรวม พบว่า ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่เปิดดําเนินการระบบฯ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เทศบาลฯควรดําเนินการหาแนวทาง/ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ใน

พ้ืนที่อําเภอทุ่งสงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและผลักดันให้สามารถเปิดใช้งานระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองทุ่งสงซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณตําบลควนกรด เนื่องจากระบบดังกล่าวมีการก่อสร้างที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ หรือหาความร่วมร่วมมือจากเอกชนเพื่อสนับสนุนหรือร่วมลงทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะที่จะเข้าสู่ระบบกําจัดมูลฝอย 

5.1.8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง 
จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนังใน

ภาพรวม พบว่า อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เทศบาลฯควรดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกําจัดขยะมูลฝอย พร้อมทั้งอุปกรณ์

และเครื่องจักร โดยจัดเตรียม/จัดทําเอกสาร/หลักฐาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยระยะที่ 2 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยก
ประเภทและจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุ  รี
ไซเคิลตามจุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรส่งเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการ
ลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิดและให้มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยลดปริมาณ
ขยะที่จะเข้าสู่ระบบกําจัดมูลฝอย 

5.2 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
5.2.1 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร 

จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมือง
นาสารในภาพรวม พบว่า ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่ได้เดินระบบฯและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบ
ฯ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- เทศบาลฯควรตรวจสอบความลาดเอียงและทําความสะอาดท่อระบายน้ําอย่างสม่ําเสมอ 
เพื่อให้น้ําเสียสามารถไหลได้สะดวกและไม่พัดพาตะกอนดิน/ทรายเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย 
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- เทศบาลฯควรสร้างบ่อพักน้ําเสียและแนวท่อดักน้ําเสีย เพื่อรับน้ําเสียไปยังบ่อรวบรวมน้ํา
เสียในระบบบําบัดน้ําเสีย 

- เทศบาลฯควรจัดหาเครื่องสูบน้ําเสียทดแทนเครื่องสูบน้ําเสียเดิมที่ชํารุด โดยพิจารณา
คุณสมบัติของครุภัณฑ์เดิม และขณะติดต้ังให้ติดต้ังลูกลอยควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําด้วย 

- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดต้ังหรือใช้งานในระบบฯ ควรเป็นเครื่องจักรที่สามารถจัดหา
อะไหล่ได้ง่ายภายในประเทศหรือมีตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศ เพื่อสะดวกต่อการซ่อม
บํารุงรักษา 

- เทศบาลฯควรติดต้ังประตูน้ํา(check valve และ gate valve) ที่บริเวณท่อส่งน้ําเสียจาก
เครื่องสูบน้ําเสียไปยังบ่อเกรอะ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องสูบน้ํา 

- เทศบาลฯควรปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยติดต้ังในตําแหน่งที่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและควรมีหลังคาปิดคลุมตู้ควบคุม เพื่อป้องกันความร้อนและน้ําฝน 

- เทศบาลฯต้องดูแลและกําจัดวัชพืชในระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาพืชบําบัดน้ําเสีย 
ให้มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ตัดแต่งต้นไม้บริเวณบ่อบึงประดิษฐ์และบ่อ
ปรับสภาพ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและแสงแดดสามารถส่องถึงก้นบ่อ 

- เทศบาลฯควรจัดหาบุคลากรในการดูแล ควบคุมระบบฯให้เพียงพอและพัฒนาองค์ความรู้
ความสามารถในการควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง รวมถึงมีการอบรมผู้รับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 

5.2.2 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชในภาพรวม พบว่า อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
- เทศบาลฯ ควรสํารวจท่อระบายน้ําเสียในเขตเทศบาลที่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าสู่ระบบรวบรวมฯ 

เพื่อให้น้ําเสียที่เกิดขึ้นถูกรวบรวมและนําไปบําบัดทั้งหมด 
- เทศบาลฯ ควรจัดหาบุคลากรในการดูแล ควบคุมระบบฯให้เพียงพอและพัฒนาบุคลากรในการ

ควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
5.2.3 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จากการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสงในภาพรวม พบว่า อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

- เทศบาลฯ ควรสํารวจท่อระบายน้ําเสียในเขตเทศบาลที่ยังไม่ได้เชื่อมเข้าสู่ระบบรวบรวมฯ 
เพื่อให้น้ําเสียที่เกิดขึ้นถูกรวบรวมและนําไปบําบัดทั้งหมด 

- เทศบาลฯ ควรจัดหาบุคลากรในการดูแล ควบคุมระบบฯให้เพียงพอและพัฒนาบุคลากรในการ
ควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
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คณะผู้จัดทํา 

ที่ปรึกษา 
 นายยงยุทธ  พนิตอังกูร ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 

อํานวยการจัดทํา 
 นางอโณทัย  ธีรสิงห์ ผู้อํานวยการส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทํา 
 นายคุณาสิน  ไวยรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
 นางสาวอติภา  ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
 นางสาววรรณวิษา  เพ็ชรนาจักร พนักงานจ้างส่วนแผนสิ่งแวดล้อม 

สนับสนุนข้อมูล 
 สํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 สํานักงานเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สํานักงานเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สํานักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สํานักงานเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ออกแบบปก  
 นางสาวอติภา  ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

จํานวนที่จัดพมิพ์/ปีที่พิมพ ์
 20 เล่ม / กันยายน 2558 
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