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เรื่องแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา 37-41 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้จัดท้าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยสนับสนุนงบประมาณให้กับส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 4 ในการด้าเนินการ
ติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น และ
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ส้าหรับการก่อสร้างหรือด้าเนินการ เพ่ือให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม หรือระบบก้าจัดของเสียรวม 
ทั งด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการ ประสิทธิภาพของระบบ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการจัดการ
น ้าเสียชุมชน และขยะมูลฝอยของจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ทั งนี ในส่วนของส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 4 รับผิดชอบพื นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ก้าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี มีระบบรวบรวมและบ้าบัด
น ้าเสียชุมชนและระบบการจัดการขยะมูลฝอย ทั งหมด 16 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 1) ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย
ชุมชน จ้านวน 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลต้าบลท่าตะโก เทศบาลเมือง
ก้าแพงเพชร เทศบาลต้าบลสลกบาตร เทศบาลเมืองตาก เทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลเมืองอุทัยธานี  (อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการก่อสร้าง) ซ่ึงระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ใช้ในพื นที่ แบ่งออกเป็น ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
แบบบ่อผึ่ง (SP) จ้านวน ๖ แห่ง ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบตะกอนเร่งแบบชีวมวล (MSBR) จ้านวน ๑ แห่ง และระบบบ้าบัด
น ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียรร่วมกับบึงประดิษฐ์ จ้านวน 1 แห่ง และ 2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 8 แห่ง ได้แก ่
เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลต้าบลท่าตะโก เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร 
เทศบาลต้าบลลานกระบือ เทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลเมืองอุทัยธานี  ซึ่งแบ่งวิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ วิธีการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ้านวน 6 แห่ง วิธีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) 
จ้านวน 1 แห่ง และวิธีแบบผสมผสาน จ้านวน 1 แห่ง ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบบ้าบัด
น ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอยได้ ดังนี  

 
1. ระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 

 การติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้ าเสียชุมชน ในพื นที่ รับผิดชอบ  
 ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ก้าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี  มีจ้านวนทั งสิ น 8 แห่ง มีปริมาณน ้าเสียชุมชนที่
เกิดขึ นจ้านวน 851,227  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จังหวัดที่มีปริมาณน ้าเสียชุมชนมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ 
331,658 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร  225,910 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จังหวัดตาก 
191,327 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจังหวัดอุทัยธานี 102,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ท่ีมา: ค้านวณจากข้อมูลโครงการ
ศึกษาเพ่ือจัดล้าดับความส้าคัญการจัดการน ้าเสียชุมชน ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2538) และจากการ
ติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้ าเสียชุมชน  พบว่า อยู่ ใน เกณฑ์ดี  จ้านวน 3 แห่ ง  
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง จ้านวน 4 แห่ง และอีก 1 แห่งอยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้าง  สามารถสรุปโดยแยกเป็น 
รายจังหวัด ดังนี  

 
 



1.1 จังหวัดตำก 

จังหวัดตากมีปริมาณน ้าเสียเกิดขึ นประมาณ 191,327 ลบ.ม./วัน มีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
ที่สามารถรองรับน ้าเสียเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพียง 16,400 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 8.57 % ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ นและจาก
ข้อมูลปัจจุบันมีน ้าเสียเข้าระบบเพียง 6,088 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 37.12 % มีระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลเมืองตาก 

 
ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนเทศบำลนครแม่สอด 
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ด้าเนินการจัดการน ้าเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2551 รวม
วงเงินทั งสิ น 413.75 ล้านบาท ระบบบ้าบัดน ้ าเสียเป็นชนิดบ่อผึ่ ง (Stabilization Pond : SP) จ้านวน 3 บ่อ 
ประกอบด้วยบ่อผึ่ง จ้านวน 2 บ่อ แบ่งออกเป็น บ่อแฟคคัลเททีฟ 1 ขนาด 117,700 ลบ.ม. และบ่อแฟคคัลเททีฟ  
2 ขนาด 28,600 ลบ.ม. พื นบ่อบุด้วยแผ่น HDPE และบ่อเติมคลอรีน จ้านวน 1 บ่อ ปริมาณน ้าเสียตามการออกแบบ 
11,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบจริง 5,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 45.45 % ของระบบที่ออกแบบ 
ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลนครแม่สอดเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined sewer) คือท้าการรวบรวมน ้าฝนและ
น ้าเสียลงสู่เส้นท่อเดียวกัน โดยน ้าเสียของเทศบาลนครแม่สอดส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ล้าเหมืองสาธารณะ โดยไหลในรางเปิด
ขนาดกว้าง 4 เมตรและสูง 3.5 เมตร ปัจจุบันมีความยาวทั งหมดประมาณ 11.662 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่บริการ 
10.88 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื นที่บริการทั งหมดมีสถานีสูบน ้าเสีย (Pump  station) จ้านวน 1 แห่ง 
และมีบ่อผันหรือดักน ้าเสีย (Combined  sewer  overflow  structure ; CSO ) จ้านวน 3 แห่ง ปัจจุบันเทศบาลนคร
แม่สอดได้ว่าจ้างองค์การจัดการน ้าเสียเข้ามาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียจึงท้าให้สามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องและมี
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น นอกจากนี เทศบาลนครแม่สอดได้ออกเทศบัญญัติในเรื่องการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียและได้
ด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียแล้วในอัตราที่ก้าหนด ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เทศบาลนครแม่สอด เริ่มมี
การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน ทั งนี  เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลนครแม่สอด พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  
 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนเทศบำลเมอองตำก 
เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ด้าเนินการจัดการน ้าเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2559  
รวมวงเงินทั งสิ น 277.078 ล้านบาท ระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นชนิดบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP) ขนาด 51 ไร่ 
ประกอบด้วย 1) บ่อผึ่ง 1 ลึก 1.5 เมตร ขนาดความจุ 16,435 ลบ.ม. 2) บ่อผึ่ง 2 ลึก 1.45 เมตร ขนาดความจุ 
22,612 ลบ.ม. 3) บ่อฆ่าเชื อโรค 1 ลึก 1.8 เมตร ขนาดความจุ  23,446 ลบ.ม.  4) บ่อฆ่าเชื อโรค 2 ลึก  
1.75 เมตร ขนาดความจุ 43,365 ลบ.ม. ปริมาณน ้าเสียตามการออกแบบ 5,400 ลบ.ม./วัน ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบ
จริง 1,088 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของระบบที่ออกแบบ ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลเมืองตาก เป็นแบบท่อ
ระบายรวม (Combined sewer) มีความยาวทั งหมดประมาณ 5.126 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่บริการ 1.454 ตาราง
กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื นที่บริการทั งหมด มีสถานีสูบน ้าเสีย จ้านวน 1 แห่งและมีจ้านวนบ่อดักน ้าเสีย 4 แห่ง 
ปั จ จุ บั น อ ยู่ ร ะห ว่ า งด้ า เนิ น ก ารก่ อ ส ร้ า งระบ บ ท่ อ ร วบ รวม น ้ า เสี ย ร ะยะที่  3  ด้ าน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร 
การเดินระบบเทศบาลเมืองตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ด้าเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และ
ทักษะด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุมระบบ นอกจากนี ในส่วนของเทศบาลเมืองตากประสบกับปัญหาในเรื่องเครื่องมือ/



อุปกรณ์ในการด้าเนินงานภายในระบบช้ารุดบ่อยและไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือบ้ารุงรักษา ท้าให้ในบางช่วงเดิน
ระบบไม่ต่อเนื่อง ในเรื่องการเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนอยู่ระหว่างจัดท้าเทศบัญญัติและยังไม่จัดเก็บค่าบริการบ้าบัด
น ้าเสียชุมชนจึงท้าให้เทศบาลรับภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารจัดการ  ในเรื ่องของการประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองตากยังขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการน ้าเสีย ทั งนี เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสียของเทศบาลเมืองตาก พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
 

1.2 จังหวัดก ำแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพชรมีปริมาณน ้าเสียเกิดขึ นประมาณ 225,910 ลบ.ม./วัน แต่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชนที่สามารถรองรับน ้าเสียเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพียง 14,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 6.19 %  ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น
และจากข้อมูลปัจจุบันมีน ้าเสียเข้าระบบเพียง 3,205.75 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 22.89 % มีระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้า
เสียชุมชน จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองก้าแพงเพชรและเทศบาลต้าบลสลกบาตร 

 
ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนเทศบำลเมอองก ำแพงเพชร 

เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ด้าเนินการจัดการน ้าเสียโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2546 รวมวงเงินทั งสิ น 
260.045 ล้านบาท เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นชนิดบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP) จ้านวน 6 บ่อ แบ่งออกเป็น 
Anaerobic Pond จ้านวน 2 บ่อ Facultative Pond จ้านวน 2 บ่อ Maturation  Pond จ้านวน 2 บ่อ มีบ่อฆ่าเชื อโรค 
ชนิดเติมคลอรีน จ้านวน 1 บ่อ และลานเติมอากาศ จ้านวน 1 ลาน ปริมาณน ้าเสียตามการออกแบบ 13,500 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบจริง 3,282.75 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของระบบที่ออกแบบ ระบบรวบรวมน ้าเสีย
ของเทศบาลเมืองก้าแพงเพชรเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined sewer) ปัจจุบันมีความยาวทั งหมดประมาณ 7,000 
เมตร  ครอบคลุมพื นที่บริการ 5.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื นที่บริการทั งหมด  มีสถานีสูบน ้าเสีย 
จ้านวน 2 แห่ง โดยสถานีสูบน ้าเสียหมายเลข 1 ตั งอยู่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลก้าแพงเพชร จะท้าการสูบน ้าเสียจาก
ท่อระบายน ้าหลักถนนสายริมแม่น ้าปิง ทั งหมดยกสูงขึ นมาแล้วปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติไปจนถึงบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 
ส้าหรับสถานีสูบน ้าหลายเลข 2 ตั งอยู่ภายในระบบบ้าบัดน ้าเสีย ท้าการสูบน ้าที่ไหลมาจากโรงสูบหมายเลข 1 สูบส่งเข้าไป
ยังบริเวณบ่อบ้าบัดเพ่ือท้าการบ้าบัดต่อไปและมีอาคารดักน ้าเสีย จ้านวน 8 แห่ง ปัจจุบันเทศบาลเมืองก้าแพงเพชรได้
ว่าจ้างองค์การจัดการน ้าเสียเข้ามาดูแลระบบ ซึ่งมีระยะเวลาการจ้าง 15 ปี ท้าให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมือง
ก้าแพงเพชรสามารถเดินระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ส้าหรับในเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองก้าแพงเพชรยังไม่มีการด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการตามอัตราที่ก้าหนดท้าให้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการน ้าเสียเป็นภาระของเทศบาล ใน เรื ่อ งการประชาสัมพ ันธ ์เทศบาล เม ือ งก้าแพงเพชร ม ีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน โดยมีการจัดท้าหนังสือพิมพ์ของเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร จัดท้าเป็น
คู่มือบริการประชาชน และเวปไซต์ของเทศบาลฯ ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า
เสียของ เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  
 
 
 
 
 



   ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนเทศบำลต ำบลสลกบำตร 

เทศบาลต้าบลสลกบาตร จังหวัดก้าแพงเพชร ด้าเนินการจัดการน ้าเสีย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2551 
รวมวงเงินทั งสิ น 11 .37 ล้ านบาท เป็ นระบบบ้ าบั ดน ้ าเสี ยเป็ นชนิ ดบ่ อผึ่ ง (Stabilization Pond : SP) จ้ านวน 
 3 บ่อต่ออนุกรมกัน โดยแบ่งออกเป็นบ่อ Facultative  pond จ้านวน 1 บ่อ และ Maturation  pond  จ้านวน 2 บ่อ ปริมาณ
น ้าเสียตามการออกแบบ 500 ลบ.ม./วัน ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบจริง  3 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของระบบที่ออกแบบ
ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลต้าบลสลกบาตรเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined sewer) ปัจจุบันมีความยาวทั งหมด
ป ระม าณ  1 1 .6 6 2  กิ โล เม ต ร  มี ส ถานี สู บ น ้ า เสี ย  จ้ าน วน  3  แห่ ง แล ะมี บ่ อ ดั กน ้ า เสี ย  (CSO) จ้ าน วน 
 3 บ่อ ด้านการบริหารจัดการการเดินระบบเทศบาลต้าบลสลกบาตรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการซึ่งอาจจะ
ยังขาดความรู้และทักษะด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุมระบบ นอกจากนี ในส่วนของเทศบาลต้าบลสลกบาตรประสบกับปัญหา
ในเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการด้าเนินงานภายในระบบช้ารุดบ่อยและไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือบ้ารุงรักษา ท้าให้เดิน
ระบบไม่ต่อเนื่อง ส้าหรับในเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลต้าบลสลกบาตรยังไม่ได้ด้าเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียท้าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสียเป็นภาระของเทศบาล ในเรื่องการประชาสัมพันธ์เทศบาลต้าบล
สลกบาตรยังขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการน ้าเสีย ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ดการน ้ า เสี ยของเทศบาลต้ าบลสลกบาตร พบว่ าอยู่ ใน เกณ ฑ์ ต้ อ งป รั บป รุ ง 
 

1.3 จังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสรรค์มีปริมาณน ้าเสียเกิดขึ นประมาณ 331,658 ลบ.ม./วัน แต่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ชุมชนที่สามารถรองรับน ้าเสียเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพียง 37,700 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 11.36 % ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น
และจากข้อมูลปัจจุบันมีน ้าเสียเข้าระบบ 36,863 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 97.77 %  ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
จ้านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง และเทศบาลต้าบลท่าตะโก 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนเทศบำลนครนครสวรรค์ 

เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการน ้าเสีย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตั งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 
2551 รวมวงเงินทั งสิ น 759.414 ล้านบาท เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดตะกอนเร่งแบบชีวมวล (MSBR) ประกอบด้วย
บ่ อ ก้ า จั ด ก ร วด ท ร าย พ ร้ อ ม อุ ป ก รณ์  จ้ าน ว น  1  บ่ อ  บ่ อ บ้ าบั ด ท า งชี ว วิ ท ย าพ ร้ อ ม เค รื่ อ งจั ก ร แ บ บ  
MSBR จ้านวน 2 บ่อ บ่อเติมคลอรีน จ้านวน 1 บ่อ บ่อเก็บตะกอน จ้านวน 1 บ่อ ปริมาณน ้าเสียตามการออกแบบ 
36,000 ลบ.ม./วัน ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบจริง 36,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของระบบที่ออกแบบระบบ
รวบรวมน ้าเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นแบบท่อระบายรวม (Combined sewer) ปัจจุบันมีความยาวทั งหมด
ประมาณ 10 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่บริการ 10 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นที่บริการทั งหมด มีสถานี
สูบน ้าเสีย จ้านวน 4 แห่ง และมีอาคารดักน ้าเสีย จ้านวน 10 แห่ง ด้านการบริหารจัดการการเดินระบบเทศบาลนคร
นครสวรรค์ด้าเนินการเองโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการมีการตรวจวัดน ้าเข้า-ออก เป็นประจ้าทุก
เดือนและมีความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน ้าในรูปบีโอดีน้อยกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้มีการจัดท้าเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนแล้วแต่ยังไม่ได้จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้า
เสียชุมชนตามอัตราที่ก้าหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างประกาศเขตการจัดเก็บ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เทศบาล
นครสวรรค์ เริ่มมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน ้าเสีย



ชุมชน ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสียของ เทศบาลนครนครสวรรค์ พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ดี  

 
ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนเทศบำลเมอองชุมแสง 

เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการน ้าเสีย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2533 - 2540 รวมวงเงินทั งสิ น 385.5 ล้านบาท เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นชนิดบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : 
SP) ประกอบด้วยบ่อผึ่ง 1 ลึก 1.5 เมตร ขนาดความจุ 5,100 ลบ.ม. บ่อผึ่ง 2 ลึก 1.4 เมตร ขนาดความจุ 11,000 
ลบ.ม. บ่อผึ่ง 3 ลึก 1.3 เมตร ขนาดความจุ 13,200 ลบ.ม.บ่อผึ่ง 4 ลึก 1.2 เมตร ขนาดความจุ 9,000 ลบ.ม.ปริมาณ
น ้าเสียตามการออกแบบ 1,650 ลบ.ม./วัน ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบจริง 850 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 51 ของระบบ
ที่ออกแบบ ระบบรวบรวมน ้าเสียของเทศบาลเมืองชุมแสงเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined sewer) ปัจจุบันมีความ
ยาวทั งหมดประมาณ   2.64 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่บริการ 0.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื นที่
บริการทั งหมด มีสถานีสูบน ้าเสียจ้านวน 3 แห่งและมีบ่อดักน ้าเสีย จ้านวน 1 แห่ง ด้านการบริหารจัดการการเดินระบบ
เทศบาลเมืองชุมแสงด้าเนินการเองโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบยังขาด
ความรู้และทักษะด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุมระบบและส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาในเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการ
ด้าเนินงานภายในระบบช้ารุดบ่อยและไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือบ้ารุงรักษา  ท้าให้ระบบขาดความต่อเนื่องใน
การเดินระบบชั่วคราว ส้าหรับในเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองชุมแสงมีเทศบัญญัติจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ทั งนี ยังไม่มีการด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการตามอัตราที่ก้าหนด ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองชุมแสง เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย จ้านวน 4 ครั ง/ปี ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน ทั งนี เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสียของ เทศบาลเมืองชุมแสง พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนเทศบำลต ำบลท่ำตะโก 

เทศบาลต้าบลท่ าตะโก ด้ าเนินการจัดการน ้ าเสีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 รวมวงเงิน
ทั งสิ น 3.053 ล้านบาท เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ ชนิดน ้าเสียไหลบนผิวดิน ประกอบด้วยบ่อพักน ้าเสียบ่อ
รวบรวมน ้าเสีย บ่อดักกรวดทรายและขยะ บ่อผึ่ง บ่อบึงประดิษฐ์ บ่อปรับสภาพ ลานตากตะกอน ปริมาณน ้าเสียตามการ
ออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบจริง 13 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 26 % ของระบบที่ออกแบบ ระบบ
รวบรวมน ้าเสียของเทศบาลต้าบลท่าตะโกเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined sewer) ปัจจุบันมีความยาวทั งหมด
ประมาณ 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่บริการ 0.6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื นที่บริการทั งหมด มีสถานีสูบ
น ้าเสียจ้านวน 1 แห่ง ด้านการบริหารจัดการการเดินระบบเทศบาลต้าบลท่าตะโกด้าเนินการเองโดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบยังขาดความรู้และทักษะด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุม
ระบบและส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาในเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการด้าเนินงานภายในระบบช้ารุดบ่อยและไม่มี
งบประมาณในการซ่อมแซมหรือบ้ารุงรักษา ปัจจุบันไม่ได้เดินระบบเนื่องจากปริมาณน ้าเสียไม่เพียงพอไม่สามารถท้าการ
เดินระบบได้ ส้าหรับในเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลต้าบลท่าตะโกไม่มีการจัดท้าเทศบัญญัติใน
เรื่องการเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและยังไม่ได้จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียเนื่องจากยังไม่ได้เดินระบบ และไม่มีข้อมูล
และแผนการด้าเนินการศึกษาเพ่ือก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เทศบาลต้าบล



ท่าตะโก ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการจัดการน ้าเสีย ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสียของ เทศบาลต้าบลท่าตะโก พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

 
1.4 จังหวัดอุทัยธำนี 

จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน ้าเสียเกิดขึ นประมาณ 102,382 ลบ.ม./วัน แต่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ชุมชนที่สามารถรองรับน ้าเสียเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพียง 9,790 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 9.56 % ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น 
โดยมีระบบบ้าบัดน ้าเสียเพียงแห่งเดียวของจังหวัดได้แก่ เทศบาลเมืองอุทัยธานี และอยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้างระบบ
ท่อรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียซึ่งล่าช้ามากเนื่องจากผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง 

  
ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนเทศบำลเมอองอุทัยธำนี 

เทศบาลเมืองอุทัยธานี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด้าเนินการก่อสร้างระบบท่อ
รวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียในเขตพื นที่ของเทศบาลฯ ปัจจุบันหยุดด้าเนินการเนื่องจากเทศบาลฯได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับ
กิจการร่วมค้า เอ เอส แซด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างเนื่องจาก กิจการร่วมค้า เอ เอส แซด ไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างตาม
สัญญาจ้างได้ทันตามก้าหนดเวลาคือภายในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ท้าให้มีปริมาณ
งานก่อสร้างตามโครงการฯ คงเหลืออีกจ้านวน 26 งวดงาน ขณะนี อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลส้าหรับการจัดจ้างผู้รับจ้าง
รายใหม่และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการด้าเนินการก่อสร้างในส่วนของงวดงานที่คงเหลือโดยอยู่
ระหว่างรอหารือจากส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป  
 

2. ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 การติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตพื นที่รับผิดชอบของ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดก้าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี จ้านวน  
8 แห่ง พบว่า มีปริมาณขยะสะสมประมาณ 98,116 ตัน มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นจ้านวน 967 ,949.12 ตันต่อปี 
แต่มีปริมาณขยะที่ก้าจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพียง 242,331.82 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.04 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ น ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลืออีกจ้านวน  342,383.66 ตันต่อปี ถูกก้าจัดโดยการเทกองในบ่อดินเก่าหรือ
พื นที่รกร้างว่างเปล่า และบางส่วนถูกน้าไปใช้ประโยชน์ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าในเขตพื นที่รับผิดชอบ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 มีจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งสิ น 362 แห่ง มีการให้บริการเก็บขนขยะ 
มูลฝอย จ้านวน 196 แห่ง คิดเป็น 54.14% ที่เหลืออีก 167 แห่ง ไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  ซึ่งจากการ
สอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นพื นที่ที่อยู่ในเขตชนบทและมีปริมาณขยะน้อย นอกจากนี ในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 21 แห่ง ที่มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  สามารถสรุปโดยแยกเป็นรายจังหวัด ดังนี  
 
 
 



 2.1 จงัหวัดตำก 
 จังหวัดตากมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 630.36  ตัน/วัน หรือ 230,081.36 ตัน/ปี โดย

พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล) จ้านวน 68 
แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 46 แห่ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 22 แห่ง โดยมีสถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีจ้านวนทั งสิ น 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอด 

ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลนครแม่สอด 

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จ าก โค ร งก ารภ าย ใต้ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ ก าร จั ด ก า รคุ ณ ภ าพ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใน ระดั บ จั งห วั ด  ตั ง แ ต่ ปี  
พ.ศ. 2538 - 2551 รวมวงเงินทั งสิ น 204.4087  ล้านบาท ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแม่สอดเป็น
ระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ปัจจุบันเทศบาลฯว่าจ้างเอกชน บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ้ากัด 
เข้ามาดูแลและปรับปรุงระบบซึ่งตามแผนการด้าเนินงานของเอกชนที่เข้ามาได้ก้าหนดระยะเวลาในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบในช่วงปี 2559-2560 จากนั นจะปรับรูปแบบให้เป็นพลังงาน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานอ่ืนๆที่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 5 เทศบาล 15 อบต. ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.น้า
ขยะมาก้าจัดยังระบบฯ จ้านวน 5 แห่ง เอกชน 1 แห่ง ส่วนราชการ 1 แห่ง มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล
ฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ยังไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอย ด้านการประชาสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยการจัดท้าโครงการคัดแยกขยะ และ
ธนาคารขยะ ทั งนี  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแม่สอด พบว่า
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 
 2.2 จังหวัดก ำแพงเพชร 

จังหวัดก้าแพงเพชรมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 671.99 ตัน/วัน หรือ 245,275.74  
ตัน/ปี โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล ) 
จ้านวน 89 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน  
49 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 40 แห่ง โดยมี
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีจ้านวนทั งสิ น 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองก้าแพงเพชรและ
เทศบาลต้าบลลานกระบือ  

 
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมอองก ำแพงเพชร 
เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 
2537 - 2542 รวมวงเงินทั งสิ น 235 ล้านบาท สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ เปิดด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 
2550 เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆที่
จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน  37 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่ง และหน่วยงานราชการ
อ่ืนๆ 7 แห่ง และน้าขยะมาก้าจัด จ้านวน 37 แห่ง การเก็บขนและก้าจัดเทศบาลฯ ด้าเนินการเองทั งหมด มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ



ประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยประชาคมตามชุมชนต่างๆและออกพบปะประชาชน  ทั งนี 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร พบว่าอยู่ในเกณฑ์
ต้องปรับปรุง  

 
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลต ำบลลำนกระบออ 

   เทศบาลต้าบลลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพชร ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 
2556 รวมวงเงินทั งสิ น 29.77 ล้านบาท  สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเปิดด้าเนินการตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2557 เป็นระบบจัดการด้วยวิธีเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
จ้านวน 8 แห่ง แต่ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าขยะมาก้าจัด  จ้านวน 7 แห่ง และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดท้าบันทึกข้อตกลงแต่น้าขยะมาก้าจัด จ้านวน 1 แห่ง การเก็บขนและก้าจัดเทศบาลฯด้าเนินการเก็บ
ขนเอง ส่วนการก้าจัดขยะมูลฝอยจ้างเหมาเอกชน นายคาย อินเลี ยง อัตราค่าจ้าง 1,00 บาท/ตัน เทศบาลฯ  มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมีการเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอย 
โดยออกเป็นระเบียบเทศบาลฯ ก้าหนดอัตราค่าก้าจัดส้าหรับประชาชนทั่วไป 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน สถาน
ประกอบการ 20 บาท/เดือน อาคารพาณิชยกรรม 50 บาท/เดือน ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 350 บาท/ตัน 
เอกชน 700 บาท/ตัน ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธ์ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยผ่านเวปไซต์ของเทศบาลฯ เสียงตาม แจกแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีโครงการฝึกอบรมใน
เรื่องของการลด คัดแยกขยะก่อนน้าไปก้าจัด ส้าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยจะมุ่งเน้นให้
ชุมชนด้าเนินการคัดแยกขยะตั งแต่ต้นทาง และมีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เช่น จัดให้มีการทอดผ้าป่ารี
ไซเคิล ปีละ 1 ครั ง ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลลาน
กระบือ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
2.3 จังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 1 ,027.62 ตัน/วัน หรือ 375,080.61 
ตัน/ปี โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล) 
จ้านวน 142 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 75 
แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 67 แห่ง  โดยมี
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีจ้านวนทั งสิ น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาล
เมืองชุมแสง เทศบาลต้าบลท่าตะโก และเทศบาลเมืองตาคลี 

 
 
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมอองนครนครสวรรค์ 

เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยและจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดกา รคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 รวมวงเงินทั งสิ น 58.272 ล้านบาท เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 42 แห่ง ซึ่งปัจจุบัน
น้ามีการน้าขยะมาก้าจัด จ้านวน 24 แห่ง การเก็บขนและก้าจัดเทศบาลฯ ด้าเนินการเอง มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ



ขนขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอย โดยก้าหนดให้มี
เทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยและเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 250 
บาท/ตัน ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านเวปไซต์
ของเทศบาลฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยผ่านการประชาคมรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนและหน่วยงาน ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาล
นครนครสวรรค์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  
 

ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมอองตำคลี 

เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2539 - 2557 รวมวงเงินทั งสิ น 144.857 ล้านบาท เป็นระบบแบบผสมผสาน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานอ่ืนๆที่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 20 แห่ง แต่มีการน้าขยะมาก้าจัด จ้านวน 7 แห่ง การเก็บขนและ
ก้าจัด เทศบาลฯ ด้าเนินการเอง มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 26 บาท/ครัวเรือน/เดือน และ
มีการเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอย โดยออกเป็นเทศบัญญัติและมีการจัดเก็บในอัตราต่างๆดังนี  ประชาชนทั่วไป
และสถานประกอบการ 6 บาท/เดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500 บาท /ตัน ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในโอกาสต่างๆ อาทิ การประชุม
กรรมการชุมชน กลุ่มแกนน้าต่างๆ และจัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์ ส้าหรับในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จะมีการสนับสนุนให้ชุมชนด้าเนินการดูแลและรักษาความสะอาด , มีการจัดตั ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน รวมทั งการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองตาคลี พบว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
 

ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมอองชุมแสง 

เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2555 รวมวงเงินทั งสิ น 58.2363 ล้านบาท สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ เปิดด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ.
2555 เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ได้แก่ ที่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 10 แห่ง และน้ามาก้าจัด จ้านวน 6 แห่ง การเก็บขนและก้าจัดเทศบาลฯ 
ด้าเนินการเอง มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส้าหรับในส่วนของ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการก้าจัดขยะมูลฝอย ยังไม่มีเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าว ขณะนี อยู่ระหว่างด้าเนินการด้าน
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบเสียงตามสาย
รณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ส้าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยนั นเทศบาลฯได้
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและในชุมชน ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองชุมแสง พบว่า อยู่ในเกณฑ์พอใช้  

 

 

 



ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลต ำบลท่ำตะโก 
เทศบาลต้าบลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2551-2552 รวมวงเงินทั งสิ น 37.075 ล้านบาท สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเปิดด้าเนินการตั งแต่ปี 
พ.ศ.2553 เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีการรวมกลุ่มพื นที่การจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 27 แห่ง น้ามาก้าจัด จ้านวน 5 แห่ง และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆยังไม่ได้จดบันทึกลงนามในข้อตกลงแต่น้ามาก้าจัด จ้านวน 1 แห่ง การเก็บขนและ
ก้าจัดเทศบาลฯด้าเนินการเองมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนในอัตรา 20 บาทต่อครัวเรือน/เดือน และออกเทศ
บัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท/แหล่งก้าเนิดด้านประชาสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ และรถประชาสัมพันธ์
ไปตามสถานที่ต่างๆ ส้าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัด
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าวัสดุรีไซเคิล  ทั งนี เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลต้าบลท่าตะโก พบว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้  
 

2.4 จังหวัดอุทัยธำนี 
จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 321.95 ตัน/วัน หรือ 117,511.40 ตัน/ปี 

โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล) จ้านวน 63 
แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 37 แห่ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จ้านวน 26 แห่ง โดยมีสถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีจ้านวนทั งสิ น 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองอุทัยธานี 

 
ระบบก ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบำลเมอองอุทัยธำนี 

เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2539-2543 รวมวงเงินทั งสิ น 69.19 ล้านบาท สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ เปิดด้าเนินการตั งแต่ปี 
พ.ศ. 2544 เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท้าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 28 แห่ง และน้ามาก้าจัด จ้านวน 11 แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดท้า
บันทึกข้อตกลง แต่น้ามาก้าจัด จ้านวน 6 แห่ง การเก็บขนและก้าจัดเทศบาลฯ ด้าเนินการเอง มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 120 บาท/ปี และมีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 
150 บ า ท / เดื อ น  ด้ า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งป ร ะ ช า ช น มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสียงตามสายและจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย  ทั งนี เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองอุทัยธานี พบว่าเทศบาลเมือง
อุทัยธานีอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
ด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน  

จากการประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้ าเสียชุมชน  และการวิ เคราะห์สถานการณ์  
การจัดการน ้าเสียชุมชนในพื นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ก้าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี สะท้อนการบริหาร
จัดการน ้ าเสียที่ยังมีความจ้าเป็นในการพัฒนาหรือด้าเนินการในภาพรวมและในระดับพื นที่  ซึ่ งข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพื่อบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน ดังนี   

1) จัดท้าแผนบริหารจัดการน ้าเสียในภาพรวมของจังหวัด ภูมิภาค และแปลงแผนสู่การปฏิบัติโดย
จัดล้าดับความส้าคัญตามสภาพปัญหา ก้าหนดพื นที่เป้าหมายพร้อมสนับสนุนงบประมาณตามแผนบริหารการจัดการ  

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ทักษะและความรู้เชิงเทคนิคในการด้าเนินงานระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย การก้าหนดและจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสีย  

3) ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียชุมชน  ให้ชัดเจนเพ่ือ
เอื ออ้านวยต่อการที่หน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียกับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  

4) ควบคุมแหล่งก้าเนิดน ้าเสียให้ด้าเนินการบ้าบัดน ้าเสียเบื องต้นหรือระบายน ้าทิ งที่ได้มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก้าหนด  

5) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข้อเท็จจริง สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน  และสถาน
ประกอบการในการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยถือ
ปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

6) สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บุคลากรขาดความพร้อมในการเดิน
ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย ให้พิจารณาด้าเนินการว่าที่ปรึกษาหรือเอกชนที่ขึ นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบหรือ
ร่วมมือกับองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือมาร่วมด้าเนินงาน  

7) มีระบบการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื ่อง และก้าหนดเกณฑ์
ตัวชี  ว ัดประเมินผลที ่เ พื ่อให้เกิดการผลักดัน งบประมาณจากจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาน ้า เสีย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
จากการประเมินระบบก้าจัดขยะมูลฝอย และการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยใน

พื นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ก้าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี  สะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการขยะที่ 
ไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ น  จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพิจารณาการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย ดังนี   

1) บูรณาการการท้างานของหน่วยงาน ทั งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
ให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการโครงการและกิจกรรมตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560)  

2) ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของรัฐบาล ให้เป็นส่วนหนึ่ง 



ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัด ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม การจัดการขยะมูลฝอย
ใหม ่ให ้ถ ูกหลักว ิชาการ การวางระเบ ียบมาตรการการบร ิหารจ ัดการขยะม ูลฝอยและของเส ียอ ันตรายและ  
การสร้างวินัยแก่ประชาชน เป็นต้น  

3 ) ป รับ ป รุ งกฎ ห ม ายห รือ ระ เบี ยบ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารจั ด ก ารขยะมู ล ฝอย ให้ ชั ด เจน  
เพ่ือเอื ออ้านวยต่อการที่หน่วยงานเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนการด้าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีปัญหาพื นที่ก้าจัดขยะเต็มและก้าจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องสามารถน้าขยะมาใช้ในการแปรรูปเป็นพลังงาน  

4) สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพัฒนาองค์ความรู้ทั งในเชิงวิชาการและ
เทคนิคในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะไม่มากให้สามารถบริหารจัดการได้ในพื นที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบก้าจัดขยะ  
ที่ด้าเนินการอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 

5) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชนในการมีส่วน 
ร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและตระหนักถึงผลดีและเสียที่จะมีต่อตนเอง รวมถึงภาระทางด้านงบประมาณที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ในการดูแล บ้ารุงรักษาและจัดการขยะมูลฝอย 

6) มีระบบการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่องโดยก้าหนดเกณฑ์ตัวชี วัดในการ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดการผลักดันงบประมาณจากจังหวัดในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด 

1. จังหวัดตาก 

1.1 สภาพทางกายภาพ 

  1.1.1 ที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่และอาณาเขต 

 จังหวัดตาก ตั งอยู่ในภาคเหนือค่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรม้งทย่ 15 องศา 
50 ลิปดา 36 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงทย่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟิลิปดาตะวันออก สูงกว่าระดับน ้าทะเล  
116.2 เมตร (ทย่ตั งศาลากลางจังหวัดตาก) ห่างจากกรมงเทพมหานคร  ตามระยะทางทางหลวงหมายเลข 1  
ถนนพหลโยธิน ประมาณ 426 กม. มยเนื อทย่ประมาณ 16,406.65 ตร.กม. หรือประมาณ 10,324,156.25 ไร่ 
ใหญ่เป็นอันดับทย่ 2 ของภาคเหนือรองจากจังหวัดเุยยงใหม่ 

 มยอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ  9 จังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 1 ประเทศ ดังนย  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เุยยงใหม่ ล้าพูน และล้าปาง 
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดอมทัยธานย นครสวรรค์ ก้าแพงเพุร และกาญจนบมรย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดสมโขทัย 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าโดยมยแม่น ้าเมย และทิวเขาถนนธงุ ัยเป็นพรมแดน   

 

 

 

 

  

   

 

รูปที่ 1 -1 ทย่ตั งและอาณาเขตจังหวัดตาก 
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1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื นทย่โดยทั่วไปของจังหวัดตากประกอบด้วยป่าไม้และเทือกเขาสูง มยพื นทย่ราบ
ส้าหรับการเกษตรน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งตะวันตกของแม่น ้าปิงเป็นทิวเขาถนนธงุัย สูงสลับซับซ้อน 
จังหวัดตากแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ  

1) ด้านตะวันออก ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองตาก อ้าเภอบ้านตาก 
อ้าเภอสามเงาและอ้าเภอวังเจ้า มยพื นทย่รวมทั งสิ น 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 34.70 ของพื นทย่ทั งจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศด้านตะวันออกนย ประกอบด้วย ภูเขาสูงประมาณ 
ร้อยละ 65 ของพื นทย่ปกคลมมไปด้วยป่าโปร่ง และป่าเบญจพรรณ 

2) ด้านตะวันตก ประกอบด้วย 5 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอแม่ระมาด  
อ้าเภอท่าสอยาง อ้าเภอพบพระ และอ้าเภออม้มผาง มยพื นทย่ทั งสิ น 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 
6,696,231.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของพื นทย่ทั งจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงประมาณร้อยละ 
80 ปกคลมมด้วยป่าโปร่ง ป่าดงดิบ และป่าสน 

 1.2 ข้อมูลประชากร 

  1.2.1 เขตการปกครอง 

จังหวัดตากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9  อ้าเภอ 63 ต้าบล 559  หมู่บ้าน  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 19 เทศบาล 49 องค์การบริหารส่วนต้าบล โดยอ้าเภออม้มผาง เป็นอ้าเภอทย่มยพื นทย่มาก
ทย่สมด รองลงมา คือ อ้าเภอสามเงา และอ้าเภอแม่สอด ส่วนอ้าเภอวังเจ้า มยพื นทย่น้อยทย่สมด อ้าเภอทย่มยจ้านวนหมู่บ้าน
มากทย่สมด คือ อ้าเภอเมืองตาก รองลงมา คือ อ้าเภอแม่สอด และอ้าเภอบ้านตาก ส่วนอ้าเภอวังเจ้า มยหมู่บ้านน้อยทย่สมด 
รายละเอยยดดังตารางทย่ 1-1 
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ตารางท่ี 1-1  การแบ่งเขตเขตการปกครองของจังหวัดตาก 
 

3. สามเงา 2,772 6 46 1 6  

4. แม่สอด 1,986 10 88 4 8  

5. แม่ระมาด 1,476 6 57 3 5  

6. ท่าสองยาง 1,920 6 67 1 6  

7.พบพระ 1,007 5 54 1 5  

8.อม้มผาง 4,325 6 36 3 2  

9.วังเจ้า 329 3 28 1 3  

10.ทม.เมือง
ตาก 

- - - - - 16 ุมมุน 

11.ทน.แม่
สอด 

- - - - - 20 ุมมุน 

รวมทั้งสิ้น 16,408 63 559 19 49  

ที่มา : ทย่ท้าการปกครองจังหวัดตาก, ปี 2557 

 

 

 

อ าเภอ พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

จ านวน (แห่ง) 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต หมายเหตุ 

1. เมืองตาก 1,600 14 104 3 8  

2. บ้านตาก 993 7 79 2 6  
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  1.2.2 ประชากร 

  มยจ้านวนประุากรทั งสิ น 537,568 คน โดยอ้าเภอวังเจ้า มยความหนาแน่นของประุากรมาก
ทย่สมด จ้านวน 118.66 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ อ้าเภอเมืองตาก มยความหนาแน่นของประุากร จ้านวน 
63.57 คน/ตร.กม. และอ้าเภออม้มผาง มยความหนาแน่นของประุากรน้อยทย่สมด จ้านวน 6.95 คน/ตร.กม. 
รายละเอยยดดังตารางทย่ 1-2 

ตารางท่ี 1-2 ข้อมูลจ านวนประชากรจ าแนกตามอ าเภอ จังหวัดตาก 

ที่มา :ระบบสถิติทางการทะเบยยน กรมการปกครอง, ปี 2558 

 

 

 

อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

เมืองตาก 317,712 309,266 626,978 

บ้านตาก 15,942 16,038 31,980 

สามเงา 13,336 13,629 26,965 

แม่สอด 43,462 42,470 85,932 

แม่ระมาด 24,271 22,942 47,213 

ท่าสองยาง 41,490 38,459 79,949 

พบพระ 37,304 35,950 73,254 

อม้มผาง 20,223 18,485 38,708 

วังเจ้า 14,469 14,441 28,910 

รวม 528,209 511,680 1,039,889 
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 1.3 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

  1.3.1 ด้านเศรษฐกิจ/เกษตร/ปศุสัตว์ 

   1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตาก 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี มยมูลค่าเท่ากับ 43,105 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ นจาก 38,885 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 เท่ากับ 4,220 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 10.9 โดย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ในปีพ.ศ. 2555 เท่ากับ 83,092 บาทต่อคนต่อปีเพ่ิมขึ นจาก 
74,483 บาทในปีพ.ศ. 2554 หรือเพ่ิมขึ น ร้อยละ 11.6  

ดัุนยราคาผลิตภัณฑ์จ ังหว ัดตาก  (GPP Implicit Deflator) ขยายตัวร้อยละ 
 8.2 จากทย่ ขยายตัวร้อยละ 1.0 ในปีพ.ศ. 2554 เป็นผลจากดัุนยราคาภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 12.9 จากทย่
ขยายตัว ร้อยละ 11.4 ในปีพ.ศ. 2554 จากการเพ่ิมขึ นทั งดัุนยสาขาเกษตรกรรมฯ และสาขาประมง ประกอบกับ
ดัุนยราคา ภาคนอกเกษตร ขยายตัวร้อยละ 6.7 เร่งตัวขึ นจากทย่หดตัวร้อยละ 2.1 ในปีพ.ศ. 2554 เป็นผลมาจาก
การเพ่ิมขึ น ของดัุนย 10 สาขา ได้แก่ สาขาการท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน สาขาอมตสาหกรรม สาขาการก่อสร้าง 
สาขาการขายส่ง ขายปลยกฯ สาขาการขนส่ง สถานทย่เก็บสินค้าและการคมนาคม สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขา
บริการด้าน อสังหาริมทรัพย์ การให้เุ่าและบริการทางธมรกิจ สาขาการบริหารราุการและการป้องกันประเทศฯ 
สาขาการศึกษา และสาขาการบริการด้านสมขภาพฯ  

   2) ภาคเกษตร  

 จังหวัดตากมยพื นทย่การใุ้ประโยุน์ในทย่ดินจ้านวนทั งสิ น 1 ,525,767 คิดเป็น 
ร้อยละ 14.88 ของพื นทย่ทั งหมด โดยพื นทย่ส่วนใหญ่ปลูกพืุไร่ถึง จ้านวน 954,950 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.59  
พืุอ่ืนๆ จ้านวน 97,915 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.42  ทย่นา จ้านวน 296,253 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.42 ไม้ผล  
ไม้ยืนต้น 120,415 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.89  พืุผัก 49,806 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.26 

ตารางท่ี 1-3 พื นทย่ทางการเกษตรของจังหวัดตาก 2557 

อ าเภอ 

 

พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร)่ 

พืชท่ีถือครองท าการเกษตร (ไร่) 

ปลูกข้าว พืชไร่ 
ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น 

ไม้ดอก 

ไม้
ประดับ 

พืชผัก 
แปลง
หญ้า 

รวม 

เมืองตาก 1,000,000 88,839 117,254 26,279 125 7,699 35,198 275,394 

บ้านตาก 620,625 32,689 40,760 11,625 - 2,760 11,731 99,565 
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อ าเภอ 

 

พื้นที่ทั้งหมด 

(ไร)่ 

พืชท่ีถือครองท าการเกษตร (ไร่) 

ปลูกข้าว พืชไร่ 
ไม้ผล 

ไม้ยืนต้น 

ไม้ดอก 

ไม้
ประดับ 

พืชผัก 
แปลง
หญ้า 

รวม 

สามเงา 1,732,500 21,862 31,017 38,960 - 223 - 92,062 

แม่สอด 1,241,250 67,992 219,400 2,834 457 3,007 - 293,690 

แม่ระมาด 922,500 39,812 102,541 3,991 - 432 23,877 170,653 

ท่าสองยาง 1,200,000 11,219 16,454 6,074 - 1,155 23,774 58,676 

พบพระ 629,375 7,726 239,911 11,747 5,851 31,820 - 297,055 

อม้มผาง 2,703,125 12,272 103,685 2,377 - 2,535 - 20,869 

วังเจ้า 205,625 13,842 83,928 16,523 - 175 3,335 7,803 

รวม 10,255,00
0 296,253 954,950 120,415 6,433 49,806 97,915 1,525,767 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดตาก, ปี 2557 

3) ปศุสัตว์ 

การเลย ยงสัตว์ในจังหวัดตากส่วนใหญ่เลย ยงไว้ใุ้งานและเพ่ือบริโภคภายในจังหวัด  
การเลย ยงในเุิงพาณิุย์ยังน้อย ไม่แพร่หลายนัก สัตว์เลย ยงทย่ใุ้ในการบริโภคเป็นส่วนใหญ่บางส่วนต้องน้าเข้าจาก
จังหวัดใกล้เคยยง สัตว์ทย่นิยมเลย ยงกันมากได้แก่ ไก่ โคเนื อ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเอื ออ้านวย 
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ตารางท่ี 1-4 ข้อมูลด้านปศมสัตว์ของจังหวัดตาก 

ชื่ออ าเภอ 

เกษตรกร โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ 

ผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ครัวเรือน) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 

เมืองตาก 4,496 29,165 - 99 9,864 86,147 970 3 2 

บ้านตาก 1,174 9,860 3 84 1,292 36,787 79 12 - 

สามเงา 3,766 11,254 - 161 1,721 58,679 - 66 - 

แม่ระมาด 3,819 7,151 - 1,378 3,793 33,691 972 927 5 

ท่าสองยาง 5,967 4,423 - 3,620 6,767 44,205 5,730 1,300 - 

แม่สอด 6,164 8,162 14 908 9,262 158,992 3,560 448 10 

พบพระ 5,564 5,504 3 190 10,793 65,923 3,717 1,038 62 

อม้มผาง 2,353 6,602 - 3,667 4,062 22,194 1,050 755 - 

วังเจ้า 762 208 - - 473 18,702 65 55 - 

รวม 32,686 82,329 - 10,107 7,009 525,320 16,143 4,604 79 

ที่มา : ส้านักงานปศมสัตว์จังหวัดตาก, ปี 2557 

4) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 

การด้าเนินโครงการจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พื นทยในการจัดตั งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แม่สอด ปัจจมบันการระบมพื นทย่ส้าหรับจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่มยความุัดเจน โดยพื นทยทยได้น้ามา  
พิจารณาเพื่อจัดตั ง มยดังนย   

1. พื นทย่ 5,603 ไร่ 56 ตารางวา ในเขตต้าบลแม่ปะ ต้าบลท่าสายลวด อ.แม่สอด  
ซึ่งทย่ดินดังกล่าวเป็นพื นทย่ป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรย และกระทรวงทรัพยากรธรรมุาติและสิงแวดล้อม ยังไม่เห็น
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ด้วยกับการเพิกถอนพื นทย่ป่าไม้ เพ่ือเข้าใุ้ประโยุน์ในการจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด (มติคณะรัฐมนตรย เมือวันทย 
19 ตมลาคม 2553)  

2. พื นทย่ 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอแม่ระมาด และอ้าเภอพบพระ ทบทวน 
มติคณะรัฐมนตรย เมื่อ 19 ตมลาคม 2547 ซึ่งมยองค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เขต
นิคมอมตสาหกรรม ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า (ICD) เขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จม ด เ ดย ย ว  (One Stop Service) ก า ร ต ร ว จ ป ล่ อ ย จม ด เ ดย ย ว  ( Single Services Inspection) แ ล ะ 
ด่านศมลกากร ซึ่งปัจจมบัน กระทรวงพาณิุย์ในฐานะหน่วยงานหลักได้เร่งด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรย  
เพ่ือผลักดันให้เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรม ส้าหรับทิศทางการพัฒนาอมตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากในอนาคต ภาครัฐควร ให้ความส้าคัญและควรมยนโยบายรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทมนใน
สาขาอมตสาหกรรมเป้าหมายทย่มยศักยภาพสูงสมด 3 อันดับแรก ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งได้แก่ อมตสาหกรรม
สิ่งทอและ เสื อผ้าส้าเร็จรูป อมตสาหกรรมผักและผลไม้กระป๋อง และอมตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั ง เร่ง
ศึกษาและหาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของอมตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวให้มยขยดความสามารถ  ในการแข่งขัน
สูงขึ นและแข่งขันได้ในตลาดโลก ภาครัฐควรมยมาตรการจูงใจในการดึงดูดนักลงทมน  ให้เข้าไปลงทมนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตาก โดยอาจจะให้สิทธิและประโยุน์ด้านภาษยอากรมากกว่า เขตการลงทมน เขต 3 และควรมยการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวทย่เข้ามาท้างานเป็นแรงงานใน ภาคอมตสาหกรรมให้ถูกกฎหมาย โดยควรจะเลือกใุ้นโยบาย
ทย่มม่งเน้นความมั่นคงทางการเมือง หรือ มม่งเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทางใดทางหนึ่งให้มยมาตรการและแนวทาง
ทยุ่ัดเจน เร่งหาทางแก้ไข ปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง เุ่น การอนมญาตใุ้ Border Pass การควบคมมทาง
สังคม การใุ้มิติ ทางกฎหมาย เป็นต้น ส้าหรับประเภทของอมตสาหกรรมทย่ภาครัฐควรให้การสนับสนมนให้เกิดการ
ลงทมน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ควรเป็นอมตสาหกรรมประเภททย่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแก่ท้องถิ่นและไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หรือเรยยกได้ว่าเป็นอมตสาหกรรมสยเขยยว (Green Industry) โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทอมตสาหกรรมทย่มยตลาดเป็นตัวน้า (Market-Led Industries) ประเภทอมตสาหกรรมทย่ใุ้แรงงานเข้มข้น 
(Labour Intensive) ประเภทอมตสาหกรรมทย่ใุ้แหล่งวัตถมดิบใน ท้องถิ่น (Resource Based Industry) นอกจากนย  
ภาครัฐควรมยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้  เพยยงพอเพ่ือการรองรับความเจริญและการลงทมนในด้าน
อมตสาหกรรม เุ่น ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา การก้าจัดขยะและของเสยย และควรส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
รวมกลม่มผู้ประกอบการในลักษณะของ การรวมกลม่มเครือข่ายอมตสาหกรรม (Cluster) เพ่ือให้ผู้ประกอบการมยความ
เข้มแข็งและสามารถเพ่ิม อ้านาจต่อรองกบผู้ค้ารายใหญ่ได้ ต่อไป บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยบทบาท ด้านการพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด มยส่วนร่วมในการผลักดันการจัดตั งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการและคณะอนมกรรมการ จ้านวน 3 คณะ ได้แก่  
1) คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 2) คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับจังหวัด  
3) คณะอนมกรรมการติดตามและประสานงานการจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและการจัดตั งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตาก โดยมยบทบาทในการเสนอแผนการจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพ่ือรองรับการขยายตัว 
ของธมรกิจการค้าุายแดนไทย-พม่า ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและจัดท้าแผนด้านโครงสร้างพื นฐาน เุ่น ระบบ
คมนาคมขนส่ง เส้นทางระหว่างประเทศ สะพานหรือสิ่งอ้านวยความสะดวกทย่เกย่ยวข้องและระบบ  สาธารณูปโภค 
ทย่จ้าเป็น การประุาสัมพันธ์และการสนับสนมนด้านอื่นๆ 
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  1.3.2 ด้านสาธารณสุข 

 จังหวัดตาก มยจ้านวนสถานพยาบาล จ้านวน 43 แห่ง จ้าแนกตามประเภท/สังกัด ดังตารางทย่ 1-5 

ตารางท่ี 1-5 จ้านวนสถานพยาบาลจ้าแนกตามประเภท/สังกัด 

ประเภท/
สังกัด 

จ านวน
สถานพยาบาล 

จ านวน 

เตียง 

จ านวน
แพทย์ 

จ านวน
ทันตแพทย ์

จ านวน
พยาบาล 

จ านวนผู้ป่วย 

รวม ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

ประเภท
บริการทั่วไป 

15 1,100 133 40 910 648,971 40,371 608,600 

รัฐบาล 13 1,090 133 40 861 648,971 40,371 608,600 

กระทรวง
สาธารณสมข 

9 1,060 133 40 910 648,971 40,371 608,600 

กระทรวง
อ่ืนๆ 

1 30 3 2 8    

รัฐวิสาหกิจ 1 - - - 1    

เทศบาล 2 - - - 3    

เอกุน 1 60 5 - 5    

องค์กรอิสระ 1 - - - 8    

ที่มา : ส้านักงานสาธารณสมขจังหวัดตาก, ปี 2557 

  1.3.3 ด้านอุตสาหกรรม 

จังหวัดตาก ปี 2556 มยโรงงานอมตสาหกรรม ทั งหมด 659 แห่ง จ้าแนกตามอ้าเภอ  
ดังตารางทย่ 1-6 
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ตารางท่ี 1-6 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก  

ที ่ อ าเภอ จ านวน 

1 เมืองตาก 142 

2 บ้านตาก 32 

3 สามงา 18 

4 แม่สอด 23 

5 แม่ระมาด 17 

6 ท่าสองยาง 349 

7 พบพระ 28 

8 อม้มผาง 10 

9 วังเจ้า 40 

รวม 659 

ที่มา : ส้านักงานอมตสาหกรรมจังหวัดตาก, ปี 2557 

 1.4 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

1.4.1 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 

ทรัพยากรดินในบริเวณพื นทย่จังหวัดตาก โดยเฉพาะด้านตะวันตกทั ง 5 อ้าเภอ โดยภาพรวม
จะเห็นว่าระดับความอมดมสมบูรณ์ของดินมยอยู่สูง แต่ในบางส่วนของพื นทย่มยดินขาดความอมดมสมบูรณ์ เนื่องจากเกิด
จากการท้าการเกษตรติดต่อกันท้าให้ดินมยสภาพเป็นกรดมากขึ น และความสามารถในการดูดยึดธาตมอาหารของเม็ด
ดินจะมยแนวโน้มลดตามลงไปด้วย ซึ่งบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นพื นทย่ทย่อยู่ใกล้ลม่มน ้าและนอกจากสาเหตมข้างต้น
แล้ว ยังมยสาเหตมอยกอย่างคือ มยการสูญเสยยหน้าดินในพื นทย่ท้าการเกษตรมาก รวมถึงการพังทลายของหน้าดิน ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวอาจทวยความรมนแรงมากขึ นในการท้าการเกษตรจ้าเป็นต้อมยมาตรการในการอนมรักษ์ดินและน ้าได้
อย่างคม้มค่าและยาวนานขึ น 
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1.4.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ป่าไม้โดยส่วนใหญ่ของจังหวัดตากมยความหนาแน่นในบริเวณทย่เป็นพื นทย่สูง โดยในพื นทย่ 
ด้านตะวันตกของจังหวัดมยบางส่วนทย่เป็นพื นทย่สูง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.23 พื นทย่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 22.88 
และพื นทย่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.89 สังคมพืุโดยส่วนใหญ่มยทั งป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ โดยเป็นป่าผลัดใบทย่มย
สภาพป่าสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 32.59 และเป็นป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ประมาณร้อยละ 37.52 ในบริเวณอ้าเภอ
ท่าสองยาง อ้าเภอพบพระ และอ้าเภอแม่สอด มยลักษณะสังคมของพืุเป็นป่าดิบแล้งปกคลมมเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งป่า
ดิบแล้ง (Dry Evergreen) เป็นสังคมพืุทย่ปรากฏอยู่ในพื นทย่มยลักษณะเป็นพื นทย่สูง โดยในส่วนของบางบริเวณจะมย
พันธม์ไม้ในสังคมพืุของป่าเบญจพรรณอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous 
Forest) เป็นสังคมพืุทย่ปกคลมมพื นทย่ลม่มน ้าหลากหลายมากทย่สมด มยทั งป่าเบญจพรรณทย่มยไม้สัก ป่าเบญจพรรณทย่ไม่มย
ไม้สัก บางแห่งมยไม้ไผ่ขึ นปะปนหนาแน่นโดยเฉพาะไผุ่นิด ไผ่ซางนวล พื นทย่ป่าสงวนแห่งุาติท้องทย่จังหวัดตาก  
มยจ้านวน 7,567,768 ไร่  ป่าไม้ในจังหวัดตากเป็นป่าไม้ทย่มยคมณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก พื นทย่ป่าไม้
ครอบคลมมบริเวณกว่าร้อยละ 70 ของพื นทย่จังหวัด และหนาแน่นในพื นทย่ทางด้านตะวันตกมยไม้มยค่าอยู่หลายุนิด 
เุ่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้มะค่า ไม้ตะแบก และไม้ตะเคยยน ตลอดจนไม้เบญจพรรณอ่ืนๆ แต่ป่าไม้อันมยค่าเหล่านย ได้ลด
ปริมาณลงเรื่อยๆ เนื่องจากการตัดไม้ท้าลายป่า 

 ด้านสัตว์ป่า 

สภาพโดยทั่วไปของพื นทย่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดตากจะมยป่าไม้อยู่อย่างหนาแน่นและ
อมดมสมบูรณ์ ดังนั นจึงมยสัตว์ป่านานาุนิดใุ้เป็นแหล่งอาหารและเป็นทย่อยู่อาศัยโดยจากการส้ารวจข้อมูลในด้าน
สัตว์ป่าของบริษัท เอส.พย.เอส. คอนซัลติ งเซอร์วิส จ้ากัด ในปี 2539 ทย่ได้ท้าการส้ารวจไว้แล้วพบว่า สัตว์จ้าพวก
นก เุ่น เหยย่ยวขาว ไก่ป่า นกเขาหลวง นกเขาเขยยว นกเค้าคู่ นกจาบคาบ นกตะขาบทม่ง นกจับแมลงสย ฟ้า นก
กระติ๊ดตะโพกขาว นกโพระดกธรรมุาติ นกเด้าดินทม่ง นกกางเขนดง นกเขยยวก้านตองหน้าผากสยทอง นกแซงแซว
หางบ่วงใหญ่ นกกระจิบหญ้าทองเหลือง นกกระจิบหน้าสยข้างแดง และนกยอดหญ้าสยด้า เป็นต้น ซึ่งสามารถพบเห็น
ได้โดยทั่วไปในทมกๆ สภาพพื นทย่เพราะนกโดยธรรมุาติมยการเคลื่อนไหวทย่รวดเร็ว มยการปรับตัวได้ดยและมยความ
หลากุนิดสูงกว่าสัตว์ป่าประเภทอื่นๆ อยู่แล้ว 

 รองลงมาได้แก่ สัตว์ป่าพวกสัตว์เลื อยคลาน จะพบได้บริเวณศึกษาทย่เป็นส่วนทย่รกทึบ เุ่น 
บริเวณลม่มน ้าแม่จะวางในอ้าเภอท่าสองยาง มยความหลากุนิดของสัตว์เลื อยคลานมากทย่สมด 

ส่วนในบริเวณอ้าเภอแม่สอด จะพบสัตว์ป่าจ้าพวกสัตว์เลย ยงลูกด้วยนม เุ่น พวกค้างคาว
ขอบหูขาวกลาง ค้างคาวขอบหูด้า ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ อ้นเล็ก หนูหริ่ง หนูท้องขาว อยเห็นข้างลาย และพังพอน
ธรรมดา เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่านอกจากสัตว์ป่าในจ้านวนทย่กล่าวมาแล้วยังมยจ้านวนมากอยู่ เนื่องจากยังมยพื นทย่
ให้อยู่อาศัย ยังพบสัตว์จ้าพวกสะเทินน ้าสะเทินบก โดยทั่วไปในบริเวณพื นทย่โครงการ ซึ่งพบได้มากทย่สมด ได้แก่ จิ งจก
บ้านหางแบนเล็ก ตม๊กแกบ้าน กิ งก่าสวน จิ งเหลนบ้าน จิ งเหลนหลากลาย จิ งเหลนหางยาว จิ งเหลนภูเขาเกล็ดเรยยบงู
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ลายสอ เขยยดหนอง อึ่งอ๊ึดหลังลาย อ่ึงอ๊ึดเทาจมดด้า อึ่งอ๊ึดข้างขยด อึ่งอ่าง และอ่ึงกลายลายเลอะ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าทย่พบ
เห็นได้ยากเนื่องจากเป็นกลม่มทย่ออกหากินในเวลากลางคืนตามบริเวณใกล้เคยยงแหล่งน ้าอยกด้วย 

 นอกจากสัตว์ป่าุนิดต่างๆ ทย่กล่าวมาแล้วยังพบสัตว์ป่าหายากทย่ใกล้สูญพันธม์และถูกคมกคาม ได้แก่ หมย
ควาย ุะนยมือขาว นกใหญ่ แมวดาว เสือปลา เสือไฟ เลยยงผา และกวางผา เป็นต้น 

1.4.3 ทรัพยากรน้ า 

แหล่งน ้าธรรมุาติทย่ส้าคัญ คือ แม่น ้าปิง แม่น ้าวัง และแม่น ้าเมย (สาละวิน) ซึ่งกั นเขตแดน
ไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า นอกจากนย ยังมยแม่น ้าแม่กลอง หนองขนาดใหญ่ คือ หนองหลวง หนอง
น ้ามณยบรรพต หนองเล่ม เป็นต้น ส้าหรับอ่างเก็บน ้าทย่ส้าคัญ คือ อ่างเก็บน ้าเหนือเขื่อนภูมิพล อ่างเก็บน ้าแม่สอด 
และอ่างเก็บน ้าขนาดเล็กอยกจ้านวน 44 แห่ง แหล่งน ้าเหล่านย จะเอื ออ้านวยประโยุน์แก่ประุาุนเป็นอย่างมาก 
โดยเป็นแหล่งน ้าเพ่ือการประมงน ้าจืด และเป็นแหล่งน ้าเพ่ืออมปโภคและบริโภค อาุยพหลักของประุากร คือ การ
ท้านา การเพาะปลูกพืุไร่ และยังมยการเลย ยงวัว พันธม์เนื อ ซึ่งเป็นอาุยพทย่ได้รับการส่งเสริม นอกจากนย อาุยพรับจ้าง
และค้าขายเป็นอาุยพทย่ท้ารายได้สู่จังหวัดตากอยกทางหนึ่งด้วย 

แม่น ้าสายหลัก ในจังหวัดตากมยดังนย  แม่น ้าปิง แม่น ้าสายรอง คือ แม่น ้าวัง แม่น ้าแม่กลอง 
และแม่น ้าเมย อ่างเก็บน ้า ขนาดกลาง จ้านวน 1 แห่ง ขนาดเล็ก จ้านวน 44 แห่ง ฝายคอนกรยต จ้านวน 67 แห่ง 
สระ/หนอง จ้านวน 121 แห่ง คู/คลอง/ส้าราง จ้านวน 84 แห่ง บ่อบาดาล จ้านวน 2 แห่ง ล้าห้วย จ้านวน 118 แห่ง 

1.4.4 ทรัพยากรธรณี 

ทรัพยากรแร่ธาตมส้าคัญและมยค่าของจังหวัดตาก คือ ฟลูออไรต์ ซยไลต์ แบไรต์ วมลแฟรม 
ลิกไนต์ ดยบมก เฟลด์สปาร์ พลวง ตะกั่ว และสังกะสย โดยจังหวัดตากมยจ้านวนเหมืองแร่และปริมาณแร่ทย่ผลิต  
ได้จ้าแนกตามุนิดแร่ พ.ศ.2553 ดังแสดงในตารางทย่ 1-7 

ตารางท่ี 1-7 จ านวนเหมืองแร่ จ านวนคนงาน และปริมาณแร่ที่ผลิตได้ จ าแนกตามชนิดแร่ พ.ศ.2553 

รายการ 2549 

(2006) 

2559 

(2007) 

2551 

(2008) 

2552 

(2009) 

2553 

(2010) 

Items 

จ้านวนเหมืองแร่ 43 108 92 36 82 Number of active 
mines 

จ้านวนคนงาน 1,122 1,122 1,088 1,122 1,144 Number of workers  

employed 
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รายการ 2549 

(2006) 

2559 

(2007) 

2551 

(2008) 

2552 

(2009) 

2553 

(2010) 

Items 

ปริมาณแร่ทย่ผลิตได้
(เมตริกตัน) 

1,047,916 841,689 540,082 697,086 888,332 Production 
(metricton) 

 หินประดับุนิด
หินแกรนิต 

6,776 8,182 5,739 4,855 4,560  Granite 
(Dimension 
Stone) 

 โซเดยยมเฟลด์สปาร์ 263,300 169,300 130,350 150,720 135,600  Sodium feldspar 

 สังกะสย 214,023 135,042 55,845 - 70,283  Zinc 

 ดยบมก - 25 - 58,560 -  Tin 

 โซเดยยมเฟลด์สปาร์
ปนควอร์ตซ 

61,313 25,610 19,673 - 30,043  Sodium feldspar 
quartz 

 หินอ่อน 6,000 88,000 - 107,008 184,432  Marble 

 หินอมตสาหกรรม
ุนิดหินแกรนิต 

- - - 67,100 113,800  Granite 

 หินอมตสาหกรรม
ุนิดหินปูน 

496,504 415,530 328,476 308,843 349,614  Limestone 

 ควอร์ตซบด - - - - 3,238  Quartz 

ที่มา: ส้านักงานสถิติจังหวัดตาก, ปี 2554 
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2. จังหวัดก าแพงเพชร 

 2.1 สภาพทางกายภาพ 

  2.1.1 ที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่และอาณาเขต 

  จังหวัดก้าแพงเพุรเป็นจังหวัดทย่ตั งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ตั งอยู่ระหว่างเส้น
ละติจูด 15 องศา 51 ลิปดาเหนือ ถึงเส้นละติจูด 16 องศา 54 ลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูด 90 องศาตะวันออก 
ถึงเส้นลองจิจูด 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรมงเทพมหานคร ประมาณ 358 กิโลเมตร มยพื นทย่
ประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,379,687 ไร่  

โดยมยอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนย  

ทิศเหนือ ติดกิ่งอ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และ อ้าเภอคยรยมาศ จังหวัดสมโขทัย   

ทิศใต้  ติดอ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

ทิศตะวันออก ติดอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณมโลก และอ้าเภอโพธิ์ทะเล และอ้าเภอวุิรบารมย  

จังหวัดพิจิตร 

ทิศตะวันตก ติดอ้าเภออม้มผาง จังหวัดตาก 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
รูปที่ 1 -2 ทย่ตั งและอาณาเขตจังหวัดตาก 
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2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดก้าแพงเพุรมยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นทย่ราบ มยทย่สูงสลับ อยู่บ้างเป็นตอน ๆ

พื นทย่ส่วนใหญ่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนุันหินดั งเดิมเป็นหินตะกอน (Sedimentsry Rock) ทย่ยังไม่อัด
ตัวกันแน่น ทางทิศเหนือ เป็นหินุมดตะนาวศรย  (Tanaosi Group) ในหมวดหินกาญจนบมรย  (Kanchanaburi 
Formation) เป็นุมดหินทย่มยการแปรสภาพและมยซากดึกด้าบรรพ์ (Fossil) ของสัตว์ยมคไซลูเรยยน (Silurian) และดยโว
เนยยน (Devonian) ทางทิศตะวันออก ส่วนใหญ่พื นทย่เป็นตะกอนทย่มยน ้ามันมาทับถมในอดยต และปัจจมบันเป็นทย่ตั งของ
เมืองก้าแพงเพุร หรือุากังราว เมืองบางพาน เมืองคณฑย และเมืองเทพนครในอดยต ทางทิศตะวันตก เป็นตะกอน 
ล้าน ้า เป็นทย่ตั งของเมืองนครุมม มยกลม่มหินราุบมรย และหินแกรนิตอยู่ถัดไป ทางทิศใต้เป็นตะกอนล้าน ้า และมยลักษณะ
ของหินราุบมรยอยู่บ้าง เป็นทย่ตั งของเมืองไตรตรึงษ์ บริเวณต้าบลไตรตรึงษ์ในเขตอ้าเภอเมืองก้าแพงเพุรปัจจมบัน 
 จังหวัดก้าแพงเพุร มยแม่น ้าปิงไหลผ่านเป็นระยะทางประมาณ  104 กิโลเมตร ท้าให้
สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศ ได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 ลักษณะทย่ 1 เป็นทย่ราบลม่มแม่น ้าเจ้าพระยาตอนบน แบบตะพักลม่มน ้า (Alluvial  Terrace) 
มยระดับความสูงประมาณ 43-107 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง สภาพพื นทย่จะราบหรือเป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย อยู่ทางด้านทิศตะวันออก และทิศใต้ของจังหวัด ได้แก่  อ้าเภอไทรงาม  อ้าเภอ ลานกระบือ และพื นทย่
บริเวณริมฝั่งแม่น ้าปิงในพื นทย่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร อ้าเภอคลองขลมง และอ้าเภอขาณมวรลักษบมรย   
 ลักษณะทย่ 2 เป็นเนินเขาเตย ยๆ สลับทย่ราบ สภาพพื นทย่มยลักษณะเป็นพื นทย่ลอนลาดและ
ค่อนข้างราบเรยยบ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทย่ค่อนข้างราบเรยยบ อยู่ทางด้านทิศเหนือ และตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ 
พื นทย่ในเขตท้องทย่อ้าเภอพรานกระต่ายและทางตอนเหนือของอ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร   

ลักษณะทย่  3 เป็นภูเขาสลับซับซ้อนต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงุัย เป็นแหล่งแร่ธาตม 
และต้นน ้าล้าธารต่างๆ ทย่ส้าคัญ เุ่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลมง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น ้าปิง  
อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ได้แก่พื นทย่ในเขตอ้าเภอคลองลาน และพื นทย่ทางด้านตะวันตกของอ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพุร   

2.2 ข้อมูลประชากร 

  2.2.1 เขตการปกครอง 

 จากข้อมูลทย่ท้าการปกครองจังหวัดก้าแพงเพุร ในปี 2557 จังหวัดก้าแพงเพุร แบ่งเขต
การปกครองเป็น 11 อ้าเภอ 78 ต้าบล 956 หมู่บ้าน ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลเมือง  
3 แห่ง เทศบาลต้าบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 64 แห่ง 

 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะ                                                                                    
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยยุมมุนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย มุมุน 

16 

 

ตารางท่ี  1-8 การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดก้าแพงเพุร 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

จ านวน (แห่ง) 

ต าบล หมู่บ้าน 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

1. เมืองก้าแพงเพุร 1,962.047 16 219 2 5 12 

2. ขาณมวรลักษบมรย 1,143.142 11 143 1 2 10 

3. คลองขลมง 1,185.371 10 103 - 4 9 

4. พรานกระต่าย 781.882 10 116 - 4 8 

5. ไทรงาม 448.858 7 71 - 2 6 

6. ลานกระบือ 359.086 7 68 - 3 6 

7. คลองลาน 1,140.245 4 68 - 1 3 

8. ทรายทองวัฒนา 252.960 3 38 - 1 2 

9. ปางศิลาทอง 480.546 3 42 - - 3 

10. บึงสามัคคย 377.186 4 45 - - 4 

11. โกสัมพยนคร 476.167 3 43 - - 3 

รวม 8,607.49 78 956 3 22 64 

ที่มา: ทย่ท้าการปกครองจังหวัดก้าแพงเพุร, ปี 2558 

  2.2.2 ประชากร 

จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนกมมภาพันธ์  2558  
จังหวัดก้าแพงเพุรมยจ้านวนประุากรทั งสิ น 729,522 คน แยกเป็นุาย 362,217 คน และหญิง 367,305 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 49.65 และ 50.35 ตามล้าดับ ความหนาแน่นของประุากรประมาณ 85 คนต่อตารางกิโลเมตร มย
จ้านวนครัวเรือนทั งสิ น 258,024 ครัวเรือน  

 
ตารางท่ี  1-9 จ้านวนประุากรจังหวัดก้าแพงเพุร  

อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน 
ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

1. เมืองก้าแพงเพุร 104,506 108,675 213,181 81,177 109 
2. ขาณมวรลักษบมรย 53,102 53,462 106,564 37,989 93 
3. คลองขลมง 35,659 36,785 72,444 27,430 61 
4. พรานกระต่าย 35,276 35,473 70,749 23,013 90 
5. ไทรงาม 25,437 25,650 51,087 15,847 114 
6. ลานกระบือ 21,478 21,460 42,938 13,956 203 
7. คลองลาน 31,933 31,493 63,426 21,720 56 
8. ทรายทองวัฒนา 11,857 11,695 23,552 6,982 93 
9. บึงสามัคคย 13,154 13,199 26,353 9,867 70 
10. ปางศิลาทอง 15,452 15,118 30,570 10,185 64 
11. โกสัมพยนคร 14,363 14,295 28,658 9,858 60 

รวม 362,217 367,305 729,522 258,024 85 
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ,ปี 2558 
 

 2.3 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

  2.3.1 ด้านเศรษฐกิจ/เกษตร/ปศุสัตว์ 

   1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดก าแพงเพชร 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจ้าปี: ปี 2556 เท่ากับ 125,814 ล้าน
บาท (ล้าดับทย่ 2 ของภาคเหนือ ล้าดับทย่ 20 ของประเทศ) เพ่ิมขึ นจากปี ๒๕๕5 ทย่มยมูลค่า 114,275 ล้านบาท 
เท่ากับ 11,539 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ นร้อยละ 10.1 มยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประุากร (รายได้ต่อประุากร) 
เท่ากับ 159,906 บาท/คน/ปี (ล้าดับทย่ 1 ของภาคเหนือ ล้าดับทย่ 17 ของประเทศ)  

   ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาย่อยทย่ส้าคัญของจังหวัด 3 ล้าดับแรก ทย่ท้ารายได้ให้แก่จังหวัด 
ได้แก่  สาขาการเกษตร ร้อยละ 28.1 สาขาการท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน ร้อยละ 25.8 และสาขาการผลิต
อมตสาหกรรม ร้อยละ 22.1  
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ตารางท่ี 1-10 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจ้าปี   
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด GPP 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕4 2555 2556 
GPP: ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ณ ราคาประจ้าปี (ล.บ.) 

71,145 77,473 91,798 114,275 125,814 

GPP: จังหวัดต่อ คน
(บาท/คน/ปี) 

90,412 97,217 115,643 144,597 159,906 

อัตราการขยายตัว  
ณ ราคาประจ าปี(%) 

-5.0 +8.9 +18.5 +24.5 +10.1 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ, ปี ๒๕๕2 – ๒๕๕6 
 
ตารางที่ 1-11 ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาย่อยส้าคัญ (3 ล้าดับแรก) ณ ราคาประจ้าปี (พ.ศ. 2552- 2556) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  
GPP สาขาการผลิตย่อย 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. สาขาเกษตรกรรม (ล.บ.) 14,119 15,874 21,131 31,388 35,294 
   อัตราการขยายตัว  -9.1% +12.4% +33.1% +48.5% +12.4% 
2. สาขาการท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน (ล.บ.) 15,698 17,677 21,364 28,908 32,456 
    อัตราการขยายตัว -7.9% +12.6% +20.8% +35.3% +12.3% 
3. สาขาการผลิตอมตสาหกรรม (ล.บ.) 20,895 22,069 25,142 25,748 27,742 
    อัตราการขยายตัว -8.1% +5.6% +13.9% +2.4% +7.7% 

ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ, ปี 2552- 2556 

   2) ภาคเกษตร 

 จังหวัดก้าแพงเพุร มยพื นทย่ท้าการเกษตรประมาณ 3.2 ล้านไร่คิดเป็น ร้อยละ 59.48 
ของพื นทย่จังหวัด มยครัวเรือนเกษตรกร ทั งหมด 91,074 ครัวเรือน พืุเศรษฐกิจทย่ส้าคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย
โรงงาน มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลย ยงสัตว์ ยางพารา พื นทย่ปลูกพืุเศรษฐกิจทย่ส้าคัญ  ได้แก่ ข้าวนาปีมยพื นทย่ปลูก  
1.4 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 1.02 ล้านตัน มันส้าปะหลังมยพื นทย่ปลูก 7.13 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 2.96 ล้าน
ตัน อ้อยมยพื นทย่ปลูก 4.36 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 5.18 ล้านตัน  ข้าวโพดเลย ยงสัตว์  มยพื นทย่ปลูก 28.19 หมื่น
ไร่ ผลผลิตรวม 22.55 หมื่นตัน และยางพารา มยพื นทย่ปลูก 2.3 หมื่นไร่ ผลผลิต 5.2 พันตัน 
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ตารางท่ี 1-12 พืุเศรษฐกิจทย่ส้าคัญของจังหวัดก้าแพงเพุร 

พืช พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ปริมาณผลผลิต (ตัน) 

๑. ข้าวนาปี 1,422,334 1,021,235 
๒. มันส้าปะหลัง 713,107 2,955,7450 
๓. อ้อยโรงงาน 425,938 5,183,665 
๔. ข้าวโพดเลย ยงสัตว์ 28,190 22,550 
5. ยางพารา 23,016 5,267 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดก้าแพงเพุร ,ปี 2558 
 
ตารางท่ี 1-13 การใุ้ประโยุน์ทย่ดินจังหวัดก้าแพงเพุร  

ประเภทท่ีดิน เนื้อที่ (ไร่) ร้อยละ 

1. เนื้อที่ป่าไม้ 1,244,060 23.1 
2. เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 3,071,074 57.1 
   2.1 ทย่นา 1,449,551  
   2.2 ทย่พืุไร่ 1,319,763  
   2.3 ทย่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 158,434  
   2.4 ทย่สวนผักและไม้ผล 3,932  
   2.5 เนื อทย่ใุ้ประโยุน์ทางการเกษตรอื่นๆ 139,392  
3. เนื้อที่นอกการเกษตร 1,064,545 19.8 

รวม 5,379,681  
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,ปี 2556 

  3) ปศุสัตว์ 

           ในอดยตเกษตรกรในจังหวัดก้าแพงเพุรส่วนใหญ่เลย ยง โค กระบือ ไว้ใุ้แรงงาน โดยอาศัย
ทม่งหญ้าตามธรรมุาติเป็นแหล่งเลย ยงสัตว์ ปัจจมบันเกษตรกรหันมาเลย ยงสัตว์เุิงพาณิุย์มากขึ น ทั งนย ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการเสริมรายได้จากปกติ โดยมยส้านักงานปศมสัตว์จังหวัดให้การุ่วยเหลือเพ่ิมปริมาณสัตว์เลย ยงผ่านโครงการ
ต่างๆ ประกอบกับระดับราคาปศมสัตว์ทย่ปรับตัวเพ่ิมขึ นเป็นเหตมให้ปริมาณสัตว์เศรษฐกิจในจังหวัดก้าแพงเพุรมยทิศทาง
ทย่เพ่ิมขึ น 

 

 

ตารางที่ 1-14  จ้านวนการเลย ยงปศมสัตว์  
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อ าเภอ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก่ เป็ด 

เมืองก าแพงเพชร 2,897 437 291,451 234 0 546,096 77,117 
ไทรงาม 1,395 184 1,697 60 0 108,154 110,884 
คลองลาน 953 160 2,381 127 0 99,922 4,229 
ขาณุวรลักษบุรี 2,265 61 21,779 79 13 867,934 59,728 
คลองขลุง 1,169 14 5,679 28 300 166,713 75,295 
พรานกระต่าย 5,179 2,330 12,980 67 0 697,535 20,268 
ลานกระบือ 1,716 132 7,829 558 38 228,073 15,005 
ทรายทองวัฒนา 1,071 25 1,423 0 0 90,466 15,903 
บึงสามัคคี 425 28 2,697 120 0 31,524 15,931 
ปางศิลาทอง 810 45 558 55 6 82,545 5,975 
โกสัมพีนคร 461 198 4,574 0 0 345,254 140 

รวม 18,341 3,614 353,048 1,328 357 3,264,216 400,475 

ที่มา : ส้านักงานปศมสัตว์จังหวัดก้าแพงเพุร, ปี 2557 
 

       ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดก้าแพงเพุร ซึ่งมยแม่น ้าปิงเป็นแหล่งน ้าส้าคัญ นอกจากนั น
ยังมยคลองสวนหมาก คลองขลมง และแหล่งน ้าตามธรรมุาติอ่ืนทย่เอื ออ้านวยต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น ้าจืด
พอสมควร นอกจากนย ปัจจมบันยังมยการพัฒนายังมยการพัฒนาไปสู่การเลย ยงสัตว์น ้าจืดในเุิงพาณิุย์แทนทย่จะอาศัย
แหล่งน ้าธรรมุาติในรูปแบบเดิมแต่เพยยงประการเดยยว ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น ้าจืดทย่ออกสู่ตลาดมยแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น  

  2.3.2 ด้านสาธารณสุข 

 จังหวัดก้าแพงเพุร มยการขยายการให้บริการด้านสาธารณสมขครอบคลมมทมกพื นทย่หมู่บ้าน 
ต้าบลทั่วทั งจังหวัด กล่าวคือในระดับอ้าเภอมยโรงพยาบาลทมกอ้าเภอ มยจ้านวนเตยยงพยาบาลจริงในโรงพยาบาลของ
รัฐ รวมทั งสิ นจ้านวน 992  เตยยง โรงพยาบาลเอกุน 2 แห่ง จ้านวนเตยยงรวม 60 เตยยง ส้าหรับในระดับต้าบล จะ
มยโรงพยาบาลส่งเสริมสมขภาพต้าบลให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสมขครบทมกต้าบล  ในปี 2558ภาพรวม
จังหวัดมยจ้านวนแพทย์  97 คน  ทันตแพทย์ 58 คน  เภสัุกร 75 คน พยาบาลวิุาุยพ 992 คน เมื่อเทยยบ
สัดส่วนแพทย์ ๑ คน ต่อประุากร จะพบสูงกว่าเกณฑ์เฉลย่ยของระดับเขตและประเทศมาก รวมถึงอัตราส่วน
ประุากรต่อบมคลากรสาธารณสมขในสายวิุาุยพทย่ส้าคัญ เุ่น ทันตแพทย์ เภสัุกร และพยาบาล พบว่ามยอัตราส่วน
ทย่สูงกว่าระดับเขตเุ่นเดยยวกัน ซึ่งถือว่ายังเป็นปัญหาในการให้บริการทย่ไม่ครอบคลมมประุากร และเป็นภาระหนัก
ของแก่บมคลากรสาธารณสมขอยู่ แนวโน้มในปี ๒๕๕9 จะมยสถานบริการสมขภาพยกระดับตามแผนพัฒนาระบบคมณภาพ
บริการ จะมยความต้องการก้าลังคนมากขึ นกว่าปัจจมบัน 
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      ตารางท่ี 1-15 จ้านวนสถานพยาบาลทย่มยเตยยงผู้ปว่ยรบัไว้ค้างคืน จ้านวนเตยยง บมคลากรทางสาธารณสมข และผู้ป่วย 

รายการ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน รัฐบาล เอกชน 
1.สถานพยาบาล 11 2 11 2 12 2 12 2 
2.เตียง 734 60 810 59 880 59 880 59 
3.แพทย์ 79 4 99 4 108 4 106 5 
4.ทันตแพทย์ 32 - 38 - 47 - 60 - 
5.พยาบาล 827 4 806 10 1,019 10 1,016 12 
6.ผู้ช่วยพยาบาล - - - 20 - - - - 
7.ผู้ป่วย 417,198 19,837 411,138 17,263 411,419 17,719 417,602 17,550 
7.1 ผู้ป่วยใน 81,150 3,638 67,149 3,233 65,715 3,462 53,816 3,350 
7.2 ผู้ป่วยนอก 336,048 16,199 343,989 14,030 345,704 14,257 363,786 14,200 

   ที่มา : ส้านักงานสาธารณสมขจังหวัดก้าแพงเพุร, ปี 2554-2557 

  2.3.3 ด้านอุตสาหกรรม 

 จ้านวนสถานประกอบการอมตสาหกรรม ในรอบปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557 พบว่า 
ในปี 2557 มยโรงงานประเภทต่างๆ 638 แห่ง ปี ๒๕๕6 มยโรงงาน 612 แห่ง มยการเปลย่ยนแปลงเพ่ิมขึ นร้อยละ 
4.2 เงินลงทมน 50,333.64 ล้านบาท จ้านวนแรงงาน 8,073 คน จ้านวนเครื่องจักร 1,797,476.25 แรงม้า 
ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอมตสาหกรรมการเกษตรขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้แก่ โรงงานจ้าพวกทย่ 2 จ้านวน 96 โรงงาน 
และโรงงานจ้าพวกทย่ 3 จ้านวน 542 โรงงาน   

ตารางท่ี 1-16 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดก าแพงเพชร 

ที ่ รายการ 
ปี 2555 
จ านวน 
(แห่ง) 

ปี 2556 
จ านวน 
(แห่ง) 

ปี 2557 
จ านวน (แห่ง) 

1. โรงสยข้าวทั งหมด 45 47 48 
2. โรงงานขนาดเล็ก < 10 ล้านบาท 413 426 441 
3. โรงงานขนาดเล็ก > 10 ล้านบาท <= 

100 ล้านบาท 
97 110 117 

4. โรงงานขนาดใหญ่ > 100 ล้านบาท 27 29 32 
 รวม 582 612 638 

ที่มา : ส้านักงานอมตสาหกรรมจังหวัดก้าแพงเพุร, ปี 2554-2557 
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 2.4 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

2.4.1 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 

ลักษณะดินในพื นทย่จังหวัดก้าแพงเพุรจะแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศ โดยสามารถ
แบ่งได้อย่างกว้างๆ ใน 3 บริเวณคือ  

1. ลักษณะดินในพื นทย่ทางด้านตะวันตกซึ่งมยสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา จะเป็นดินภูเขา  
มยเนื อดินค่อนข้างหยาบ หน้าดินบาง การเพาะปลูกท้าได้ไม่ดย และมยความลาดุัน เป็นดินทย่สลายตัวอยู่กับทย่ไม่ได้ ถูก
พัดพามาจากทย่อ่ืน สลายตัวมาจากหินบริเวณนั น  

2. ลักษณะดินในบริเวณทย่ราบ จะมยลักษณะเป็นดินตะกอนเก่าถูกน ้าพัดพามา มยการระบาย 
น ้าเลวถึงดย ในบริเวณทย่เป็นดินเก่าเนื อดินมยความละเอยยดกว่า มยดินเหนยยวมาก การระบายน ้าจะท้าได้ไม่ดย บาง
บริเวณทย่มยเนื อดินปนทรายจะมยการระบายน ้าได้ดย  

3. บริเวณทย่เป็นดินค่อนข้างใหม่ คือดินทย่ถูกน ้าพัดพาตะกอนมาทับถมเป็นครั งคราว และ 
ดินใหม่ซึ่งเป็นดินเหนยยวจากแม่น ้าปิง จะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดคือ ในบริเวณอ้าเภอขาณมวรลักษบมรย และอ้าเภอ
คลองขลมง  
 

นอกจากนย สามารถอธิบายรายละเอยยดของลักษณะดินตามลักษณะของกลม่มดิน สามารถแบ่ง
ตามลักษณะกลม่มดิน ได้ 4 กลม่ม ได้แก่ กลม่มดินนา ครอบคลมมพื นทย่ร้อยละ 30 กลม่มดินไร่ ครอบคลมมพื นทย่ร้อยละ 
30 กลม่มดินตื น ครอบคลมมพื นทย่ร้อยละ 20 และกลม่มดินภูเขา ครอบคลมมพื นทย่ร้อยละ 20 

ทรัพยากรดินในพื นทย่จังหวัดก้าแพงเพุร มยปัญหาทย่ส้าคัญคือ การุะล้างพังทลายของหน้า
ดิน ความเสื่อมโทรมของดิน/ดินเสื่อมคมณภาพ อันเนื่องมาจากการท้าเกษตรเุิงเดย่ยว การใุ้สารเคมยทางการเกษตร
เป็นจ้านวนมากติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และการใุ้ประโยุน์ทย่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน ซึ่งปัจจมบัน
ได้มยนโยบายการลดการใุ้สารเคมยทางการเกษตร และการรณรงค์ให้มยการใุ้สารอินทรยย์ุยวภาพแทน และ
นอกจากนั นยังมย ต้องมยการปรับปรมงลักษณะการใุ้ทย่ดินให้เหมาะสม โดยต้องลดพื นทย่เกษตรกรรมทย่เป็นการปลูกพืุ
ไร่ ซึ่งใุ้พื นทย่การเพาะปลูกเป็นผืนติดต่อกันอย่างกว้างขวาง ปรับเปลย่ยนเป็นการปลูกไม้ยืนต้น หรือไม้ป่าเศรษฐกิจ
ทย่เป็นไม้โตเร็ว และไม้ทย่มยคมณค่าทางเศรษฐกิจสูง สลับด้วยการใุ้ทย่ดินอื่นๆ  โดยอาศัยกระบวนการเกษตรเข้าุ่วย 

 2.4.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ทรัพยากรป่าไม้ทย่สามารถพบได้ในจังหวัดก้าแพงเพุร มยทั งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่า
ดิบแล้ง โดยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื นทย่ กระจายอยู่ในเขตพื นทย่อนมรักษ์ป่าไม้ประเภทต่างๆ ปัจจมบันมยการบมก
รมกท้าลายพื นทย่ป่าเพ่ือเปลย่ยนแปลงเป็นพื นทย่ท้าการเกษตร และทย่อยู่อาศัย มยการน้าพื นทย่ป่าไปใุ้ประโยุน์อย่างไม่
คม้มค่า ไม่มยการปลูกป่าทดแทน ส่งผลท้าให้เนื อทย่ป่ามยปริมาณลดลงกว่าในอดยตมาก  
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 จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทยยมระหว่างปี พ.ศ.2557-2558 ของส้านักจัดการทย่ดินป่าไม้ 
กรมป่ า ไม้  พบว่ า ในปี  พ .ศ .2558 จั งหวัดก้ าแพง เพุร มย เนื อทย่ ป่ า ไม้ จ้ านวน 1,233,849.69 ไร่   
(1,974.16 ตารางกิโลเมตร) หรือคิดเป็นร้อยละ 23.19 ของพื นทย่จังหวัด เมื่อเปรยยบเทยยบกับข้อมูลเนื อทย่ป่าไม้ใน
อดยตเมื่อปี พ.ศ.2504 เนื อทย่ป่าไม้ของจังหวัดก้าแพงเพุร มยจ้านวน 4,210,625 ไร่ (6,737 ตารางกิโลเมตร) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 78.27 แล้วพบว่าเนื อทย่ป่าไม้นั นลดลงถึง 2,976,775 ไร่ (4,762.84 ตารางกิโลเมตร) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 70.69 
ตารางท่ี 1-17 เปรยยบเทยยบเนื อทย่ป่าไม้ในจังหวัดก้าแพงเพุร ระหว่างปี พ.ศ.2538-2558 

ปี พ.ศ. 
เนื้อที่จังหวัด เนื้อที่ป่าไม้ 

(ตร.กม.) (ไร่) (ตร.กม.) (ไร่) 
ร้อยละของพ้ืนที่

จังหวัด 
2538 8,607.49 5,379,681.25 2,049 1,280,625 23.80 
2541 8,607.49 5,379,681.25 2,003 1,251,875 23.27 
2543 8,607.5 5,379,687.5 2,184.7 1,365,437.5 25.38 
2547 8,607.49 5,379,681.25 1970.92 1,231,825 22.90 
2548 8,607.49 5,379,681.25 1,902.83 1,189,268.75 22.11 
2549 8,607.49 5,379,681.25 1,899.85 1,187,406.25 22.07 
2552 8,607.49 5,379,681.25 2,098.69 1,311,681.25 24.38 
2554 8,607.49 5,379,681.25 2,027.03 1,266,893.75 23.55 
2556 8,512.1 5,320,062.5 1,990.5 1,244,060.49 23.38 
2557 8,512.05 5,320,031.36 1980.31 1,237,695.38 23.26 
2558 8,512.45 5,320,279.22 1974.16 1,233,849.69 23.19 

ที่มา : สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย ปี 2552. กรมป่าไม้ (ปี 2538-2543), ข้อมูลสถิติอมทยานแห่งุ าติ สัตว์ป่า และพันธม์
พื  ุปี 2553 (ปี 2547-2552) ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2555 (ปี 2551 และ 2554), ข้อมูลสถิติ อมทยานแห่งุาติ สัตว์
ป่า และพันธม์พืุ ปี 2557 (ปี 2556-2557) ส้านักจัดการทย่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ (ปี 2558)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะ                                                                                    
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยยุมมุนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย มุมุน 

24 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1-3 กราฟแสดงเนื อทย่ป่าไม้จังหวัดก้าแพงเพุร ุ่วงปี พ.ศ.2538-2558 
 

มยพื นทย่ป่าตามกฎหมาย โดยออกตามกฎกระทรวง และพระราุกฤษฎยกาก้าหนดเป็นป่าสงวน
แห่งุาติ จ้านวน 9 แห่ง ได้แก่  
  1. ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร อ้าเภอคลอง
ลาน และอ้าเภอโกสัมพยนคร  
  2. ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลมง อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร อ้าเภอคลองลาน 
และอ้าเภอคลองขลมง 
  3. ป่าคลองขลมงและป่าแม่วงก์ อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอขาณมวรลักษบมรย อ้าเภอคลองขลมง และอ้าเภอ
ปางศิลาทอง 
 

4. ป่าไตรตรึงษ์ อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร 
5. ป่าหนองเสือโฮกและป่าหนองแขม อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอพรานกระต่าย 
6. ป่าหนองหลวง อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอพรานกระต่าย และอ้าเภอลานกระบือ 

  7. ป่าเขาเขยยว-เขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร อ้าเภอ
พรานกระต่าย 
  8. ป่าแม่ระกา อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร อ้าเภอพรานกระต่าย อ้าเภอโกสัมพยนคร 
  9. ป่าหนองคล้าและป่าดงฉัตร อยู่ในเขตพื นทย่อ้าเภอลานกระบือ อ้าเภอไทรงาม อ้าเภอพราน
กระต่าย อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร อ้าเภอขาณมวรลักษบมรย และอ้าเภอคลองขลมง 
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  2.4.3 ทรัพยากรน้ า 

แหล่งน้ าผิวดิน 
จังหวัดก้าแพงเพุร มยแม่น ้าปิงไหลผ่านกลางพื นทย่ของจังหวัด ความยาวประมาณ 117

กิโลเมตร มยล้าคลองธรรมุาติทย่ส้าคัญ เุ่น คลองสวนหมาก คลองขลมงหรือคลองวังไทร คลองกรมงจยน คลองแม่ระกา 
คลองแขยง คลองน ้าไหล คลองปิ่นโต มยหนอง และบึง ทย่ส้าคัญ ได้แก่ บึงหล่ม บึงทับแรด บึงล้ามะโกรก บึงพิไกร 
บึงบอน บึงุ้าง บึงพรานอบ บึงมาลย์ บึงสามหวาย บึงแม่ตะพน เป็นต้น  

แหล่งน ้าทย่ส้าคัญในจังหวัด ได้แก่  
 1.  แม่น้ าปิง 

แม่น ้าปิง เป็นแม่น ้าสายหลักทย่ส้าคัญทั งของภาคเหนือและของประเทศ มยล้าน ้าเข้าสู่จังหวัด
ก้าแพงเพุรบริเวณบ้านวังเจ้า ต้าบลโกสัมพย อ้าเภอโกสัมพยนคร ไหลลงมาทางใต้ ผ่านอ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร 
อ้าเภอคลองขลมง อ้าเภอขาณมวรลักษบมรย และไหลออกจากจังหวัดก้าแพงเพุรทย่อ้าเภอขาณมวรลักษบมรย มยความยาว
ประมาณ 104 กิโลเมตร 

2.  คลองวังเจ้า 
ต้นน ้าอยู่ในเขตอมทยานแห่งุาติคลองวังเจ้า ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉยยงเหนือของจังหวัด

ก้าแพงเพุร พื นทย่รับน ้าลม่มน ้าสาขาคลองวังเจ้าประมาณ 625.75 ตารางกิโลเมตร คลองวังเจ้าเป็น  ล้าน ้าขนาด
เล็กและตื นเขิน เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดก้าแพงเพุร โดยไหลลงแม่น ้าปิงทย่บ้านวังเจ้า 
ต้าบลโกสัมพย อ้าเภอโกสัมพยนคร จังหวัดก้าแพงเพุร 

3.  คลองแม่ระกา 
ต้นน ้าอยู่ทางทิศเหนือและตะวันตกของอ้าเภอพรานกระต่าย ไหลผ่านมาทางด้านตะวันตก

ของอ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร พื นทย่รับน ้าสาขาคลองแม่ระกาประมาณ  975.62 ตารางกิโลเมตร 
4.  คลองสวนหมาก   

  ต้นน ้าอยู่ในเขตป่าคลองสวนหมาก หรือเขาขมนคลองสวนหมาก (อมทยานแห่งุาติคลองลาน) 
อ้าเภอคลองลาน ไหลจากตะวันตกมาตะวันออก บรรจบแม่น ้าปิงทย่บ้านนครุมม บริเวณวัดสว่างอารมณ์ ต้าบลนครุมม 
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร พื นทย่รับน ้าลม่มน ้าสาขาคลองสวนหมาก ประมาณ 1,129.29 ตารางกิโลเมตร 
 5.  คลองขลุง 

ต้นน ้าอยู่บริเวณอ้าเภออม้มผาง จังหวัดตาก อมทยานแห่งุาติแม่วงก์ ไหลผ่านตอนใต้ของ 
อ้าเภอคลองลาน มาทางตะวันตกของอ้าเภอคลองขลมง  คลองขลมงอยู่ในลม่มน ้าสาขาแม่น ้าปิงตอนล่าง ซึ่งครอบคลมม
พื นทย่จังหวัดก้าแพงเพุรและจังหวัดนครสวรรค์ มยพื นทย่รับน ้าประมาณ 3,316.11 ตารางกิโลเมตร  

   แหล่งน้ าใต้ดิน 
   จากการส้ารวจของกรมทรัพยากรธรณยพบว่า บริเวณทย่ราบของจังหวัดก้าแพงเพุร จัดว่า
เป็นแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่เหมาะทย่จะน้ามาใุ้ประโยุน์ทั งด้านเกษตรกรรมจนถึงด้านอมตสาหกรรม ุั นน ้า
บาดาลในจังหวัดสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ดังนย  
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   1. น้ าบาดาลระดับตื้น เป็นุั นน ้าอยู่ทย่ระดับความลึกตั งแต่ 40-60 ฟมต บางแห่งจะลึกถึง 
100 ฟมต ประกอบด้วยกรวด และตะกอนดินทราย มยดินเหนยยวปนเล็กน้อย ปริมาณน ้าอยู่ในอัตรา 60-80 แกลลอน
ต่อนาทย พบในบริเวณลม่มน ้าหลากทั งสองฝั่งแม่น ้าปิงหรือร่องน ้าเก่าตั งแต่อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร ลงไปถึงอ้าเภอขาณม 
วรลักษบมรย นอกจากนย ครอบคลมมพื นทย่บางส่วนของอ้าเภอไทรงาม และอ้าเภอลานกระบือ 

   2. น้ าบาดาลระดับลึกปานกลาง เป็นุั นน ้าทย่อยู่ทย่ระดับความลึก 150-300 ฟมต  
ซึ่งประกอบด้วยดินเหนยยวเป็นส่วนใหญ่สลับด้วยุั นทราย ปริมาณน ้าอยู่ในอัตรา 30-50 แกลลอนต่อนาทย พบ
บริเวณพื นทย่ราบลม่มทั่วไปในทมกอ้าเภอ ยกเว้นบริเวณตอนเหนือของอ้าเภอพรานกระต่าย ด้านตะวันตกของอ้าเภอ
เมืองก้าแพงเพุร และอ้าเภอคลองลาน 

  3. น้ าบาดาลระดับลึก เป็นุั นน ้าอยู่ทย่ระดับความลึกตั งแต่ 350 ฟมตลงไป ประกอบด้วย
กรวดทรายทย่มยการคัดขนาดอย่างดย และุั นน ้ามยความต่อเนื่องเป็นแหล่งน ้าบาดาลขนาดใหญ่ อยู่บริเวณฝั่งตะวันตก
ของอ้าเภอขาณมวรลักษบมรย เุ่น บ้านบ่อถ ้า บ้านสระตาพรม บ้านโคก เลาะไปทางเหนือผ่านเขตอ้าเภอคลองขลมง ถึง
บ้านวังยาง เขตอ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร ซึ่ งบริเวณนย สามารถให้น ้าบาดาลในอัตราเฉลย่ย 150 แกลลอนต่อนาทย 
นอกจากนย บางบริเวณทางตอนใต้ของอ้าเภอไทรงาม บริเวณอ้าเภอลานกระบือลงมาทางทิศตะวันออกเฉยยงเหนือ
ของอ้าเภอขาณมวรลักษบมรย เมื่อขมดเจาะบ่อบาดาลทย่ระดับความลึก 400 ฟมต จะได้น ้าบาดาลในอัตราไม่ต่้ากว่า 400 
แกลลอนต่อนาทย ส่วนุั นน ้าบาดาลในหินแข็ง จัดเป็นประเภทไม่เหมาะสมเป็นแหล่งน ้าบาดาลทย่ดย เนื่องจากโอกาส
เก็บน ้าจะมยได้ในุ่องว่างทย่เกิดรอยหินแตกเท่านั น ปริมาณน ้าอัตราไม่เกิน 10 แกลลอนต่อนาทย 

  2.4.4 ทรัพยากรธรณี 
ลักษณะทางธรณยวิทยาจังหวัดก้าแพงเพุร ประกอบด้วยหินหลายุนิดตั งแต่ หินตะกอน 

หินแปร หินอัคนย และตะกอนร่วน ทย่มยอายมตั งแต่มหายมคพรยแคมเบรยยนจนถึงยมคควอเทอร์นารย (อายมมากกว่า 570 
ล้านปี-ปัจจมบัน) โดยพื นทย่ส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของจังหวัดเป็นตะกอนร่วนทย่สะสมตัวโดยทางน ้า 
ตะกอนเุิงเขา ตะกอนทย่เกิดจากการผมพังอยู่กับทย่ และบริเวณตะวันตกของพื นทย่ ประกอบด้วยหินแปรในมหายมคพรย
แคมเบรยยน ยมคแคมเบรยยน หินตะกอนยมคออร์โดวิเุยยน ยมคดยโวเนยยน-ไซโลเรยยน หินตะกอนทย่สะสมตัวในทะเลบรรพ
กาลในมหายมคพาลยโอโซอิกตอนปลายหรือยมคเพอร์เมยยน หินตะกอนทย่มยการสะสมตัวทั งในทะเล และบนบก และหิน
อัคนยยมคจูแรสซิก 

 
ส่งผลท้าให้พื นทย่ในจังหวัดก้าแพงเพุร เป็นแหล่งทย่มยทรัพยากรแร่ธาตมจ้านวนมาก โดยเฉพาะ

น ้ามันดิบและก๊าซธรรมุาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรแร่ทย่สร้างุื่อเสยยงให้จังหวัดเป็นทย่รู้จักกันโดยทั่วไป นอกจากนย ยังมยแร่
ประเภทหินอ่อนและแร่หินประดับอยกเป็นจ้านวนมาก จากการส้ารวจของกรมทรัพยากรธรณยพบว่าจังหวัดก้าแพงเพุร 
เป็นแหล่งทย่มยทรัพยากรแร่ธาตมหลายุนิด ทั งทย่ได้น้ามาใุ้ประโยุน์และยังไม่ได้พัฒนาน้ามาใุ้ประโยุน์ คือ น ้ามันดิบ 
หินอ่อน แร่เหล็ก ทองแดง แร่หินอมตสาหกรรมุนิดหินปูน (เพ่ืออมตสาหกรรมก่อสร้าง) ดยบมก ตะกั่ว ฟลูออไรท์  
ไพโรฟิลไลด ์จะพบในบริเวณภูเขาสูงด้านตะวันตกของจังหวัด และได้น้าเอามาใุ้ในเุิงพาณิุย์ ดังนย        

1) น ้ามันดิบและก๊าซธรรมุาติ พบทย่บริเวณอ้าเภอลานกระบือ ภายใต้สัมปทานของบริษัท 
ปตท.สผ.สยาม จ้ากัด (เดิมคือบริษัท ไทยเุลล์ เอ็กซ์พลอเรุั่น แอนด์โปรดักุั่น จ้ากัด) โดยมยบริเวณทย่ส้ารวจพบ
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แล้วคือ บ้านคลองสมขแสน บ้านพักบึง บ้านบึงแก้ว บ้านปลักไม้ด้า บ้านโคกมะตูม บ้านฟากทม่ง และบ้านโนนพลวง 
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน ้ามันทย่ใหญ่ทย่สมดในประเทศไทย 

  2) หินอ่อนและหินอมตสาหกรรมุนิดหินปูน (เพ่ืออมตสาหกรรมก่อสร้าง) พบในเขตพื นทย่
อ้าเภอพรานกระต่าย บริเวณทิวเขาสว่างอารมณ์ บริเวณด้านตะวันออกของเขาเขยยว และในเขาเขยยว เขาหน่อ ทางใต้
บ่อน ้าพม ในทางธรณยวิทยาจัดให้หินอ่อนในเขตจังหวัดก้าแพงเพุร เป็นหินอ่อนยมคไซลูเรยยน – ดยโวเนยยน  
อายม 435 – 445 ล้านปี คงเป็นหินอ่อนทย่เกิดจากหินปูนตกผลึกใหม่ หรือเรยยกว่า หินอ่อนในแง่การค้า ปัจจมบันมย
การอนมญาตประทานบัตรเพ่ือท้าเหมืองแร่ จ้านวน 22 ราย เนื อทย่ 2,192 ไร่ 

แร่ธาตมอ่ืนๆ เุ่น เหล็ก พบทย่บริเวณเขาแก้ว อ้าเภอพรานกระต่าย แร่ดยบมกแคสซิทอไรต์เม็ดละเอยยด 
พบในลานแร่ใกล้ภูเขาบริเวณทางใต้ ของบ้านโป่งน ้าร้อน เขตอ้าเภอคลองลาน แร่ทองแดงทย่พบส่วนใหญ่เป็นแร่มาลา
ไคต์สยเขยยว พบในบริเวณอ้าเภอพรานกระต่าย แต่ยังไม่มยการส้ารวจขั นรายละเอยยด ตะกั่ว เคยมยการพบแร่ตะกั่วกาลยนา
ทย่ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอคลองลาน แต่มยไม่มากนัก แร่ทัลก์พบทางทิศตะวันตกของเขาลับงา อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพุร ไพโรฟิลไลต์ พบบริเวณคลองภูหยบ ต้าบลหนองหัววัว อ้าเภอพรานกระต่ายและทองค้า จากค้าบอกเล่า
ของ ดร.โพยม อรัณกานนท์ ผู้เุย่ยวุาญด้านแร่และหิน กรมทรัพยากรธรณย ท้าให้ทราบว่าจังหวัดก้าแพงเพุรเคยมยการ
ร่อนและขมดแร่ทองค้าตามห้วยในบริเวณบ้านาบ่อค้า อ้าเภอเมืองก้าแพงเพุร 
 

3. จังหวัดนครสวรรค์ 

 3.1 สภาพทางกายภาพ 

  3.1.1 ที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่และอาณาเขต 

จังหวัดนครสวรรค์ ตั งอยู่ระหว่างละติจูดทย่ 15 องศา 40 ลิปดาเหนือ กับละติจูด 16 องศา 10 
ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก กับลองจิจูด 100 องศา 50 ลิปดาตะวันออก อยู่
บริเวณตอนกลางของประเทศไทยเหนือเส้นศูนย์สูตร ค่อนไปซยกโลกด้านตะวันออก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาค เหนือ
ตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบน ห่างจากกรมงเทพฯ มาทางทิศเหนือ 237 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์สายเอเุยย และ 
250 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ   มยเนื อทย่ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่  

โดยมยอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนย  

                 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร, ก้าแพงเพุร 
                 ทิศใต้         ติดต่อกับ จังหวัดลพบมรย, อมทัยธานย, ุัยนาท และสิงห์บมรย 
                 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ จังหวัดเพุรบูรณ์ 
                 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ จังหวัดตาก 
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3.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค์ คล้ายแอ่งกระทะ โดยพื นทย่ตอนกลางของ
จังหวัดเป็น  แอ่งต่้าของทย่ราบน ้าท่วมถึง สูงจากระดับน ้าทะเล ประมาณ 22 เมตร แต่บริเวณทางทิศตะวันออก
และทิศตะวันตกจะมยระดับค่อยๆสูงขึ นๆ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกสมดของอ้าเภอแม่วงก์ พื นทย่มยระดับสูงถึง 1,780 
เมตร จากลักษณะภูมิประเทศทย่ปรากฏสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 เขตย่อย คือ 

   1. เขตภูเขาสูงด้านทิศตะวันตก อยู่ทางด้านตะวันตกของอ้าเภอแม่วงก์ เป็นต้นก้าเนิดของ
ล้าน ้าแม่วงก์และแม่น ้าสะแกกรัง บริเวณนย เป็นแหล่งพื นทย่เดยยวของจังหวัดทย่ยังมยสภาพป่าดงดิบทย่คงเหลืออยู่เพราะ
เป็นทย่สูงและเป็นเขตป่าสงวนแห่งุาติแม่วงก์-แม่เปิน ภูเขาส้าคัญในเขตนย  คือ เขาุนกัน มยล้าน ้าแม่วงก์ตัดผ่านุ่อง
เขาในลักษณะร่องน ้า (Watergap) เนื่องจากเขตนย เป็นทย่สูงและภูเขา จึงมยประุากรอาศัยอยู่เพยยงเล็กน้อย 

  2. เขตทย่ราบเนินตะกอนรูปพัด อยู่ในอ้าเภอลาดยาว เนื่องจากพื นทย่ค่อนข้างลาดเทจากทย่
สูงทางตะวันตกมาทางตะวันออก จึงท้าใหุ้มมุนลาดยาวประสบปัญหาเกย่ยวกับน ้าท่วมเป็นประจ้า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อป่าในเขตป่าสงวนแห่งุาติถูกท้าลายไป ท้าให้สภาวะน ้าท่วมมยความรมนแรงมากขึ น พื นทย่บริเวณนย ปัจจมบันมย
การปลูกพืุไร่ เุ่น ข้าวโพด อ้อย มันส้าปะหลัง แต่พื นทย่ราบต่้าใุ้ท้านา ประุากรอาศัยหนาแน่นเป็นหย่อมๆ แถบ
บริเวณลม่มน ้า 

  3. เขตทย่ราบขั นบันไดทางตะวันออก เป็นขอบเขตของทย่ราบขั นบันได ซึ่งต่อเนื่องมาจาก
จังหวัดเพุรบูรณ์ พื นทย่มยภูเขาซึ่งผ่านการสึกกร่อนมาก ท้าให้ภูเขาทย่เหลืออยู่มยระดับสูงไม่มากนัก ประกอบกับพื นทย่
สูงๆ ต่้าๆ เป็นลอนคลื่น ท้าให้ประุากรตั งถิ่นฐานกระจายเป็นหย่อมๆ นอกจากการท้านาในพื นทย่ราบลม่มแล้ว  

รูปที่ 1 -4 ทย่ตั งและอาณาเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
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เขตนย นับว่ามยความส้าคัญมากในการปลูกพืุไร่ เุ่น ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่วเขยยวผิวมัน อ้อย ฝ้ายและมันส้าปะหลัง 
เนื่องจากพื นทย่ค่อนข้างสูงและขาดแคลนน ้าในการเพาะปลูกแม้ว่าบางแห่งจะมยคลองุลประทานุ่วยบ้างก็ตาม เุ่น 
อ้าเภอตาคลย ดังนั นประุากรจึงไม่ค่อยหนาแน่นนัก 

  4. เขตพื นทย่ราบตอนกลาง คือ พื นทย่ทั งสองฝั่งของแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าปิง และแม่น ้า
น่าน มยพื นทย่ครอบคลมมอาณาเขตกว้างขวางมากกว่าทมกเขต มยประุากรอาศัยอยู่หนาแน่นทย่สมด เนื่องจากเป็นพื นทย่
ค่อนข้างอมดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท้านา ดังนั นเขตนย จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวเด่นกว่าเขตอ่ืนๆ ส่วนพืุไร่ก็มยการปลูก
ร่วมด้วยในพื นทย่ระดับสูงขึ น เุ่น อ้อย ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่วเขยยวผิวมัน เป็นต้น 

   จากสภาพทย่ราบลม่มดังกล่าวทย่ท้าให้เกิดแหล่งน ้าส้าคัญ เนื่องจากตอนกลางของจังหวัดนครสวรรค์
เป็นพื นทย่แอ่งน ้า จึงเป็นทย่รองรับล้าน ้าจากหลายสายทย่ไหลผ่านมารวมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้นก้าเนิดของ
แม่น ้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสายน ้าส้าคัญทย่สมดในประเทศไทย รวมทั งบึงบอระเพ็ดทย่เป็นบึงน ้าจืดทย่มยขนาดใหญ่ทย่สมดใน
ประเทศไทย ซึ่งมยเนื อทย่ประมาณ 132,737 ไร่ 

3.2 ข้อมูลประชากร 

  3.2.1 เขตการปกครอง 

  จังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาคโดยแบ่ง
ออกเป็น 15 อ้าเภอ  1,431 หมู่บ้าน  128 ต้าบล  และจัดรูปการปกครองตามลักษณะ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง  เทศบาลเมือง  
2 แห่ง  เทศบาลต้าบล  18 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต้าบล 121 แห่ง 

ตารางท่ี 1-18 แสดงเขตการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

ที ่ อ าเภอ จ านวนหมู่บ้าน จ านวนต าบล 

1 เมืองฯ 171 16 

2 โกรกพระ 65 9 

3 ุมมแสง 126 11 

4 ลาดยาว 149 12 

5 บรรพตพิสัย 118 13 

6 หนองบัว 107 9 

7 ตาคลย 125 10 
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ที ่ อ าเภอ จ านวนหมู่บ้าน จ านวนต าบล 

8 เก้าเลย ยว 43 5 

9 ท่าตะโก 112 10 

10 ตากฟ้า 76 7 

11 ไพศาลย 101 8 

12 พยมหะคยรย 125 11 

13 แม่วงก์ 66 4 

14 แม่เปิน 24 1 

15 ุมมตาบง 23 2 

รวม 15 อ าเภอ 1,431 128  

ที่มา: ทย่ท้าการปกครองจังหวัดตาก, 2557 

  3.2.2 ประชากร 

  มยประุากรรวมทั งจั งหวัด 1,073,495 คน เป็นุาย 525,861 คน เป็นหญิง  
547,634 คน (ข้อมูล ณ ธันวาคม  2557) ความหนาแน่นของประุากร 112 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

 ตารางที่ 1-19 จ้านวนประุากรจังหวัดนครสวรรค์ปี 2548-2557 

ปี จ านวนประชากรจังหวัดนครสวรรค์ (คน) 

ประชากรรวม ชาย หญิง 

2548 1,077,808 528,683    549,125    

2549 1,076,015 527,586    548,429    

2550 1,073,683 526,476    547,207    

2551 1,074,239 526,705    547,534    



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะ                                                                                    
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยยุมมุนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย มุมุน 

31 

 

ปี จ านวนประชากรจังหวัดนครสวรรค์ (คน) 

ประชากรรวม ชาย หญิง 

2552 1,072,868 525,884    546,984    

2553 1,073,495 525,861    547,634    

2554 1,071,686 524,806    546,880    

2555 1,073,347 525,569    547,778    

2556 1,073,142 525,351    547,791    

2557 1,072,756 525,146    547,610    

 ที่มา :ส้านักงานสถิติแห่งุาติ, ปี2558 

 3.3 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

  3.3.1 ด้านเศรษฐกิจ/เกษตร/ปศุสัตว์ 

 ในปี 2555 (ณ วันทย่ 28 ก.ค. 2557) จังหวัดมยมูลค่าผลผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) ทั งสิ น 109,840 ล้านบาท มยอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอยู่ร้อยละ 9.0 โดยประุาุน
จังหวัดนครสวรรค์มยรายได้ เฉลย่ยเท่ากับ 111,168 บาทต่อปี จากความอมดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมุาติสภาพ
เศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ จึงเป็นจังหวัดเกษตรกรรมและท้าธมรกิจการค้าส่งและการค้าปลยก เนื่องจากพื นทย่
ส่วนใหญ่เป็นทย่ราบลม่มและเป็นต้นก้าเนิดของแม่น ้าเจ้าพระยา มยแหล่งน ้าขนาดใหญ่ คือ บึงบอระเพ็ด ประุากร
ส่วนใหญ่จึงประกอบอาุยพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมยพืุเศรษฐกิจทย่น้ารายได้มาสู่จังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด 
และมันส้าปะหลัง โดยมยแหล่งซื อข้าวเปลือกทย่ใหญ่ทย่สมดของประเทศ คือ ท่าข้าวก้านันทรง และโรงน ้าตาล  
เกษตรไทย จ้ากัด ทย่มยก้าลังการผลิตมากเป็นทย่หนึ่งของทวยปเอเุยย 

3.3.2 ด้านสาธารณสุข 

จังหวัดนครสวรรค์มยสถานบริการสาธารณสมข ดังแสดงในตารางทย่ 1-20 
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ตารางท่ี 1-20 แสดงจ้านวนสถานบริการสาธารณสมขของภาครัฐและเอกุน  ปี 2557 

สถานบริการสาธารณสุข 
จ านวน 

แห่ง เตียง 
-  ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสมข    
-  โรงพยาบาลศูนย์ (รพ.สวรรค์ประุารักษ์) 1 653 
-  รพ.ส่งเสริมสมขภาพ(รพ.แม่และเด็ก) 1 60 
-  โรงพยาบาลจิตเวุนครสวรรค์ราุนครินทร์ 1 60 
-   ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสมข    

-  โรงพยาบาลุมมุน 12 690 
-  ขนาด 30 เตยยง  5  แห่ง (รพ.เก้าเลย ยว,โกรกพระ,พยมหะคยรย,ตากฟ้า,แม่วงก์)    
-  ขนาด 60 เตยยง  4  แห่ง (รพ.ุมมแสง,หนองบัว,ท่าตะโก,ไพศาลย)    
-  ขนาด 90 เตยยง  2  แห่ง (รพ.ลาดยาว,บรรพตพิสัย)    
-  ขนาด 120 เตยยง 1 แห่ง (รพ.ตาคลย)    

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสมขภาพต้าบล (รพ.สต.) 189  
-  ศูนย์สมขภาพุมมุนเขตเมือง (ศสม.) 5  

-   สังกัดกระทรวงกลาโหม    
-  โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ (กรมแพทย์และทหารบก) 1 90 
-  โรงพยาบาลกองบิน 4 (กองพลบินทย่ 3 กองบัญุาการยมทธ์ทางอากาศ) 1 50 

-  สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8  
- ศูนย์บริการสาธารณสมขเทศบาล (นครนครสวรรค์ 4 แห่ง,ุมมแสง 1 แห่ง, 

      ตาคลย 1 แห่ง, หนองบัว 1  แห่ง, โกรกพระ 1  แห่ง) 
  

 

-  ภาคเอกุน    
-  โรงพยาบาลเอกุน 7 516 
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สถานบริการสาธารณสุข 
จ านวน 

แห่ง เตียง 
-   เรือพระร่วงสหคลินิก 1 - 

-  คลินิกแพทย์ 137 - 
-  คลินิกทันตกรรม 73 - 
-  สถานพยาบาลและผดมงครรภ์ ุั น 1 108 - 
-  สถานพยาบาลผดมงครรภ์  ุั น 2 10 - 
-  ร้านขายยาแผนปัจจมบัน 169 - 
-  ร้านขายยาแผนปัจจมบันเฉพาะยาบรรจมเสร็จ 99 - 
-  ร้านขายยาแผนโบราณ/ร้านผลิตยาแผนโบราณ 69/17 - 

ที่มา : กลม่มงานพัฒนายมทธศาสตร์สาธารณสมขและกลม่มงานคม้มครองผู้บริโภคและเภสัุสาธารณสมข  

  3.3.3 ด้านอุตสาหกรรม 

 ในพื นทย่จังหวัดนครสวรรค์ มยโรงงานทย่ได้รับอนมญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันทย่  
31 กรกฎาคม 2558 จ้านวนทั งสิ น 1,430 โรงงาน เงินลงทมนรวม 64,368.823 ล้านบาท และ มยจ้านวน
คนงาน 23,327 คน โดยจ้าแนก ออกเป็นจ้าพวกโรงงานตามพระราุบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ดังนย  

 
ตารางท่ี 1-21 จ้านวนโรงงานในพื นทย่จังหวัดนครสวรรค์ 

โรงงานจ าพวกท่ี จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 

จ านวนเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

จ านวนคนงาน 

(คน) 

1 278 55.075 700 

2 303 517.795 1,741 

3 849 63,795.953 20,886 

รวม 1,430 64,368.823 23,327 

ที่มา :ส้านักงานอมตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, ปี 2558 
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สาขาอมตสาหกรรมทย่มยการลงทมน 3 อันดับแรก ได้แก่  

1) อมตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิต กิจการเกย่ยวกับเมล็ดพืุเป็นหลัก เุ่น โรงสย
ข้าว และท้ามันเส้น รองลงมาได้แก่ กิจการเกย่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม ปัจจมบันมยจ้านวนโรงงานทั งสิ น  
505 โรงงาน เงินลงทมน 9,311.758 ล้านบาท คนงาน 3,439 คน 

2) อมตสาหกรรมเครื่องจักรกล ประกอบด้วยการผลิต ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องจักรส้าหรับใุ้ในการกสิกรรมหรือการเลย ยง สัตว์และรวมถึงส่วนประกอบหรืออมปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 
เป็นหลัก เุ่น ซ่อมเครื่องมือการเกษตร รองลงมาได้แก่ ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออมปกรณ์ ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว ตามล้าดับ ปัจจมบันมยจ้านวนโรงงาน
ทั งสิ น 139 โรงงาน เงินลงทมน 337.459 ล้านบาท คนงาน 1,013 คน  

3) อมตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ ประกอบด้วยการผลิต กิจการเกย่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ  
เป็นหลัก เุ่น ท้าผลิตภัณฑ์คอนกรยต รองลงมาได้แก่ ผลิตอิฐ กระเบื องหรือท่อส้าหรับใุ้ในการก่อสร้างเบ้าหลอม
โลหะ กระเบื องประดับรองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟหรือวัสดมทนไฟ จากดินเหนยยว ตามล้าดับ ปัจจมบันมย
จ้านวนโรงงานทั งสิ น 132 โรงงาน เงินลงทมน 2,058.372 ล้านบาท คนงาน 1,890 คน  ภาวการณ์ลงทมนด้าน
อมตสาหกรรมในจังหวัด ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทมนอมตสาหกรรมใน เดือนนย  เปรยยบเทยยบกับุ่วงระยะเวลา
เดยยวกันในปีก่อน พบว่ามยอัตราการขยายตัวของจ้านวนโรงงานทย่ได้รับ อนมญาตใหม่เพ่ิมขึ นคิดเป็นร้อยละ 5.62 
จ้านวนเงินลงทมนเพ่ิมขึ นคิดเป็นร้อยละ 3.29 และอัตราการจ้างงาน เพ่ิมขึ นคิดเป็นร้อยละ 4.12  

 

 3.4 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

3.4.1 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 

พื นทย่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เป็นแอ่งตรงกลาง ยกตัวสูงขึ นไปทางทิศตะวันตกและ 
ทิศตะวันออก ดินทย่เกิดขึ นจากวัตถมต้นก้าเนิดในลักษณะหรือสภาพพื นทย่ประเภทต่างๆ  กัน ซึ่งพอจะแบ่งออก  
ได้เป็น 8 ประเภท คือทย่ราบน ้าท่วมถึง (Flood plain) เป็นพื นทย่ส่วนใหญ่ทางตอนกลางของพื นทย่จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นผลจากการไหลของน ้าตะกอนทย่มยเนื อหยาบจะอยู่ใกล้ล้าน ้าท้าให้เกิดสันริมน ้าตะกอนเนื อละเอยยด
ถูกพัดพาไปในทย่ลม่ม (River Basin)   ความอมดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ส่วนใหญ่จะใุ้ประโยุน์ในการท้านา และ
ปลูกไม้ผลต่างๆ ในบริเวณสันริมน ้าลานตะพัก ล้าน ้ากลางเก่ากลางใหม่ (Semi Fecent Terrace) เป็นบริเวณทย่มย
อายมมากกว่าอยู่สูงกว่าและไกลจากแม่น ้ามากกว่าบริเวณทย่ราบน ้าท่วมถึง  น ้าจากแม่น ้าท่วมไม่ถึง พบเป็นบริเวณ
กว้างทางตอนเหนือของอ้าเภอบรรพตพิสัย อ้าเภอท่าตะโก ทางทิศตะวันออกของอ้าเภอหนองบัว และบริเวณ
ตอนกลางของอ้าเภอลาดยาว ดินบริเวณนย จึงมยวัตถมต้นก้าเนิดมาจากตะกอนทย่มยเนื อละเอยยดหรือปานกลาง  พื นทย่
บริเวณนย ใุ้ประโยุน์ในการท้านาในทย่ลม่มและปลูกพืุไร่บนทย่ดอนลานตะพักล้าน ้าระดับต่้า  (Low Terrace) เป็น
บริเวณทย่มยอายมมากกว่าทย่ราบน ้าท่วมถึง และลานตะพักล้าน ้ากลางเก่ากลางใหม่ ปัจจมบันใุ้ประโยุน์ในการท้า
นา ซึ่งบางบริเวณเปลย่ยนสภาพมาจากป่าแดง และบางส่วนทย่ยังคงเป็นสภาพป่าแดงทย่เสื่อมโทรมอยู่ พบในเขต
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อ้าเภอหนองบัว อ้าเภอไพศาลย ลานตะพักน ้าระดับสูง (High Terrace) เป็นบริเวณทย่เกิดจากการทับถมของตะกอน
จากล้าน ้าเก่าทย่มยอายมมากทย่สมด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ้าเภอหนองบัวและอ้าเภอไพศาลย การระบายน ้าอยู่ในระดับดย 
ถึงดยมาก ความอมดมสมบมรณ์ต่้า ในปัจจมบันถูกใุ้ประโยุน์ในการปลูกพืุไร่ เป็นป่าเสื่อมโทรมและทย่รกร้างว่างเปล่า
เนินตะกอนรูปพัดติดต่อกัน (Coalescing Fans) เกิดจากน ้าของล้าห้วยและล้าธารต่างๆ ทย่พัดพาเอาตะกอนมาทับ
ถมในบริเวณปากทางของหมบเขาต่างๆ พบเป็นบริเวณกว้างทางด้านทิศตะวันตกของอ้าเภอลาดยาวซึ่งมยเทือกเขาสูง 
และมยล้าห้วยมาก ลักษณะของดินส่วนใหญ่เนื อดินเป็นดินร่วนเหนยยวปนทราย ดินร่วนเหนยยวปนกรวด มยการระบาย
น ้าดย ความอมดสมบูรณ์ ค่อนข้างต่้า ปัจจมบันถูกใุ้ประโยุน์ในการปลูกพืุไร่ และบางส่วนเป็นป่าลานตะพัก ปูน
มาร์ล (Mid Terrace) พบเป็นบริเวณกว้างอยู่ทางทิศตะวันออกเฉยยงไต้ของจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณเขตอ้าเภอตา
คลย อ้าเภอตากฟ้า ลักษณะดินมยเนื อดินเป็นดินเหนยยว ดินร่วนเหนยยว ดินร่วน ดินเหนยยวปนกรวดหิน การระบาย
น ้าดย ความอมดมสมบูรณ์สูงปัจจมบันใุ้ประโยุน์ในการปลูกพืุไร่พื นทย่ผิวทย่เหลือค้างจากการกัดกร่อน  (Disseoted 
Erosion Surface) บริเวณนย มยการปรับพื นทย่ให้ราบเรยยบลง โดยการุะล้างพังทลายของหินพื นฐานต่างๆ  ลักษณะ
ของดินมยเนื อดินเป็นดินเหนยยวดินร่วมเหนยยว ดินร่วนดินเหนยยวปนกรวดหิน การระบายน ้าดย ความอมดมสมบูรณ์ของ
ดินปานกลางถึงสูง ปัจจมบันถูกใุ้ประโยุน์ในการปลูกพืุไร่ภูเขา (Mountain) เป็นบริเวณทย่มยความลาดุันมากกว่า
ร้อยละ 35 พบมากทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเขตติดต่อกับจังหวัดอมทัยธานยและจังหวัดตากทางด้าน
ตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่ดินบริเวณนย เนื อดินมยลักษณะเป็นดินร่วนดินเหนยยวและดินเหนยยว  ทย่มยการระบายน ้าได้ดย 
ในปัจจมบันมยบางส่วนยังคงมยสภาพเป็นป่าไม้ ซึ่งมยลักษณะหินโผล่อยู่โดยทั่วไปและบางส่วนถูกบมกรมกท้าลายใุ้
เพาะปลูกพืุไร่ 

  3.4.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

  จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2548 มยพื นทย่ป่าไม้ประมาณ 516,337.50 ไร่ หรือ 826.14 
 ตร.กม. หากพิจารณาเปรยยบเทยยบพื นทย่ป่าไม้ของจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ 17 จังหวัด จังหวัดนครสวรรค์มย
พื นทย่ป่าไม้ทั งในด้านปริมาณและสัดส่วนต่้าทย่สมดในภาคเหนือ ยกเว้นจังหวัดพิจิตรทย่ไม่ปรากฏว่ามยข้อมูลเนื อทย่ป่าไม้ 
โดยจังหวัดนครสวรรค์มยพื นทย่ทย่ได้รับการคม้มครองตามพระราุบัญญัติป่าสงวนแห่งุาติ  พ.ศ. 2507 เป็น ป่าสงวน
แห่งุาติจ้านวน 6 ป่า เนื อทย่รวมทั งสิ น 1,319,293.25 ไร่  โดยได้ก้าหนดเป็นอมทยานแห่งุาติ 323,375 ไร่ 
มอบพื นทย่ให้ สปก. 369,402.56 ไร่ คงเหลือพื นทย่ป่าสงวน 626,515.69 ไร่ (ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทย่ 4 
สาขานครสวรรค์,2556) ได้แก่ 

 ป่าเขาคอก ป่าเขาโลมนาง ป่าเขาสอยดาว เป็นป่าสงวนแห่งุาติตามประกาศ
กฎกระทรวง ฉบับทย่ 1,013 เมื่อปี พ.ศ. 2526 อยู่ในท้องทย่ต้าบลวังน ้าลัด ต้าบลโคกเดื่อ ต้าบลวังข่อย และต้าบล
ตะคร้อ อ้าเภอไพศาลย จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลมมพื นทย่ประมาณ 105,600 ไร่ 

 ป่าเขาสนามชัย เป็นป่าสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับทย่ 159 พ.ศ. 2506 ออก
ตามความในพระราุบัญญัติคม้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 อยู่ในท้องทย่ต้าบลเขากะลา อ้าเภอพยมหะคยรย จังหวัด
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นครสวรรค์ เนื อทย่ 17.37 ตารางกิโลเมตร โดยพบไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ฯลฯ ขึ นอยู่ในพื นทย่เป็ น 
ปริมาณมาก  

 ป่าเขาสูง ป่าเขาลวก ป่าช้างฟุบ เป็นป่าสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับทย่ 112 
พ.ศ. 2505 ออกตามความในพระราุบัญญัติคม้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 อยู่ในท้องทย่ต้าบลธารทหาร 
ต้าบลหนองบัว ต้าบลหนองกลับ อ้าเภอหนองบัว และต้าบลโคกเดื่อ ต้าบลตะคร้อ อ้าเภอไพศาลย จังห วัด
นครสวรรค์ เนื อทย่ประมาณ 1616 ตารางกิโลเมตร  โดยพบไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหยยง ไมุ้ิงุัง ซึ่งเป็นไม้มยค่า
ขึ นอยู่ในพื นทย่เป็นปริมาณมาก 

 ป่าเขาสูงและป่าเขาพระ เป็นป่าสงวนแห่งุาติตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับทย่ 1,239 
เมื่อปี พ.ศ. 2538 อยู่ในท้องทย่ต้าบลทม่งทอง ต้าบลหนองกลับ ต้าบลหนองบัว ต้าบลวังบ่อ ต้าบลธารทหาร อ้าเภอ
หนองบัว ต้าบลวังน ้าลัด อ้าเภอไพศาลย จังหวัดนครสวรรค์ เนื อทย่ประมาณ 65,800 ไร่ 

 ป่าเขาหลวง เป็นป่าสงวนแห่งุาติตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับทย่ 703 เมื่อปี พ.ศ. 
2517 อยู่ในท้องทย่ต้าบลวังม้า อ้าเภอลาดยาว ต้าบลหนองกรด อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ และต้าบลบางประมมง 
ต้าบลนากลาง ต้าบลศาลาแดง ต้าบลเนินศาลา อ้าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เนื อทย่ประมาณ 55 ,312 ไร่ 
พบไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไมุ้ิงุัง และไมุ้นิดอ่ืนทย่มยค่าจ้านวนมาก 

 ป่าดงยางห้วยพลับ เป็นป่าสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับทย่ 19 พ.ศ. 2501 
ออกตามความในพระราุบัญญัติคม้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 อยู่ในท้องทย่ต้าบลบ้านแดน อ้าเภอบรรตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์ เนื อทย่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร (1,000 ไร่) ปัจจมบันได้มอบพื นทย่ให้กับ สปก. ทั งหมด 

 ป่าแม่วงก์ – แม่เปิน เป็นป่าสงวนตามประกาศกฎกระทรวง ฉบับทย่ 12 พ.ศ. 2501 
ออกตามความในพระราุบัญญัติคม้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 อยู่ในท้องทย่ต้าบลห้วยน ้าหอม อ้าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ 1,729.16 ตารางกิโลเมตร พบไม้สัก ยาง ตะเคยยน มะค่า และไม้มยค่าอ่ืนๆ 

  3.4.3 ทรัพยากรน้ า 

  ทรัพยากรน ้าของจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาจากแหล่งทย่ส้าคัญๆ 3 แหล่ง คือ แหล่งน ้าผิว
ดิน แหล่งน ้าใต้ดิน และแหล่งน ้าุลประทาน ดังนย  

   แหล่งน้ าผิวดิน  

   แหล่งน ้าผิวดิน ได้แก่ น ้าในแม่น ้าและล้าห้วยล้าคลองสายต่างๆ ซึ่งมยต้นก้าเนิดจากภูเขา
ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของจังหวัด มยต้นก้าเนิดจากทย่อ่ืนแล้วไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ แม่น ้าสาย
ใหญ่ทย่มยประโยุน์และมยความส้าคัญต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประุากร  ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้า
ปิง และแม่น ้าน่าน นอกนั นเป็นล้าน ้าสายเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น ้าดังกล่าวเกือบทั งสิ น ดังนั น แหล่งน ้าผิว
ดินในจังหวัดนครสวรรค์ทย่ส้าคัญๆ จึงได้แก ่

  1) แม่น ้าเจ้าพระยา เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น ้าปิง และแม่น ้าน่านทย่บริเวณ
ปากน ้าโพ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ภาคกลางตอนใต้และออกสู่ทะเลทย่อ่าวไทยเป็น
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แม่น ้าสายส้าคัญ  ทย่มยประโยุน์ทั งทางด้านการเกษตร การคมนาคม การอมตสาหกรรม การอมปโภคบริโภค ของ
บริเวณริมสองฝั่งแม่น ้ามาเป็นเวลา    ุ้านานแล้ว และยังเป็นแหล่งประมงน ้าจืดทย่ส้าคัญอยกด้วย 

  2) แม่น ้าปิง เป็นแม่น ้าสายใหญ่ทย่มยต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องทย่
อ้าเภอบรรพตพิสัย อ้าเภอเก้าเลย ยว มาบรรจบกับแม่น ้าน่านเป็นแม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณต้าบลปากน ้าโพ เป็นแหล่ง
น ้าธรรมุาติทย่ส้าคัญอยกสายหนึ่ง ทั งในด้านการเกษตรอมตสาหกรรม การอมปโภคบริโภคของประุากรบริเวณสองฝั่ง
แม่น ้า 

  3) แม่น ้าน่าน เป็นล้าน ้าสายใหญ่ มยต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาผยปันน ้า จังหวัดน่าน  ไหล
ผ่านจังหวัดส้าคัญ คือ พิษณมโลก พิจิตร และผ่านทองทย่อ้าเภอุมมแสง เข้าอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ก่อนมาบรรจบกับ
แม่น ้าปิง ทย่ต้าบลปากน ้าโพ เป็นแหล่งน ้าทย่ใุ้ประโยุน์ทั งด้านการเกษตร การคมนาคม การอมปโภคบริโภค 

  4) แม่น ้ายม ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดแพร่ ไหลผ่านจังหวัดสมโขทัยและจังหวัด
ก้าแพงเพุร ในภาคเหนือลงมาจนบรรจบกับแม่น ้าน่าน ทย่ต้าบลเกยไุย อ้าเภอุมมแสง สามารถใุ้ประโยุน์ในด้าน
การเกษตรและการอมปโภคบริโภคของประุากรบริเวณสองฝั่งแม่น ้าได้เป็นอย่างดย 

  5)  ล้าแม่น ้าวงก์ ต้นก้าเนิดจากเทือกเขาสูงจังหวัดตาก ไหลผ่านทางอ้าเภอลาดยาว   
ทิศตะวันตกเฉยยงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น ้าวังม้าไหลลงสู่แม่น ้าสะแกกรังทย่จังหวัดอมทัยธานย สามารถให้
ประโยุน์ด้านเพาะปลูกได้ดยและอาจมยปริมาตรน ้าเกิดความต้องการในฤดูฝน ซึ่งท้าให้เกิดน ้าท่วมได้ 

  6)   บึ งบอระ เ พ็ด  เป็ นบึ งทย่ มย ขน าด ใหญ่ทย่ สม ด ในประ เทศ ไทยมย อ าณา เขต
ครอบคลมม 3 อ้าเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ คือ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ อ้าเภอุมมแสง และอ้าเภอท่าตะโก มยเนื อทย่
ประมาณ 132,737 ไร่   

  7) คลองโพธิ์ มยต้นก้าเนิดจากเทือเขาสูงในท้องทย่ก่ิงอ้าเภอแม่เปิน ทางด้านทิศตะวันตก
ของจังหวัดนครสวรรค์ และไหลเลยยบเขตจังหวัดมารวมกับล้าน ้าแม่น ้าวงก์ในอ้าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัด
อมทัยธานย เป็นล้าน ้าทย่มยน ้าไหลผ่านตลอดทั งปี สามารถใุ้ประโยุน์ในด้านการเพาะปลูกและการอมปโภคบริโภค 

  8 )   คล อ ง บ า ง ไ ผ่ - บ า งป ร ะมม ง  แยก จ า กแม่ น ้ า ปิ ง ทย่ อ้ า เ ภ อบร รพต พิสั ย  
ผ่านต้าบลท่าซมง ออกแม่น ้าเจ้าพระยาทย่ต้าบลบางมะฝ่อ อ้าเภอโกรกพระ 

   ส้าหรับคลองอ่ืนๆ ทย่มยน ้าไหลตลอดปี  น ้าจะมยมากเกินไปจนเกิดความเสยยหาย 
ในฤดูฝนและน ้าน้อยเกิดไปในฤดูแล้ง จนไม่สามารถน้ามาใุ้ประโยุน์ได้ ได้แก่ คลองเกรยยงไกร และคลองเกษม ใน
ท้องทย่อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ และอ้าเภอุมมแสง ซึ่งไหลลงสู่แม่น ้าน่าน คลองบอน คลองท่าตะโก และคลองเจ็ด
ดง ในท้องทย่อ้าเภอท่าตะโก ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด เป็นต้น แต่ทั งนย  ล้าคลองต่างๆ เหล่านย จะให้ประโยุน์ในด้านเป็น
แหล่งเพาะพันธม์ปลาทย่ส้าคัญในจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากล้าน ้าสายต่างๆ  ดังกล่าวแล้ว ในท้องทย่จังหวัด
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นครสวรรค์ ยังมยแหล่งน ้าผิวดินในลักษณะเป็นบึงและหนองน ้าอยกหลายแห่งในบริเวณทย่ราบลม่มต่้าตอนกลางของ
จังหวัดทย่มยขนาดใหญ่ ได้แก ่บึงเสนาท แหล่งน ้าดังกล่าวมยคมณประโยุน์ในด้านการเพาะปลูกน้อยส่วนใหญ่ใุ้ในด้าน
การอมปโภคบริโภค  การเลย ยงสัตว์  และเป็นแหล่งเพาะพันธม์สัตว์น ้าในธรรมุาติทย่ส้าคัญ 

ตารางท่ี 1-22 แหล่งน ้าผิวดินทย่ส้าคัญของจังหวัดนครสวรรค์  

ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ กว้าง 

ม.(เฉลี่ย) 

ยาว 

กม.
(เฉลี่ย) 

ลึก 

ม.(เฉลี่ย) 

พื้นที่ 

ไร ่

ความจุ 

(ล้าน ลบ.
ม.) 

หมายเหตุ 

1 แม่น ้า
เจ้าพระยา 

- 370 50.00 9.40 - 17.390 ความจมเต็มล้าน ้า 

2 แม่น ้าปิง - 180 23.40 7.00 - 28.480 ความจมเต็มล้าน ้า 

3 แม่น ้ายม - 75 28.70 7.50 - 16.144 ความจมเต็มล้าน ้า 

4 แม่น ้าน่าน - 120 58.75 10.00 - 70.500 ความจมเต็มล้าน ้า 

5 บึงบอระเพ็ด อ.เมืองฯ,
ุมมแสง, 
ท่าตะโก 

   132,737  ประุาุนใุ้
ประโยุน์บางส่วน 

6 บึงเสนาท อ.เมืองฯ    2,055  ประุาุนใุ้
ประโยุน์บางส่วน 

7 บึงหล่ม อ.ลาดยาว    1,252  ประุาุนใุ้
ประโยุน์บางส่วน 

8 บึงอ้อ อ.เมืองฯ    827  ประุาุนใุ้
ประโยุน์บางส่วน 

9 บึงใหญ่ อ.ุมมแสง    543  ประุาุนใุ้
ประโยุน์บางส่วน 

10 บึงน ้าใส อ.เมืองฯ    479  ประุาุนใุ้
ประโยุน์บางส่วน 
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ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ า พื้นที่ กว้าง 

ม.(เฉลี่ย) 

ยาว 

กม.
(เฉลี่ย) 

ลึก 

ม.(เฉลี่ย) 

พื้นที่ 

ไร ่

ความจุ 

(ล้าน ลบ.
ม.) 

หมายเหตุ 

11 บึงกระจังงาม อ.โกรกพระ    450  ประุาุนใุ้
ประโยุน์บางส่วน 

12 บึงทับกฤุ อ.เมืองฯ
,ุมมแสง 

   610  ประุาุนใุ้
ประโยุน์บางส่วน 

ที่มา :ส่วนบริหารการจัดการน ้าทย่ 3 นครสวรรค์, ปี 2558  

  แหล่งน้ าใต้ดิน  

    การพิจารณาแหล่งน ้าใต้ดินของจังหวัดนครสวรรค์ ต้องดูจากข้อมูลแหล่งน ้าบาดาลใน
กรวดทราย ทย่ราบลม่มหรือทย่ลม่มหลากตะกอนของภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยุั นดินเหนยยวสลับดินทรายจากแม่น ้า
ปิง แม่น ้าน่านในลม่มแม่น ้าแคบๆ ขนานไปกับสายล้าน ้ากว้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วน
แรกอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าเจ้าพระยาซึ่งพบุั นของน ้า  น ้าุั นแรกอยู่ลึกประมาณ 20 เมตร จากผิวดินุั น
สอง 30-40 เมตร จากผิวดินุั นสาม 60-70 เมตร และอาจพบอยู่ลึกถึง 120 เมตร จากผิวดิน ุั นหินทย่รองรับ
ข้างใต้เป็นหินพวก Andesile, Limestone , Phylite, Rhyolite ส่วนทย่สองอยู่ใต้บึงบอระเพ็ดบริเวณตั งแต่ต้าบล
ปากน ้าโพ ในเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ลงมา พบุั นน ้าุั นแรกอยู่ลึกประมาณ 15 เมตร จากผิวดิน ุั นทย่สอง
ประมาณ 33 เมตร จากผิวดิน หินทย่รองรับข้างใต้ ได้แก่ หินแปร เขน หินุนวน (Skste) พบความเค็มของน ้าทย่
อ้าเภอุมมแสง ซึ่งทางกรมพัฒนาทย่ดินคาดคะเนว่าอาจเกิดการท้าเหมืองแร่ยิปซั่มแหล่งน ้าบาดาลในภาคเหนือเป็น
แหล่งน ้ าบาดาลทย่ เป็นหินร่วนโดยเฉพาะทย่ดินแถบบริเวณทย่ราบลม่มแม่น ้ายมและแม่น ้าน่าน  (อมตรดิตถ์ -
นครสวรรค์ ตามลักษณะของธรณยวิทยา จัดอยู่ในแหล่งเจ้าระยาตอนบน สภาพแหล่งน ้าบาดาลทย่เป็นหินร่วนบริเวณ
ดังกล่าวให้น ้ามาก)คมณภาพน ้าส่วนใหญ่เป็นน ้าจืด แต่บริเวณนย มยปริมาณของสารละลายเหล็กอยู่สูง ถ้าจะน้าไปใุ้
บริโภคจ้าต้องมยวิธยขจัดเหล็กออกเสยยก่อน แหล่งน ้าใต้ดินในจังหวัดนครสวรรค์ ไม่สามารถระบมข้อมูลทย่ถูกต้องได้ว่ามย
จ้านวนมากน้อยเพยยงใด เพราะไม่มยการส้ารวจอย่างจริงจัง มยหน่วยงานต่างๆ ด้าเนินการขมดเจาะเพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้าเพ่ือการอมปโภคบริโภค ตลอดจนการใุ้เพ่ือการเกษตร ขณะเดยยวกันก็มยการขมดเจาะเพ่ือ
การเกษตร ขณะเดยยวกันก็มยการขมดเจาะเพ่ือการเกษตรโดยเกษตรกรอยกด้วย  และล่าสมดก็มยการขมดเจาะบ่อบาดาล
ระดับตื น (บ่อตอก) โดยความรับผิดุอบของกรมส่งเสริมการเกษตรอยก 2,900 บ่อ ในเขตอ้าเภอต่างๆ ของจังหวัด
นครสวรรค์ ตามนโยบายการณรงค์ พื นทย่ปลูกข้าวนาปรัง เพ่ือลดปัญหาด้านตลาดข้าวและปัญหาการขาดแคลนน ้า  
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  3.4.4 ทรัพยากรธรณี 

 จากสภาพธรณยวิทยาทย่พบบริเวณทย่มยหินมยอายมเก่าแก่มากของจังหวัดนครสวรรค์ จะเป็น
ทิวเขา แร่ธาตมต่าง ๆ ทย่มยคมณค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะจ้ากัดอยู่เฉพาะในทิวเขาทางทิศตะวันตกของจังหวัด และ
มยแร่กระจัดกระจายอยู่ทางตอนกลางและทิศตะวันออกบ้างแหล่งแร่เศรษฐกิจทย่พบแล้ว ในจังหวัดนครสวรรค์มย ดังนย  

แร่ยิปซัม (Gypsjm) พบทย่อ้าเภอหนองบัว มยปริมาณการผลิตถึงร้อยละ 69.2 ของ
ภาค เหนื อ  หรื อ  ร้ อยละ  22 .5  ของประ เทศ  ลั กษณะการ ใุ้ แ ร่ ยิ ปซั มถู กน ้ า ไป ใุ้ เ พ่ื อ กา รผลิ ต
ปูนซยเมนต์ (Portand Cement) แผ่นยิปซัมอัด (Gypsum Board) เป็นส่วนใหญ่ 

    แร่เหล็ก (Iron) พบทย่ต้าบลหัวหวาย อ้าเภอตาคลย (ท้าการผลิตแล้ว) และเขาบ่อเหล็ก              
เขาบ่อแก้ว อ้าเภอพยมหะคยรย การผลิตแร่เหล็กในจังหวัดมยปริมาตรลดลงในปัจจมบัน 

   หินอ่อน (Marble) พบทย่อ้าเภอบรรพตพิสัย การผลิตหินอ่อนพ่ึงเริ่มด้าเนินการผลิตใน
ปี พ.ศ. 2523 เพยยง 100 ตัน ปริมาณการผลิตหินอ่อนเพ่ิมขึ นทมกปี เพราะมยความนิยมน้าหินอ่อนไปประดับทย่อยู่
อาศัยและอาคารส้านักงานเพ่ิมมากขึ น ขนาดการผลิตในจังหวัดยังคงเป็นอมตสาหกรรม ขนาดเล็ก มยโรงงานผลิตหิน
อ่อนและหินแกรนิต 3 แห่ง ขนาดเงินทมนรวม 176.8 ล้านบาท 

   หินแกรนิต  (Granite) พบทย่ อ้าเภอบรรพตพิสัย  การผลิตหินแกรนิตในจังหวัด
นครสวรรค์ มยการผลิตครั งแรกใน พ.ศ. 2534 ปริมาณผลผลิต 500 ตัน ลักษณะการใุ้เุ่นเดยยวกับหินอ่อน คือ
น้าไปใุ้ประดับอาคารและ     ทย่อยู่อาศัย 

    ดินมาร์ล (marl) หรือดินสอพอง พบทย่อ้าเภอตาคลย 

    หินปูน (Limestone) กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งผลิต
หินปูนแหล่งเดยยวของภาคเหนือ ลักษณะการใุ้ส่วนใหญ่หินปูนถูกน้าไปใุ้ในอมตสาหกรรมปูนซยเมนต์  ส้าหรับ
อมตสาหกรรมอ่ืนๆ ทย่น้าแร่หิน ไปใุ้ คือ อมตสาหกรรมน ้าตาล อมตสาหกรรมแคลเซยยมคาร์ไบด์ อมตสาหกรรมเครื่อง
หนัง และอมตสาหกรรมปูนขาว 

   ทราย (Sand) มยอยู่ทั่วไปตามบริเวณลม่มแม่น ้าปิงจากลักษณะทางธรณยของจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่าโอกาสทย่จะพบแหล่งแร่เศรษฐกิจ ยังมยโอกาสเกิดขึ นได้ในทย่ทย่เป็นภูเขาทางทิศตะวันตกหากได้มย
การส้ารวจอย่างจริงจัง 
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4. จังหวัดอุทัยธานี 

 1.1 สภาพทางกายภาพ 

  1.1.1 ที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่และอาณาเขต 

 จังหวัดอมทัยธานยเป็นจังหวัดทย่อยู่เขตภาคเหนือตอนล่าง มยพื นทย่ทั งหมด 6 ,730 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ พื นทย่ทางการเกษตร 2,034,290 ไร่ นอกจากนั น เป็นพื นทย่ทย่มยสภาพ
เป็นพื นทย่คม้มครอง เุ่น ป่าสงวนแห่งุาติ 9 แห่ง วนอมทยาน 2 แห่ง เขตรักษาพันธม์สัตว์ป่า 1 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 1 แห่ง ห่างจากกรมงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 222 กิโลเมตร มยเนื อทย่ทั งสิ น 6,730.246 ตาราง
กิโลเมตร มยอาณาเขตติดต่อดังนย  

 ทิศเหนือ ติดอ้าเภอพยมหะคยรย อ้าเภอโกรกพระ อ้าเภอลาดยาว และอ้าเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

 ทิศตะวันออก ติดอ้าเภอพยมหะคยรย จังหวัดนครสวรรค์และอ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดุัยนาท โดย
มยแม่น ้าเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน 

 ทิศใต้ ติดอ้าเภอวัดสิงห์ อ้าเภอหันคา จังหวัดุัยนาท และอ้าเภอด่านุ้าง จังหวัดสมพรรณบมรย 

 ทิศตะวันตก ติดอ้าเภออม้มผาง จังหวัดตาก อ้าเภอสังขละบมรย และอ้าเภอศรยสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบมรย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1-5 ทย่ตั งและอาณาเขตจังหวัดอมทัยธานย 
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  1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

    สภาพพื นทย่โดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาลาดเทจากทิศตะวันตกต่้าลงมาทางทิศตะวันออก  
ทางทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน ้าล้าธารและเขตป่าสงวนแห่งุาติ เทือกเขาทย่เป็นแหล่งต้นน ้า
ของแม่น ้าสะแกกรัง คือ เทือกเขาโมโกจู มยความสูงประมาณ  1,960 เมตร จากระดับน ้าทะเลปานกลาง มยล้าน ้าส้าคัญ
ทย่ไหลรวมเป็นแม่น ้าสะแกกรัง 3 สาย คือ ห้วยแม่วงก์อยู่ ตอนบน คลองโพธิ์อยู่ตอนกลาง และห้วยทับเสลา 
อยู่ตอนล่าง ระบายน ้าจากทิศตะวันตกเฉยยงเหนือลงสู่ทิศตะวันออก โดยไหลจากอ้าเภอแม่วงก์ และอ้าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์ ไปรวมกับคลองโพธิ์ทย่อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอมทัยธานย แล้วไหลไปรวมกับห้วยทับเสลา ทย่อ้าเภอ
เมืองอมทัยธานย ต่อจากนั นไหลไปรวมกับแม่น ้าเจ้าพระยาทย่อ้าเภอเมืองอมทัยธานย จังหวัดอมทัยธานย เนื่องจากห้วยแม่วงก์
เป็นล้าน ้าหลักทย่ใหญ่ทย่สมด มยความยาวประมาณ  200 กิโลเมตร ตอนต้นน ้ามยความลาดุันค่อนข้างสูงประมาณ 
1 : 250 แล้วลดลงเหลือประมาณ 1 : 1,500 ในตอนปลายของล้าน ้า ซึ่งมยความแตกต่างกันมาก ท้าให้ความลาด 
ของท้องน ้าเปลย่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในฤดูฝนจึงเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้าทมกปีในพื นทย่ตอนล่าง สภาพพื นทย่ตอนล่าง 
ด้านทิศใต้และทิศตะวันออกส่วนใหญ่ เป็นทย่ราบลม่มใุ้ท้านา มยอ่างเก็บน ้าทย่ส้าคัญ คือ อ่างเก็บน ้าทับเสลา และอ่างเก็บน ้า
ห้วยขมนแก้ว 

 จังหวัดอมทัยธานย มยภูเขามากมายกระจายอยู่ในพื นทย่เกือบทมกอ้าเภอ แต่เทือกเขาสลับซับซ้อน 
และสวยงามนั นส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ้าเภอบ้านไร่ และอ้าเภอลานสัก โดยมยภูเขาทย่ส้าคัญ ได้แก่  

1. เขาปลายห้วยขาแข้ง เป็นภูเขาทย่แบ่งเขต 3 จังหวัด คือ ตาก (อ้าเภออม้มผาง) อมทัยธานย (อ้าเภอ 
บ้านไร่) และนครสวรรค์ (อ้าเภอลาดยาว) ยอดเขาสูงทย่สมดอยู่ในจังหวัดอมทัยธานย คือ 1,619.15 เมตร 

  2. เขาปลายห้วยจักจั่น เป็นภูเขาในเขตต้าบลคอกควายและต้าบลแก่นมะกรูด อ้าเภอบ้านไร่ เป็นต้น 
น ้าล้าห้วยกระเสยยวและมยยอดเขาสูงประมาณ  1,436 เมตร 
  3. เขากระทะแตก เป็นภูเขาทย่อยู่ในเขตอ้าเภอลานสัก มยยอดเขาสูง 1,430 เมตร นอกจากนย ยังมย 
เขาองทั่ง เขาปลายห้วยองทั่ง เขาองโปรง เขาองเอย ยง ซึ่งหลายลูกเป็นต้นก้าเนิดของต้นน ้าทย่ส้าคัญ 

1.2 ข้อมูลประชากร 

  1.2.1 เขตการปกครอง 

  จังหวัดอมทัยธานย แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จ้านวน 8 อ้าเภอ 70  ต้าบล 
642 หมู่บ้าน ได้แก่อ้าเภอเมืองอมทัยธานย  อ้าเภอหนองขาหย่าง อ้าเภอหนองฉาง อ้าเภอทัพทัน อ้าเภอสว่าง
อารมณ์  อ้าเภอบ้านไร่ อ้าเภอลานสัก และอ้าเภอห้วยคต การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 14 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 49 แห่ง 
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ตารางท่ี 1-23 การแบ่งเขตการปกครองจังหวัดอมทัยธานย 

อ าเภอ พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองอมทัยธานย 250.103 14 86 2 8 

ทัพทัน 323.633 10 90 3 4 

สว่างอารมณ ์ 341.441 5 65 3 3 

หนองฉาง 341.181 10 97 2 8 

หนองขาหย่าง 347.776 9 53 1 5 

บ้านไร ่ 3,621.492 13 136 2 12 

ลานสัก 1,080.445 6 84 1 6 

ห้วยคต 424.175 3 31 - 3 

รวม 6,730.246 70 642 14 49 

ที่มา : ทย่ท้าการปกครองจังหวัดอมทัยธานย, ปี 2558 

  1.2.2 ประชากร 

   จังหวัดอมทัยธานย มยประุากรตามประกาศส้านักบริหารการทะเบยยน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ณ วันทย่ 31 ธันวาคม 2558 จ้านวน 3๓๐,906 คน จ้าแนกเป็นเพศุาย 16๒,559 คน 
เพศหญิง 168,347 คน มยครัวเรือนจ้านวน 117,888 ครัวเรือน  

   ตารางท่ี 1-24 จ้านวนประุากรรายอ้าเภอของจังหวัดอมทัยธานย 

อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

เมืองอมทัยธานย 17,172 18,517 35,689 

ทัพทัน 7,915 8,193 16,108 

สว่างอารมณ์ 15,119 15,110 30,229 

หนองฉาง 16,925 17,844 34,769 

หนองขาหย่าง 7,433 8,140 15,573 

บ้านไร่ 32,023 32,145 64,168 
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อ าเภอ จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ลานสัก 27,823 27,737 55,560 

ห้วยคต 10,132 10,168 20,300 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ปี 2558 

 1.3 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

  1.3.1 ด้านเศรษฐกิจ/เกษตร/ปศุสัตว์ 

    1)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอมทัยธานย ปี 2558  ณ ราคาประจ้าปี 2558 มยค่าเท่ากับ 
22,359 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 818 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita) ในปี 2558 เท่ากับ 76,204 บาท ลดลงจาก 78,326 บาท ในปี 2557 เท่ากับ 2,122 บาท 

   2)  พืชเศรษฐกิจ 

จังหวัดอมทัยธานยมยพืุเศรษฐกิจทย่ส้าคัญประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง ข้าวโพด
เลย ยงสัตว์ ยางพารา ถั่วเขยยว และสับปะรด  

   3)  การปศุสัตว์ / ประมง 

จังหวัดอมทัยธานยมยการเลย ยงสัตว์เป็นจ้านวนมาก เุ่น โค กระบือ มยตลาดนัดโค กระบือ 
ทย่หมู่ 8 ต้าบลทัพทัน อ้าเภอทัพทัน และมยการเลย ยงปลาแรดในกระุังในแม่น ้าสะแกกรัง รวมทั งกม้งขาว และจระเข้  
เป็นต้น 

  1.3.2 ด้านสาธารณสุข 

ในปี 2558 จังหวัดอมทัยธานย มยโรงพยาบาลทั งหมด 8 แห่ง จ้าแนกเป็น โรงพยาบาลทั่วไป 
 1 แห่ง และโรงพยาบาล ุมมุน 7 แห่ง จ้านวนเตยยงรวมทั งหมด 720 เตยยง อัตราส่วนระหว่างประุากรต่อ  
1 เตยยง เท่ากับ 457 คน (ระดับเขต เท่ากับ 739 , ระดับประเทศ เท่ากับ 475 ) มย รพ.สต. 88 แห่ง , สอ.เฉลิม
พระเกยยรติฯ ต้าบลประดู่ยืน 1 แห่ง , สถานยอนามัยในสังกัดเทศบาลต้าบลหาดทนง 1 แห่ง หน่วยบริการสมขภาพทัพ
ยายปอน อ้าเภอทัพทัน 1 แห่ง , ศูนย์บริการสาธารณสมขเทศบาลเมืองอมทัยธานย 1 แห่ง และศูนย์สมขภาพุมมุนเมือง
อมทัยใหม ่1 แห่ง 

  1.3.3 ด้านอุตสาหกรรม 

 จังหวัดอมทัยธานยมยโรงงานอมตสาหกรรม จ้านวน 342  แห่ง เป็นประเภทโรงงาน 
คือ  โรงสยข้าว โรงงานท้ามันเส้น ซ่อมรถยนต์ กลึง เุื่อมโลหะ และผลิตภัณฑ์คอนกรยต  
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 1.4 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

  1.4.1 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน   

ดินในจังหวัดอมทัยธานย โดยทั่วไปจะมยความอมดมสมบูรณ์ ระดับปานกลาง อาจจ้าแนกเป็น
กลม่มใหญ่ๆได้ ดังนย  

 1. ดินในบริเวณทย่ราบลม่ม ริมแม่น ้าซึ่งอยู่ขนานเป็นแนวตามล้าน ้าสะแกกรัง มยลักษณะ
เป็นดินร่วน และดินร่วนปนทราย มยการระบายน ้าดย มยความสมบูรณ์ปานกลาง 

2. ดินในบริเวณรตะวันออกของจังหวัด ซึ่งครอบคลมมพื นทย่ในเขตอ้าเภอเมืองฯ หนองขา
หย่าง สว่างอารมณ์ และทัพทัน มยลักษณะเป็น อ่างตะพักล้าน ้า เนื อดินเป็นดินร่วนปนทรายในดินุั นใน และดินร่วน
เหนยยวปนทรายในุั นล่าง ดินบริเวณทย่ระบายน ้าได้ค่อนข้างเลว มยความอมดมสมบูรณ์ปานกลาง ถึงปานกลาง
ค่อนข้างต่้า 

3. ดินในบริเวณตอนล่างของจังหวัดครอบคลมมพื นทย่อ้าเภอบ้านไร่ ลานสัก และอ้าเภอ
ห้วยคต ส่วนใหญ่มยสภาพเป็นป่า ซึ่งถูกบมกรมกมาใุ้ในการปลูกพืุไร่ ลักษณะดินจะแตกต่างกันออกไป ตามพื นทย่ใน
บริเวณนั น ๆ แต่ส่วนใหญ่มยความอมดมสมบูรณ์ปานกลาง ถึงต่้า 

4. ดินในบริเวณตะวันตกของจังหวัด ซึ่งมยลักษณะเป็นภูเขา หรือเทือกเขา ดินทย่พบส่วน
ใหญ่ เป็นต้น มยเศษทับปะปนโดยทั่วไป ดินมยความอมดมสมบูรณ์ ซึ่งไม่เหมาะทย่จะใุ้ในการเกษตร 
             จากการศึกษาดินสภาพความสมดมลของน ้า เพ่ือการเกษตรของจังหวัดอมทัยธานย โดยกรม
พัฒนาทย่ดินพบว่าในรอบ 1 ปี จะมยุ่วงเวลาทย่ดินขาดน ้า (Water Defieeiency) นานถึง 6 เดือน เริ่มตั งแต่ต้นเดือน
ธันวาคม จนถมงปลายเดือนกรกฎาคม เนื่องจากปริมาณน ้ าทย่มยอยู่ ในดินไม่ เพยยงพอต่อการระเหยน ้ า  
(Evapotraspiration) และจะมยุ่วง เวลาทย่ดินมยน ้ามากเกิน (Water Surplus) อยู่ประมาณ 1.5 เดือน เริ่มต้นตั งแต่
กลางเดือนกันยายน ถึงสิ นเดือนตมลาคม เนื่องจากดินมยความุื่นถึงจมดอ่ิมตัวแล้ว และน ้าฝนทย่ตกลงมามยปริมาณมาก
เกินกล่าวดินทย่จะเก็บสะสมเอาไว้ได้ 

  1.4.2 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

พื นทย่ทางด้านตะวันตกของจังหวัดอมทัยธานย ในท้องทย่อ้าเภอบ้านไร่ อ้าเภอลานสัก และ
อ้าเภอห้วยคต อมดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ซึ่งประกอบด้วยป่าุนิดต่างๆ ตามสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ คือ ป่าดินเขา และป่าดิบุื น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าเบญจ-พรรณ ุนิดของไม้ทย่มยค่าทางเศรษฐกิจทย่
ส้าคัญ ได้แก่ ไม้ยาง ไม้กะบาก ไม้ตะเคยยนทอง ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไมุ้ิงุัน ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ ในอดยตเคย
มยการอนมญาตให้ท้าไม้ออกใุ้ประโยุน์ โดยบริษัทไม้อัดไทย จ้ากัด เป็นผู้รับสัมปทานท้าไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ 
รัฐบาลได้ตราพระราุก้าหนดยกเลิกสัมปทานท้าไม้ทั่วประเทศ การท้าไม้จึงสิ นสมดลงและไม่มยการอนมญาต ให้น้าไม้ออก
จากป่า จนถึงปัจจมบันพื นทย่ป่าไม้ของจังหวัดได้ถูกจ้าแนกให้เป็นป่าตามกฎหมาย โดยมยกฎกระทรวงก้าหนด ให้เป็นป่า
สงวนแห่งุาติ จ้านวน 9 ป่า มยเนื อทย่รวมทั งสิ น 2,828,185 ไร่ หรือประมาณ 4,525.10 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 67.24 ของเนื อทย่จังหวัด ดังแสดงใน ตารางทย่ 1-25 

 



 

ตารางท่ี 1-25  ป่าสงวนแห่งุาติในพื นทย่จังหวัดอมทัยธานย 

ที่มา : ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทย่ 4 สาขานครสวรรค์ กรมป่าไม้, ปี 2559 

 

 

 

 

 

ชื่อป่าสงวน
แห่งชาติ 

กฎ กระทรวง อยู่ในท้องที่
อ าเภอ 

เน้ือที่ป่า 

ตามกฎ 
กระทรวง(ไร)่ 

มอบ ส.ป.ก. 

(ไร่) 

ก าหนดเป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์

ป่า 

เน้ือที่ 

ป่าสงวน 

คงเหลือ 

(ไร่) 

หมายเหตุ 

ป่าเขาบาแกรก 
และป่าทม่งโพ 

ฉบับทย่  
189 

(พ.ศ. 2506) 

หนองฉาง 22,625 - - 22,625.00 สปก.ขอใุ้
พื นทย ่

ป่าไผเ่ขยยว ฉบับทย่ 215 
(พ.ศ. 2507) 

ทัพทัน และ 
สว่างอารมณ ์

89,000 72,791.72 - 1,6208.28  

ป่าปลายห้วย 
กระเสยยว 

ฉบับทย่ 41 
(พ.ศ. 2508) 

บ้านไร่และ
ห้วยคต 

160,625 9,688.75 41,875.00 109,061.25 เขตรักษา
พันธม์ฯ 

ป่าห้วยท่ากวย 
และป่าห้วย

กระเวน 

ฉบับทย่ 157 
(พ.ศ. 2509) 

บ้านไร ่ 170,350 7,001.25 - 163,348.75  

ป่าเขาต้าแย 
และป่าเขา            
ราวเทยยน 

ฉบับทย่ 632 
(พ.ศ. 2516) 

บ้านไร่     
และห้วยคต 

179,375 129,087.00 - 50,288.00  

ป่าเขาหลวง
แปลงทย่ 2 

ฉบับทย่ 636 
(พ.ศ 2516) 

ทัพทันและ
สว่างอารมณ ์

16,250 1,579.77 - 14,670.23  

ป่าห้วยขาแข้ง ฉบับทย่ 902 
(พ.ศ. 2523) 

บ้านไร ่ 1,403,125 - 1,319,375.0
0 

83,750.00 เขตรักษา
พันธม์ฯ 

ป่าห้วยทับเสลา 
และป่าห้วย             
คอกควาย 

ฉบับทย่1122 
(พ.ศ. 2528) 

บ้านไร ่
ลานสัก 

และห้วยคต 

649,500 204,597.00 327,215.00 117,688.00 เขตรักษา
พันธม์ฯ 

ป่าเขาพมวันดย 
ป่าห้วยกรเสยยว 

และป่าเขา            
ราวเทยยน 

ฉบับทย่ 1174 
(พ.ศ. 2529) 

สว่างอารมณ ์
และบ้านไร ่

137,335 124,678.21 - 12,656.79  

รวมป่าสงวนฯ 
9 ป่า 

- - 2,828,185 549,423.70 1,688,465.00 590,296.30 
- 
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สัตว์ป่า 

จากการส้ารวจของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองอนมรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ 
พบว่า ในเขตรักษาพันธม์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่านานาุนิด เนื่องจากเป็นป่าผืนใหญ่ มยเนื อทย่
กว้างขวาง มยอาณาบริเวณติดต่อกับเขตรักษาพันธม์สัตว์ป่าทม่งใหญ่นเรศวรทย่มยอาณาเขตติดต่อกับประเทศสหภาพ
พม่า เขตรักษาพันธม์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้จ้าแนกประเภทของสัตว์ป่าไว้ดังนย  

สัตว์เลย ยงลูกด้วยนม          ๖๗       ุนิด 
นก                              ๓๕๕     ุนิด 
สัตว์เลื อยคลาน                 ๗๗     ุนิด 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า            ๒๙       ุนิด 
สัตว์จ้าพวกปลาอยก             ๕๔     ุนิด 
สัตว์ทย่ใกล้จะสูญพันธม์         ๒๑       ุนิด  (ก้าหนดสถานภาพโดย IUCN) 
สัตว์ทย่ถูกคมกคาม                ๖๕      ุนิด  (ก้าหนดสถานภาพโดย IUCN) 

สัตว์ป่าทย่ก้าหนดสถานภาพว่าใกล้จะสูญพันธม์ ได้แก่ เลยยงผา เนื อทราย เสือไฟ เสือโคร่ง เสือดาว 
เสือลายเมฆ แมวลายหินอ่อน ลิงภูเขา นกเป็ดก่า นกยูงไทย นกเงือกคอแดง ุ้างป่า สมเสร็จ วัวแดง ความป่า 
กระทิง ปลาสะตือ และปลากระโห้ 

  1.4.3 ทรัพยากรน้ า 

แหล่งน้ าผิวดิน 

    จังหวัดอมทัยธานยมยแหล่งน ้าธรรมุาติทย่ส้าคัญ คือ แม่น ้าสะแกกรัง มยแม่น ้า ห้วย ล้าธาร 
คลอง จากลักษณะภูมิประเทศทย่ด้านตะวันตกเป็นเทือกเขา ทอดตัวไปตามแนวทิศเหนือใต้ เป็นเหตมให้บริเวณ
ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน ้าทย่ส้าคัญของจังหวัดหลายสายด้วยกัน ส้าหรับแม่น ้าล้าห้วยสายส้าคัญของจังหวัด ได้แก่ 

1) แม่น ้าสะแกกรัง เกิดจากทิวเขาแม่วงก์ ตอนใต้ของเทือกเขาถนนธงุัยในเขตจังหวัด 

ก้าแพงเพุร แม่น ้าสายนย มยุื่อเรยยกต่างกันหลายุื่อในแต่ละท้องถิ่นทย่ไหลผ่าน ดังนย  

- คลองแม่เร่ แม่วงก์ เรยยกุ่วงทย่ไหลแบ่งเขตจังหวัดก้าแพงเพุร อ้าเภอคลองขลมง  
อ้าเภอขาณมวรลักษณ์บมรยกับจังหวัดนครสวรรค์ (อ้าเภอลาดยาว) มาจนถึงเขาุนกัน 

- แม่น ้าวังม้า เรยยกุ่วงทย่ไหลผ่านส่วนใต้แนวของอ้าเภอลาดยาว จนถึงสมดเขต 
อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอมทัยธานย 

- แม่น ้าตากแดด เรยยกุ่วงทย่ไหลพ้นเขตอ้าเภอสว่างอารมณ์ ผ่านเขตอ้าเภอทัพทัน  
อ้าเภอเมืองอมทัยธานย จนถึงปากคลองขมมทรัพย์ 

- แม่น ้าสะแกกรัง คือ ุ่วงตั งแต่ปากคลองขมมทรัพย์ (ซึ่งจะมยล้าคลองจาก “บึงขมมหมา”  
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ทย่เุื่อมแม่น ้าสะแกกรังกับแม่น ้าเจ้าพระยา อยู่ใกล้กับเกาะเทโพ ต้าบลหาดทนง อ้าเภอเมืองอมทัยธานย  ไหลมา 
สมทบกัน) เมื่อรวมกันแล้วจะไหลผ่านตัวเมืองอมทัยธานยไปบรรจบแม่น ้าเจ้าพระยาทย่อ้าเภอมโนรมย์ จังหวัดุัยนาท 
ในทางภูมิศาสตร์จึงถือเอาุื่อของแม่น ้าุ่วงสมดท้าย เป็นุื่อเรยยกอย่างเป็นทางการ 

 2) ล้าห้วยทับเสลา ต้นน ้าเกิดจากปลายห้วยขาแข้งในต้าบลแก่นมะกรูด อ้าเภอบ้านไร่   
ไหลผ่านมาทางทิศตะวันออกเฉยยงใต้ผ่านต้าบลลานสัก วกไปทางตะวันออกเข้าเขตอ้าเภอหนองฉาง   ผ่านต้าบล 
ทม่งโพ ต้าบลอมทัยเก่า แล้ววกไปทางทิศตะวันออกเฉยยงเหนือเข้าเขตอ้าเภอทัพทัน ไปบรรจบกับแม่น ้าตากแดด
ตรงต้าบลเขาขย  ฝอย เรยยกอยกุื ่อหนึ ่งว ่า คลองยาง มยความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร กว้างประมาณ  
20 เมตร 

 3) ล้าห้วยแม่เปิน ล้าห้วยทย ่มยต้นน ้าจากภูเขาแม่กะสย ในเขตอ้าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ ไหลลงทิศตะวันออกเฉยยงใต้ผ่านต้าบลพลวงสองนาง อ้าเภอสว่างอารมณ์ ไปบรรจบแม่น ้าตากแดด  
ทย่ต้าบลหนองยายดา อ้าเภอทัพทัน ตอนปลายห้วยนย เรยยกว่า คลองโพ ล้าห้วยนย ยาว 90 กิโลเมตร 

 4) ห้วยคอกควาย เกิดจากเทือกเขาในต้าบลแก่นมะกรูด อ้าเภอบ้านไร่ ไหลผ่านไปทางทิศ
ตะวันออก ผ่านต้าบลคอกควาย ต้าบลห้วยคต ไปลงทย่ห้วยใหญ่ ทย่ต้าบลวังหิน อ้าเภอบ้านไร่ ล้าห้วยนย กว้าง
ประมาณ 10 เมตร ยาวประมาณ 53 กิโลเมตร 

 5) ห้วยใหญ่ เป็นล้าห้วยทย่มยต้นน ้าเกิดจากภูเขาเก่าในพื นทย่ต้าบลคอกควาย อ้าเภอบ้านไร่ ไหล
ไปทางทิศตะวันออกผ่านต้าบลห้วยแห้ง วังหิน แล้วไหลเป็นแนวแบ่งเขตอ้าเภอหนองขาหย่าง อ้าเภอหนองฉาง กับ
อ้าเภอวัดสิงห์ จังหวัดุัยนาท ความยาว 72 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร ุื่อเรยยกได้หลายุื่อเป็นตอน ๆ คือ คลองคต 
ห้วยใหญ่ ห้วยขมนแก้ว และห้วยกระทง 

 6) ห้วยขวย เป็นล้าห้วยทย่มยต้นน ้าเกิดจากภูเขาในเขตต้าบลทม่งโพ อ้าเภอหนองฉาง ไหลไปทาง
ทิศตะวันออกผ่านต้าบลหนองสรวง ต้าบลหนองนางนวล แล้วเข้าอ้าเภอหนองขาหย่าง ผ่านต้าบลหนองไผ่ ต้าบลดงขวาง 
ต้าบลหนองขาหย่าง แล้วเข้าเขตอ้าเภอเมืองอมทัยธานย ไหลลงบึงทับแต้ในพื นทย่ต้าบลน ้าซึม มยความกว้าง 10 เมตร 
ยาว 40 กิโลเมตร 

 7) คลองเนินขาม เป็นล้าคลองทย่มยต้นน ้าเกิดจากภูเขาในเขตต้าบลทัพหลวง อ้าเภอบ้านไร่ ไหล
ผ่านไปทางทิศตะวันออกเฉยยงใต้ เข้าเขตอ้าเภอหันคา จังหวัดุัยนาท ลงแม่น ้ามะขามเฒ่าฝั่งขวา มยุื่อเรยยกเป็น
ตอน ๆ คือ ห้วยยง ห้วยวังคอไฟ คลองเนินขาม และคลองบ้านเุื่อม ล้าคลองกว้าง 10 เมตร ยาว  60  กิโลเมตร  

  แหล่งน้ าใต้ดิน 

 แหล่งน ้าใต้ดิน สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะธรณยวิทยา และอมทกวิทยา ได้ดังนย  คือบริเวณแถบ 
ลม่มแม่น ้าเจ้าพระยา อยู่ทางตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น ้าเจ้าพระยา บริเวณนย จะเป็นแหล่งน ้าใต้ดินทย่มยปริมาณ 
มากทย่สมด โดยทั่วไปบ่อทย่เจาะลึก 60-300 เมตร จะได้น ้าประมาณ 50-100 ลูกบาศก์เมตรต่อุั่วโมง คมณภาพของน ้า
โดยทั่วไปคมณภาพดย สามารถน้าไปใุ้บริโภคและใุ้เพ่ือการเกษตรได้บริเวณรอบแอ่งเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ถัดจากบริเวณแถบ 
ลม่มแม่น ้าเจ้าพระยามาทางด้านตะวันตก คมณภาพของน ้าบริเวณนย มยคมณภาพดย สามารถน้ามาใุ้อมปโภค บริโภค และท้า
การเกษตรได้ ปริมาณน ้าทย่น้าขึ นมาได้จะค่อยๆ ลดลงตามสภาพพื นทย่ 
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  1.4.4 ทรัพยากรธรณี 

จังหวัดอมทัยธานย มยทรัพยากรแร่ทย่ส้าคัญได้แก่ หินปูนเพ่ืออมตสาหกรรมซยเมนต์ หินปูนเพ่ือ
อมตสาหกรรมก่อสร้าง หินปูนทย่จ้าแนกไม่ได้เนื่องจากไม่มยผลวิเคราะห์ทางเคมย หินอ่อน หินประดับุนิดหินแกรนิต 
หินปูนเพ่ืออมตสาหกรรมเคมย หินปูนเพ่ืออมตสาหกรรมอ่ืนๆ แร่ เหล็ก แร่ดยบมก แร่ดินขาว และแร่โดโลไมด์ มยเนื อทย่
รวมกันประมาณ 388.75 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของพื นทย่จังหวัดอมทัยธานย 
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บทที่ 2 สถานการณ์น้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

 
2.1 สถานการณ์น้ าเสียชุมชน 
 
  ปัญหาน ้าเสยยุมมุนนับว่าเป็นสาเหตมส้าคัญทย่ท้าให้เกิดมลพิษทางน ้า ซึ่งนับวันจะมยความรมนแรง
มากขึ น จากการเพ่ิมขึ นของจ้านวนประุากรและจ้านวนโรงงานอมตสาหกรรมทย่เติบโตขึ นตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ซึ่งปัญหามลพิษทางน ้าส่วนหนึ่งมาจากน ้าเสยยจากภาคอมตสาหกรรม น ้าเสยยจากภาคเกษตรกรรมและน ้า
เสยยุมมุน ส้าหรับปริมาณน ้าเสยยุมมุนทย่เกิดขึ นในพื นทย่รับผิดุอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ ตาก ก้าแพงเพุร นครสวรรค์ 
และอมทัยธานย รวมทั งสิ น 851,227  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจังหวัดทย่มยปริมาณน ้าเสยยุมมุนมากทย่สมด ได้แก่ 
จังหวัดนครสวรรค์ 331,658 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองลงมา ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพุร  225,910 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน จังหวัดตาก 191,327 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจังหวัดอมทัยธานย 102,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(ทย่มา: ค้านวณจากข้อมูลโครงการศึกษาเพ่ือจัดล้าดับความส้าคัญการจัดการน ้าเสยยุมมุน ส้านักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล้อม ๒๕๓๘) ซึ่งสามารถแบ่งประเภทระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน จ้านวน 8 แห่ง ได้ดังนย  
รายละเอยยดดังตารางทย่ 2-1  

ตารางท่ี 2-1 จ้านวนและความสามารถในการบ้าบัดน ้าเสยยของระบบบ้าบัดน ้าเสยยรวมของุมมุน 
จังหวัด ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก้าลังก่อสร้าง 

จ้านวน
ระบบ 

ความสามารถบ้าบัด
น ้าเสยย(ลบ.ม./วัน) 

ประเภท จ้านวน
ระบบ 

ความสามารถบ้าบัด
น ้าเสยย(ลบ.ม./วัน) 

ประเภท 

ตาก 2 16,400 SP - - - 
ก้าแพงเพุร 2 14,000 SP - - - 
นครสวรรค์ 3 37,700 MSBR/W

/SP 
- - - 

อมทัยธานย 1 - - 1 9,790 AL 
รวมทั งสิ น 8 68,100 - 1 - - 

 
หมายเหตม :  SP   หมายถึง ระบบบ้าบัดน ้าเสยยแบบบ่อปรับเสถยยร (Stabilization Pond) 

  W   หมายถึง ระบบบ้าบัดน ้าเสยยแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) 
  MSBR  หมายถึง ระบบบ้าบัดน ้าเสยยแบบตะกอนเร่งแบบุยวมวล (Modified Sequencing 
Batch Reactor) 
  AL หมายถึง ระบบบ้าบัดน ้าเสยยแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
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จากการประเมินคมณภาพแหล่งน ้าผิวดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทย่ส้านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคทย่ 4 ด้าเนินการเฝ้าระวัง รวม 33 สถานย จ้านวน 4 ไตรมาส แบ่งเป็น ไตรมาสทย่ 1 (ุ่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม 58) ไตรมาสทย่ 2 (ุ่วงเดือนกมมภาพันธ์-มยนาคม 59) ไตรมาสทย่ 3 (ุ่วงเดือนพฤษภาคม-มิถมนายน 59) 
และไตรมาสทย่ 4 (ุ่วงเดือนสิงหาคม 59) แล้วน้ามาเปรยยบเทยยบกับมาตรฐานคมณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งุาติ พ.ศ.2535 พบว่าแหล่งน ้าส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภททย่ 4 (เสื่อมโทรม) 
ร้อยละ 47.11 รองลงมาจัดอยู่ในแหล่งน ้าประเภททย่ 3 (พอใุ้) ร้อยละ 33.06 แหล่งน ้าประเภททย่ 5 (เสื่อมโทรม
มาก) ร้อยละ 11.57 และแหล่งน ้าประเภททย่ 2 (ดย) ร้อยละ 8.20 ตามล้าดับ โดยมยพารามิเตอร์ทย่เป็นปัญหาส่งผล
ให้คมณภาพน ้าเสื่อมโทรม ได้แก่ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรยย์ (BOD) ร้อยละ 36.96 ค่าออกซิเจนละลายในน ้า 
(DO) ร้อยละ 21.20 การปนเปื้อนแบคทยเรยยกลม่มโคลิฟอร์มแบคทยเรยยทั งหมด (TCB) ร้อยละ 20.11 และการ
ปนเปื้อนแบคทยเรยยกลม่มฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทยเรยย (FCB) ร้อยละ 19.02 แมงกานยส (Mn) ร้อยละ 1.63 สารหนู 
(As) และปรอท (Hg) ร้อยละ 0.54 ตามล้าดับ 
 

 

รูปที่ 2-1 แผนภูมิแสดงการประเมินคมณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดินโดยรวม ในุ่วงปี 2559 
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ตารางที่ 2-2 ผลการประเมินเกณฑ์คมณภาพแหล่งน ้าผิวดินโดยรวม โดยใุ้เกณฑ์ดัุนยคมณภาพน ้าทั่วไป  (Water 
Quality Index : WQI) 5 พารามิเตอร์ 

เกณฑ์ 
คุณภาพน้ า 

แหล่งน้ าผิวดินในพื้นที่รับผิดชอบ สสภ.4 ร้อยละ 
ของแหล่งน้ า จังหวัดตาก จังหวัด

ก าแพงเพชร 
จังหวัด

นครสวรรค์ 
จังหวัด
อุทัยธานี 

 
 
ดี 

PI06  
WA01 
WA0.1 
 WJC 

PI 05.6 NA1.1  
PI02 

ไม่มย 21.2 

 
 

พอใช้ 

PI07  
PI08  

PI09.1 

HT 

PI 03 
PI04 
PI05 
SMC1 

NA01  

NA0.1  
YO0.5  
BP04 

SA03 

 
39.4 

 
 

 
เสื่อมโทรม 

PI09 

 
ไม่มย PI01 

CH30 CH32 
BP01 BP02 
BP03 BP05 

BPMC 

 

SA01 
SA02 
SA04 

SA05 

39.4 

 
 
 

เสื่อมโทรมมาก 

ไม่มย ไม่มย  ไม่มย ไม่มย - 

หมายเหตุ : การประเมินเกณฑ์คมณภาพน ้าโดยรวม  ใุ้เกณฑ์ดัุนยคมณภาพน ้าทั่วไป(WQI) โดยพิจารณาจากค่า
คมณภาพน ้า 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ DO BOD TCB FCB และ NH3  เป็นค่าเฉลย่ย WQI เฉลย่ยรวม 4 ไตรมาส  
ทย่ด้าเนินการเก็บตัวอย่างแหล่งน ้าผิวดินมาตรวจวัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบ่งเกณฑ์คมณภาพน ้าเป็นุ่วง
คะแนน ดังนย  0-30 คะแนน = เสื่อมโทรมมาก 31-60 คะแนน = เสื่อมโทรม  61-70 คะแนน = พอใุ้ 
 71-90 คะแนน = ดย 91-100 คะแนน = ดยมาก 
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จากการคาดการณ์แนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าผิวดินย้อนหลัง 5 ปี โดยพิจารณาจากค่าคะแนน  
WQI (Water Quality Index) เฉลย่ยรวมในปี 2555-2559 พบว่า 

- แม่น้ าปิง  จ้านวน 11 สถานย  พบค่าคะแนน WQI เฉลย่ยรวม ปี  2555-2559 มยค่าเท่ากับ 
71.51,69.79,62.52,62.59และ66.86 ตามล้าดับ พบคมณภาพแม่น ้าปิงโดยรวม มยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 

-  แ ม่น้ า วัง  จ้านวน 1 สถานย  พบค่าคะแนน WQI เฉลย่ ยรวม ปี  2555-2559 มยค่ า เท่ ากับ
71.89,70.84,67.14,65.25และ77.75 ตามล้าดับ พบคมณภาพแม่น ้าวังโดยรวม มยแนวโน้มคมณภาพน ้า 
ดยขึ น 

-  แม่น้ ายม จ้านวน 1 สถานย  พบค่าคะแนน WQI เฉลย่ ยรวม ปี  2555-2559 มยค่า เท่ ากับ 
60.34,71.01,62.16,40.0และ62.26 ตามล้าดับ พบคมณภาพแม่น ้ายมโดยรวม มยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 
          - แม่น้ าน่าน จ้านวน 3 สถานย พบค่าคะแนน WQI เฉลย่ยรวม ปี 2555-2559 มยค่าเท่ากบั 
64.40,71.26,62.91,59.17และ67.84 ตามล้าดับ พบคมณภาพแม่น ้าน่านโดยรวม มยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 

-แม่น้ าเจ้าพระยา จ้านวน 2 สถานย พบค่าคะแนน WQI เฉลย่ยรวม ปี 2555-2559 มยค่าเท่ากับ
65.68,57.76,56.61,56.38และ58.13 ตามล้าดับ พบคมณภาพแม่น ้าเจ้าพระยาโดยรวม มยแนวโน้ม 
ไม่เปลย่ยนแปลง 

-บึงบอระเพ็ด จ้านวน 5 สถานย พบค่าคะแนน WQI เฉลย่ยรวม ปี 2555-2559 มยค่าเท่ากับ 
59.17,38.01,59.50,41.50และ56.43 ตามล้าดับ พบคมณภาพบึงบอระเพ็ดโดยรวม มยแนวโน้มคมณภาพน ้า 
ดยขึ น 

-แม่น้ าสะแกกรัง จ้านวน 5 สถานย พบค่าคะแนน WQI เฉลย่ยรวม ปี 2555-2559 มยค่าเท่ากับ 
60.97 ,59.84,51.68,41.85และ58.71 ตามล้าดับ พบคมณภาพแม่น ้าสะแกกรังโดยรวม มยแนวโน้ม 
ดยขึ น 

-คลองสาขา จ้านวน 3 สถานย พบค่าคะแนน WQI เฉลย่ ยรวม ปี  2555-2559 มยค่า เท่ากับ
66.06,61.53,66.78,59.0และ63.88 ตามล้าดับ แสดงถึงคมณภาพคลองสาขาโดยรวมมยแนวโน้มคมณภาพน ้า 
ดยขึ น 
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รูปที่ 2-2 แนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าผิวดินแต่ละแหล่ง ในพื นทย่รับผิดุอบ ในุ่วงปี 2555-2559 
 

 
รูปที่ 2-3 แนวโน้มสถานการณ์คมณภาพน ้าแหล่งน ้าผิวดิน ในพื นทย่รับผิดุอบ ในุ่วงปี 2555-2559 
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 โดยสาเหตมความเสื่อมโทรมของคมณภาพน ้าเกิดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ น ้าเสยยจากแหล่ง

ุมมุน อมตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งบางกิจกรรมยังไม่มยการบ้าบัดน ้าเสยยทย่มยประสิทธิภาพหรือบ้าบัดน ้าเสยยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้า รายละเอยยดแยกรายจังหวัด ดังนย  
 

2.1.1 จังหวัดตาก 
จังหวัดตากมยปริมาณน ้าเสยยเกิดขึ นโดยประเมินจากจ้านวนประุากรรวมทั งสิ น 618,382 คน 

(กรมการปกครอง,2558) คิดอัตราการเกิดน ้าเสยยของุมมุนปีฐาน พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ากับ 309.4 ลิตรต่อคนต่อวัน 
พบว่ามยประมาณ 191,327 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่สามารถรองรับน ้าเสยยเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพยยง 16,400 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน คิดเห็น 8.58 % ของปริมาณน ้าเสยยทย่เกิดขึ น 
  จากการประเมินคมณภาพแหล่งน ้าผิวดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พื นทย่จังหวัดตาก จ้านวน  
9 สถานย ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน ้า จ้านวน 4 ครั งและน้ามาเปรยยบเทยยบกับมาตรฐานคมณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งุาติ พ.ศ.2535 พบว่า  
   - แม่น ้าปิง ในเขตพื นทย่จังหวัดตาก คมณภาพน ้าบริเวณเขตอ้าเภอเมืองและอ้าเภอบ้าน
ตากส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใุ้ ยกเว้นบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลก่อนเข้าล้าน ้าปิงบริเวณเขตอ้าเภอสามเงาคมณภาพน ้า
อยู่ในเกณฑ์ดย และเมื่อพิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าย้อนหลัง 5 ปีพบว่าคมณภาพแม่น ้าปิงโดยรวม  
มยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 
   - แม่น ้าวัง ในเขตพื นทย่จังหวัดตาก คมณภาพน ้าบริเวณอ้าเภอสามเงาอยู่ในเกณฑ์ดย และ
เมื่อพิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าย้อนหลัง 5 ปี พบว่าคมณภาพแม่น ้าวังโดยรวม  มยแนวโน้ม
คมณภาพน ้าดยขึ น 
   - คลองวังเจ้า ในเขตพื นทย่จังหวัดตาก คมณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดย และเมื่อพิจารณา
แนวโน้มความเสื่อมโทรมของคลองสาขาโดยรวมมยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 
 

2.1.2 จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพุรมยปริมาณน ้าเสยยเกิดขึ นโดยประเมินจากจ้านวนประุากรรวมทั งสิ น 

730,158 คน (กรมการปกครอง,2558) คิดอัตราการเกิดน ้าเสยยของุมมุนปีฐาน พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ ากับ  
309.4 ลิตรต่อคนต่อวัน พบว่ามยประมาณ 225,910 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่สามารถรองรับน ้าเสยยเพ่ือน้าไป
บ้าบัดได้เพยยง 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเห็น 6.20 % ของปริมาณน ้าเสยยทย่เกิดขึ น 
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จากการประเมินคมณภาพแหล่งน ้าผิวดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พื นทย่จังหวัดก้าแพงเพุร
จ้านวน 5 สถานย ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน ้า จ้านวน 4 ครั งและน้ามาเปรยยบเทยยบกับมาตรฐานคมณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งุาติ พ.ศ.2535 พบว่า  
   - แม่น ้าปิง ในเขตพื นทย่จังหวัดก้าแพงเพุร คมณภาพน ้าบริเวณต้าบลนครุมม ต้าบลใน
เมือง เขตอ้าเภอเมืองและอ้าเภอขาณมวรลักษบมรยอยู่ในเกณฑ์พอใุ้ ส่วนบริเวณและอ้าเภอคลองขลมงอยู่ในเกณฑ์ดย
และเมื่อพิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าย้อนหลัง 5 ปีพบว่าคมณภาพแม่น ้าปิงโดยรวม มยแนวโน้ม
คมณภาพน ้าดยขึ น 
   - คลองสวนหมาก ในเขตพื นทย่จังหวัดก้าแพงเพุร คมณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใุ้และเมื่อ
พิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของคลองสาขาโดยรวมมยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 
    

2.1.3 จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์มยปริมาณน ้าเสยยเกิดขึ นโดยประเมินจากจ้านวนประุากรรวมทั งสิ น

1,071,942 คน(กรมการปกครอง,2558) คิดอัตราการเกิดน ้าเสยยของุมมุนปีฐาน พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ากับ  
309.4 ลิตรต่อคนต่อวัน พบว่ามยประมาณ 331,658  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่สามารถรองรับน ้าเสยยเพ่ือน้าไป
บ้าบัดได้เพยยง 37,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเห็น 11.37 % ของปริมาณน ้าเสยยทย่เกิดขึ น 
  จากการประเมินคมณภาพแหล่งน ้าผิวดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พื นทย่จังหวัดนครสวรรค์
จ้านวน 14 สถานย ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน ้า จ้านวน 4 ครั งและน้ามาเปรยยบเทยยบกับมาตรฐานคมณภาพน ้าใน
แหล่งน ้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งุาติ พ.ศ.2535 พบว่า  
   - แม่น ้าปิง ในเขตพื นทย่จังหวัดนครสวรรค์ คมณภาพน ้าบริเวณ ต้าบลวัดไทรเหนือ อ้าเภอ
เมือง และต้าบลท่างิ ว อ้าเภอบรรพตพิสัย อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเมื่อพิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของ
แหล่งน ้าย้อนหลัง 5 ปีพบว่าคมณภาพแม่น ้าปิงโดยรวม มยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 
   - แม่น ้าน่าน ในเขตพื นทย่จังหวัดนครสวรรค์ คมณภาพน ้าบริเวณอ้าเภอเมืองและอ้าเภอ
ุมมแสง อยู่ในเกณฑ์พอใุ้และเมื่อพิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าย้อนหลัง 5 ปีพบว่าคมณภาพแม่น ้า
น่านโดยรวมมยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 
   - แม่น ้ายม ในเขตพื นทย่จังหวัดนครสวรรค์ คมณภาพน ้าบริเวณ ต้าบลท่าไม้ อ้าเภอุมมแสง  
อยู่ในเกณฑ์พอใุ้และเมื่อพิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าย้อนหลั ง 5 ปีพบว่าคมณภาพแม่น ้ายม
โดยรวมมยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 
   - แม่น ้าเจ้าพระยา ในเขตพื นทย่จังหวัดนครสรรค์ คมณภาพน ้าบริเวณ ต้าบลปากน ้าโพ 
อ้าเภอเมือง อยู่ในเกณฑ์พอใุ้ แต่บริเวณ ต้าบลท่าน ้าอ้อย อ้าเภอพยมหะคยรย อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเมื่อ
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พิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าย้อนหลัง 5 ปีพบว่าคมณภาพแม่น ้าแม่น ้าเจ้าพระยาโดยรวม  
มยแนวโน้มไม่เปลย่ยนแปลง 
   - บึงบอระเพ็ด ในเขตพื นทย่จังหวัดนครสวรรค์ คมณภาพน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรมและเมื่อพิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าย้อนหลัง 5 ปีพบว่าคมณภาพบึงบอระเพ็ดโดยรวม  
มยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น 
   - คลองบางประมมง ในเขตพื นทย่จังหวัดนครสวรรค์ คมณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและ
เมื่อพิจารณาแนวโน้มความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้ าย้อนหลัง 5 ปีพบว่าคมณภาพคลองสาขาโดยรวม  
มยแนวโน้มคมณภาพน ้าดยขึ น  
 

2.1.4 จังหวัดอุทัยธานี 
จังหวัดอมทัยธานยมยปริมาณน ้าเสยยเกิดขึ นโดยประเมินจากจ้านวนประุากรรวมทั งสิ น 330,906  

คน (กรมการปกครอง,2558) คิดอัตราการเกิดน ้าเสยยของุมมุนปีฐาน พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ากับ 309.4 ลิตรต่อ
คนต่อวัน พบว่ามยประมาณ 102,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ซึ ่งขณะนย ยังไม่มยระบบบ้าบัดน ้าเสยยรองรับ
เนื่องจากเทศบาลเมืองอมทัยธานยอยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้น ้าเสยยทย่เกิดขึ นทั งหมดถูกระบายลงสู่
แหล่งน ้าผิวดินโดยตรง 

  จากการประเมินคมณภาพแหล่งน ้าผิวดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พื นทย่จังหวัดอมทัยธานย 
จ้านวน 5 สถานย ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน ้า จ้านวน 4 ครั งและน้ามาเปรยยบเทยยบกับมาตรฐานคมณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งุาติ พ.ศ.2535 พบว่า  
   - แม่น ้าสะแกกรัง ในเขตพื นทย่จังหวัดอมทัยธานย คมณภาพน ้าบริเวณอ้าเภอเมือง ส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ยกเว้นบริเวณโรงเรยยนบ้านอยเติ ง อ้าเภอเมือง อยู่ในเกณฑ์พอใุ้และเมื่อพิจารณาแนวโน้ม
ความเสื่อมโทรมของแหล่งน ้าย้อนหลัง 5 ปีพบว่าคมณภาพแม่น ้าสะแกกรังโดยรวม มยแนวโน้มดยขึ น 
 
2.2 สถานการณ์ขยะมูลฝอย 

  ปัญหาขยะมูลฝอยยังคงเป็นปัญหาทย่ส้าคัญของประเทศทย่ควรด้าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยยังคงมยแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่องและนับวันจะทวยความรมนแรง
มากขึ นตามจ้านวนประุากรทย่เพ่ิมขึ น นอกจากนย องค์ประกอบของขยะุมมุนทย่เปลย่ยนแปลงไปท้าให้ยากต่อการ
ก้าจัดและยังพบปัญหาการลักลอบทิ งขยะนอกพื นทย่ก้าจัดขยะ อยกทั งการจัดการขยะมูลฝอยยังไม่มยประสิทธิภาพ
และไม่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาล ปัญหาความพร้อมของระบบจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาความรู้ความเข้าใจ
เกย่ยวกับการก้าจัดขยะทย่ถูกต้อง รวมทั งการต่อต้านการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะและการต่อต้านของุาวบ้านต่อการ
ใุ้พื นทย่เป็นจมดก้าจัดขยะมูลฝอยจากพื นทย่อ่ืน ซึ่งน้าไปสู่ความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นตามมา 
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  จากข้อมูลการส้ารวจขยะมูลฝอยของกรมควบคมมมลพิษ ( ณ วันทย่ 22 กันยายน 2559 ) ในเขต
พื นทย่รับผิดุอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทย่ 4 ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดก้าแพงเพุร จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดอมทัยธานย พบว่า มยปริมาณขยะสะสมประมาณ 98,116 ตัน ขยะมูลฝอยเกิดขึ นจ้านวน 967,949.12 ตัน
ต่อปี แต่มยปริมาณขยะทย่ก้าจัดอย่างถูกวิธยตามหลักวิุาการเพยยง 242,331.82  ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.04 
ของปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ น ส่วนขยะมูลฝอยทย่เหลืออยกจ้านวน  342 ,383.66 ตันต่อปี ถูกก้าจัดโดยการ 
เทกองในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้างว่างเปล่า และบางส่วนถูกน้าไปใุ้ประโยุน์  
 
ตารางท่ี 2-2 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นจ้าแนกรายจังหวัด 

ที่มา :กรมควบคมมมลพิษ, ปี 2559 

  เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่าในเขตพื นทย่รับผิดุอบส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทย่ 4  
 มยจ้านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งสิ น 362 แห่ง มยการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 196 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 54.14% ทย่เหลืออยก 167 แห่ง ไม่มยการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งจากการสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นพื นทย่ทย่อยู่ในเขตุนบทและมยปริมาณขยะน้อย นอกจากนย ในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยทย่ถูกต้อง
ตามหลักวิุากร พบว่ามยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพยยง 21 แห่ง ทย่มยระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลัก
วิุาการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต้าบลุ่องแคบ,เทศบาลต้าบลวังเจ้า, เทศบาลต้าบลท่าสายลวด, องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเกาะตะเภา, เทศบาลต้าบลทม่งกระเุาะ, เทศบาลต้าบลแม่กม, เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร, เทศบาลต้าบล
ลานกระบือ, เทศบาลต้าบลระหาน, เทศบาลต้าบลพรานกระต่าย, เทศบาลต้าบลคลองพิไกร , เทศบาลนคร
นครสวรรค์, เทศบาลเมืองุมมแสง, เทศบาลเมืองตาคลย, เทศบาลต้าบลท่าตะโก , องค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง
ปลิง, เทศบาลต้าบลบางประมมง, องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาทอง, องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม้า, องค์การ
บริหารส่วนต้าบลสระแก้วและเทศบาลเมืองอมทัยธานย โดยมยรายละเอยยดจ้าแนกรายจังหวัดดังนย  

 
 2.2.1 จังหวัดตาก 
   จากข้อมูลการส้ารวจขยะมูลฝอยของกรมควบคมมมลพิษ ( ณ วันทย่ 22 กันยายน 2559 ) พบว่า 
จังหวัดตากมยปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 630.36  ตัน/วัน หรือ 230,081.36 ตัน/ปี โดยมยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล) จ้านวน 68 แห่ง  

ล าดับที่ จังหวัด ปริมาณขยะสะสม 
(ตัน) 

ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น 
(ตัน/ปี) 

ปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้อง 
(ตัน/ปี) 

1 ตาก 79,592 230,081.36 26,243.50 
2 ก้าแพงเพุร 6,119 245,275.74 55,286.55 
3 นครสวรรค์ 11,109 375,080.61 134,948.82 
4 อมทัยธานย 1,296 117,511.40 25,852.95 

รวม 4 98,116 967,949.12 242,331.82 
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มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 46 แห่ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 22 แห่ง ส้าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 46 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยทย่มยการ
ด้าเนินการเก็บขนเพื่อน้าไปก้าจัดทั งสิ น 487.89  ตัน/วัน หรือ 178,081.11 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 77.39 จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นของทั งจังหวัด โดยขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูล
ฝอยทย่ถูกต้องได้  71.90 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 19.39 ของปริมาณขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้ โดยสถานทย่ก้าจัด
ขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักวิุาการ มยจ้านวนทั งสิ น 7 แห่งคือ  

 1) เทศบาลต้าบลวังเจ้า มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump มยขยะมูล
ฝอยเข้าระบบ 9 ตัน/วัน  

 2) อบต.เกาะตะเภา มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump มยขยะมูลฝอย
เข้าระบบ 2 ตัน/วัน  

 3) เทศบาลต้าบลทม่งกระเุาะ มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump มย
ขยะมูลฝอยเข้าระบบ 6 ตัน/วัน  
  4) เทศบาลต้าบลแม่กม มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผาทย่มยระบบก้าจัดมลพิษทาง
อากาศ มยขยะมูลฝอยเข้าระบบ 10 ตัน/วัน 
  5) เทศบาลต าบลท่าสายลวด มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผาทย่มยระบบก้าจัดมลพิษ
ทางอากาศ มยขยะมูลฝอยเข้าระบบ 40.9 ตัน/วัน 
   6) อบต.ุ่องแคบ มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผาทย่มยระบบก้าจัดมลพิษทาง
อากาศ มยขยะมูลฝอยเข้าระบบ 6 ตัน/วัน  
   7) เทศบาลนครแม่สอด มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill  มยขยะมูล
ฝอยเข้าระบบ 75 ตัน/วัน และมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัดจ้านวนทั งสิ น 1 แห่ง  
   ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้อยก 298.98 ตัน/วัน จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัด
ขยะมูลฝอยทย่ไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการ เุ่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ งในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้าง 

 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูล
ฝอย จ้านวน 22 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ นจ้านวน 142.47 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
22.61  ของปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นทั งจังหวัด 
โดยขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นนย จากการส้ารวจพบว่า
ประุาุนส่วนใหญ่จะมยการด้าเนินการก้าจัดใน
ครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในทย่โล่งและมย
ปริมาณน้อย 
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2.2.2 จังหวัดก าแพงเพชร  
   จากข้อมูลการส้ารวจขยะมูลฝอยของกรมควบคมมมลพิษ ( ณ วันทย่ 22 กันยายน 2559 ) พบว่า 
จังหวัดก้าแพงเพุรมยปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด  671.99 ตัน/วัน หรือ 245 ,275.74  ตัน/ปี โดยมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล) จ้านวน 89 
แห่ง มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน 49 แห่ง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน 40 แห่ง ส้าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 49 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะ
มูลฝอยทย่มยการด้าเนินการเก็บขนเพ่ือน้าไปก้าจัดทั งสิ น 410.68 ตัน/วัน หรือ 149,899.24 ตัน/ปี คิดเป็นร้อย
ละ 61.11 จากปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นของทั งจังหวัด โดยขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัด
ยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องได้จ้านวน 151.47 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 70.36 ของปริมาณขยะมูลฝอยทย่
เก็บขนได้ โดยสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักวิุาการ มยจ้านวนทั งสิ น 5 แห่ง คือ  
   1) เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill และมย
ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบ 107.2 ตัน/วัน ซึ่งมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัดจ้านวนทั งสิ น 22 แห่ง 
   2) เทศบาลต้าบลระหาน มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump และมย
ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบ 5.87 ตัน/วัน  
   3) เทศบาลต้าบลพรานกระต่าย มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump 
และมยปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบ 7 ตัน/วัน ซึ่งมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัดจ้านวนทั งสิ น 1 แห่ง 
   4) เทศบาลต้าบลคลองพิไกร มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ  Controlled Dump และ
มยปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบ 8 ตัน/วัน ซึ่งมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัดจ้าน วนทั งสิ น  
1 แห่ง 
   5) เทศบาลต้าบลลานกระบือ มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill และมย
ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบ 23.4 ตัน/วัน ซึ่งมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัดจ้านวนทั งสิ น 
7 แห่ง  

  ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้อยก 63.81 ตัน/วัน จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะ
มูลฝอยทย่ไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการ เุ่น การเผา
กลางแจ้ง การเทกองทิ งในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้าง 

 ในส่ วนขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูล
ฝอยุมมุน จ้านวน 40 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูล
ฝอยเกิดขึ นจ้านวน 261.27 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
38.89 ของปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นทั งจังหวัด 
โดยขยะมูลฝอยทย่ เกิดขึ นนย จากการส้ารวจพบว่า
ประุาุนส่วนใหญ่จะมยการด้าเนินการก้าจัดใน
ครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในทย่โล่งและมยปริมาณน้อย 
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2.2.3 จังหวัดนครสวรรค์ 
 จากข้อมูลการส้ารวจขยะมูลฝอยของกรมควบคมมมลพิษ (ณ วันทย่ 22 กันยายน 2559) พบว่า 

จังหวัดนครสวรรค์มยปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 1,027.62 ตัน/วัน หรือ 375,080.61 ตัน/ปี โดยมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล) จ้านวน 142 
แห่ง มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน 75 แห่ง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 67 แห่ง ส้าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 75 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอย
ทย่มยการด้าเนินการเก็บขนเพ่ือน้าไปก้าจัดทั งสิ น 671 ตัน/วัน หรือ 244,914.99 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 65.29 
จากปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นของทั งจังหวัด โดยขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะ
มูลฝอยทย่ถูกต้องได้ 369.72 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 78  ของปริมาณขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้ โดยสถานทย่ก้าจัด
ขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักวิุาการ มยจ้านวนทั งสิ น 9 แห่ง ได้แก่  

 1) เทศบาลนครนครสวรรค์ มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill  
และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 269.56 ตัน/วัน  ซึ่งมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าขยะมูลฝอย
มาทิ งร่วมจ้านวน 25แห่ง  

 2) เทศบาลเมืองุมมแสง มยการด้ าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill  
และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 17.09 ตัน/วัน ซึ่งมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าขยะมูลฝอยมา
ทิ งร่วมจ้านวน 3 แห่ง  

 3) เทศบาลต้าบลท่าตะโก มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill  
และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 26.27 ตัน/วัน ซึ่งมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าขยะมูลฝอยมา
ทิ งร่วม จ้านวน 4 แห่ง  

 4) เทศบาลเมืองตาคลย  มยการด้ า เนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill 
และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 37.3 ตัน/วัน ซึ่งมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าขยะมูลฝอยมาทิ ง
ร่วม จ้านวน 6 แห่ง  

 5) องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาทอง มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ  Controlled 
Dump และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 2 ตัน/วัน  

 6) องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม้า มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump 
และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 2 ตัน/วัน 

7) องค์การบริหารส่วนต้าบลสระแก้ว มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump  
และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 3 ตัน/วัน 

8) เทศบาลต้าบลบางประมมง มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled Dump และ 
มยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 3 ตัน/วัน  

9) องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองปลิง มยการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบ Controlled  
Dump และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 10 ตัน/วัน 
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 ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้อยก 104.32 ตัน/วัน จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานทย่
ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการ เุ่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ งในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้าง 

 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่
ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน  
67 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนเกิดขึ นจ้านวน 
356.62 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 34.71 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทย่เกิดขึ นทั งจังหวัด โดยขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นนย จาก
การส้ารวจพบว่าประุาุนส่วนใหญ่จะมยการด้าเนินการ
ก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในทย่โล่งและมย
ปริมาณน้อย 
 
 2.2.4 จังหวัดอุทัยธานี 

 จากข้อมูลการส้ารวจขยะมูลฝอยของกรมควบคมมมลพิษ (ณ วันทย่ 22 กันยายน 2559) พบว่า 
จังหวัดอมทัยธานยมยปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 321.95 ตัน/วัน หรือ 117,511.40 ตัน/ปี โดยมยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล) จ้านวน  63 แห่ง มย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 26 แห่ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 37 แห่ง ส้าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 26 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยทย่มยการ
ด้าเนินการเก็บขนเพ่ือน้าไปก้าจัดทั งสิ น 144.27 ตัน/วัน หรือ 52,657.59 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 44.81 จาก
ปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นของทั งจังหวัด โดยขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูล
ฝอยทย่ถูกต้องได้จ้านวน 70.83 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 81.11 ของปริมาณขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้ โดยสถานทย่
ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักวิุาการ มยจ้านวนทั งสิ น 1 แห่ง ได้แก่เทศบาลเมืองอมทัยธานย มยการด้าเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบ Sanitary Landfill และมยปริมาณขยะมูลฝอยทย่เข้าระบบรวมทั งสิ น 30 ตัน/วัน  ซึ่งมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าขยะมูลฝอยมาทิ งร่วมจ้านวน 14 แห่ง  

 ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยทย่เก็บขนได้อยก 16.50 ตัน/วัน จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะ
มูลฝอยทย่ไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการ เุ่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ งในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้าง 

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการ
ด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 37 แห่ง พบว่า มย
ปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนเกิดขึ นจ้านวน 177.69 ตัน/วัน คิดเป็น
ร้อยละ 55.19 ของปริมาณขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นทั งจังหวัด โดย
ขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นนย จากการส้ารวจพบว่าประุาุนส่วนใหญ่จะ
มยการด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในทย่โล่ง
และมยปริมาณน้อย 
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บทที่ 3 ผลการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน  

 

3.1 จังหวัดตาก 
 3.1.1 เทศบาลนครแม่สอด  

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ด้าเนินการจัดการน ้าเสยย โดยได้รับการสนับสนมนงบประมาณ 

จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 - 2551  
รวมวงเงินทั งสิ น 413.75 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 3-1 

ตารางท่ี 3-1 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการน ้าเสยยของเทศบาลนครแม่สอด 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

4.0 การศึกษาส้ารวจและออกแบบรายละเอยยดระบบ
รวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยยเพ่ือแก้ไขปัญหา
เร่ งด่ วนด้ านการจั ดการน ้ า เสย ย โดยบริ ษั ท 
สยามเทคกรม๊ป จ้ากัด แล้วเสร็จในปี 2540  

 
2 2540 

 

 

 

กองทมนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อมและท้องถิ่น
สมทบ 

16.8 

 

 

จัดซื อทย่ดินเพ่ือใุ้ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสยย
จ้านวน 80 ไร่ 

 

 

 
3 2541-2544 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

316.35 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยย โดย
แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง จ้านวน 305,050,000 บาท 
และค่าควบคมมงาน จ้านวน 11,300,000 บาท 
และว่าจ้าง หจก.วัุรคอนสตรั๊กุั่น จ้ากัด เป็นผู้รับ
จ้างก่อสร้างโครงการและบริษัทยูนิเวอร์วัลเอ็นจิ
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ล าดับ
ที ่

ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

เนยยร์ริ่งคอนซัลแตนท์ จ้ากัด เป็นบริษัทวิศวกรทย่
ปรึกษาเพ่ือควบคมมงาน 

4 2551 คณะกรรมการกระจาย
อ้านาจ 

76.618 ปรับปรมงซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยย
รวมของุมมุน 

1.1)  ที่ตั้งโครงการ : ระบบบ้าบัดน ้าเสยย ตั งอยู่บริเวณหมู่ทย่ 5 ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 

1.2) ขนาดพื้นที่ : 57 ไร่ 
1.3) พื้นที่เขตการปกครอง : 27.20 ตารางกิโลเมตร 
1.4)  พื้นที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย : 10.88 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของ 

พื นทยเ่ขตการปกครอง 
1.5)  ปีท่ีเริ่มด าเนินการครั้งแรก : พ.ศ.2539 
1.6)  ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ : 5,000 ลบ.ม. ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  45.45 ของทย่ 

ออกแบบไว้ 
1.7)  หน่วยงานที่ดูแลระบบปัจจุบัน : องค์การจัดการน ้าเสยย 
1.8) แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิด  

มาจาก 1) หมู่บ้านจัดสรร 2) โรงแรม 3) หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารุมด  

1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : พบแม่น ้าสายหลัก  
ได้แก่ แม่น ้าเมย ระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 7,000 เมตร 

 

 

 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะ                                                                                    
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยยุมมุนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย มุมุน 

65 

 

  1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสียชุมชน : 

 

 
 

  

 

 

 

 

 1.11) ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน : 
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 1.12) ผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
   2.1) มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หน่วยงาน โดยมยทย่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติและบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างองค์กรจัดการน ้า
เสยยและเทศบาลนครแม่สอด รวมทั งนโยบายจากรัฐบาลและมยการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท้า
แผนงาน มาตรการ โครงการทย่เกย่ยวข้องและในบางครั งจะได้รับการสนับสนมนเป็นครั งคราวจากฝ่ายบริหาร 
   2.2) มยการจัดตั งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยและก้าหนดหน้าทย่ความ
รับผิดุอบใหุ้ัดเจน โดยผู้รับผิดุอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าเสยย 
   2.3) มยการจัดท้าระบบฐานข้อมูลด้านเทคนิค บมคลากรและงบประมาณ ด้านการบริหาร
จัดการน ้าเสยยและมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลซึ่งจะต้องรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
น ้าเสยยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆและจัดท้ารายงานสรมปด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยไว้ใุ้ภายในหน่วยงาน 
   2.4) มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการจัดการน ้าเสยยและก้าหนดเป้าหมาย 
ติดตามประเมินผลการใุ้งบประมาณในการลงทมนเพื่อปรับปรมงประสิทธิภาพระบบ 
   2.5) ไม่มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานบันอ่ืนๆเข้าร่วม 
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  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
3.1) ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

3.1.1) ความสามารถในการรองรับน ้าเสยย 11,000 ลบ.ม./วัน น ้าเสยยเข้าระบบ
รวบรวม 5,000 ลบ.ม./วัน 

3.1.2) ระบบรวบรวมน ้าเสยยของเทศบาลนครแม่สอดเป็นแบบท่อระบายรวม 
(Combined sewer) คือท้าการรวบรวมน ้าฝนและน ้าเสยยลงสู่เส้นท่อเดยยวกัน โดยน ้าเสยยของเทศบาลนครแม่สอด
ส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ล้าเหมืองสาธารณะ โดยไหลในรางเปิดขนาดกว้าง 4 เมตรและสูง 3.5 เมตร ปัจจมบันมยความยาว
ทั งหมดประมาณ   11.662 กิโลเมตร ครอบคลมมพื นทย่บริการ 10.88 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
พื นทย่บริการทั งหมด  

3.1.3) มยบ่อผันหรือดักน ้าเสยย (Combined  sewer  overflow  structure ; CSO ) 
จ้านวน 3 แห่งคือ บริเวณถนนุิดวนา จ้านวน 2 แห่ง ถนนสวรรค์วิถย จ้านวน 1 แห่ง  

3.1.4) มยสถานยสูบน ้าเสยย (Pump  station) จ้านวน 1 แห่ง 

3.2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  3.2.1) ระบบบ้าบัดน ้าเสยยเป็นุนิดบ่อผึ่ง 
(Stabilization Pond : SP) จ้านวน 3 บ่อ ประกอบด้วยบ่อผึ่ง 
จ้านวน 2 บ่อ แบ่งออกเป็น บ่อแฟคคัลเททยฟ 1 ขนาด 117,700 
ลบ.ม. และบ่อแฟคคัลเททยฟ 2 ขนาด 28,600 ลบ.ม. พื นบ่อบมด้วย
แผ่น HDPE และบ่อเติมคลอรยน จ้านวน 1 บ่อ   

  3.2.2) ปริมาณน ้าเสยยตามการออกแบบ 
11,000 ลบ.ม./วัน 

  3.2.3) ปริมาณน ้าเสยยทย่ เข้าระบบจริง 
5,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของระบบทย่ออกแบบ 

  3.2.4) การเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบ : มยเอกสารแสดงคมณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องจักร/ครมภัณฑ์บางรายการและคู่มือการใุ้งานของเครื่องจักร/ครมภัณฑ์บางรายการและมยการเดินระบบ ซึ่งจะ
มยการบ้ารมงรักษาระบบในเุิงป้องกันตามวาระหรือระยะเวลาการใุ้งานทย่ก้าหนด 

  3.2.5) การตรวจสอบคมณภาพน ้า : มยการตรวจวัดคมณภาพน ้าเข้า-ออกจากระบบทมก
เดือนและพบว่ามยความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน ้าในรูป BOD น้อยกว่าร้อยละ 50  

  3.2.6 การจัดการน ้าทิ ง : ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ได้แก่ ห้วยแม่สอด 
  3.2.7) เครื่องจักรและครมภัณฑ์ : เครื่องสูบน ้า จ้านวน 3 ตัว สภาพใุ้งานได้, เครื่องสูบ

น ้าฝน จ้านวน 2 ตัว สภาพใุ้งานได้ , เครื่องวัดอัตราการไหล จ้านวน 1 เครื่อง สภาพใุ้งานได้ , ตู้ควบคมมเครื่อง
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สูบน ้า จ้านวน 1 เครื่อง สภาพใุ้งานได้ , ตู้ MDB จ้านวน 1 ตู้ สภาพใุ้งานได้และตะแกรงดักขยะุนิดลวดตาข่าย 
จ้านวน 1 เครื่อง สภาพใุ้งานได้ 

  3.2.8) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค : ประกอบด้วยอาคารส้านักงาน สภาพ
ใุ้งาน , อาคารห้องปฏิบัติการ สภาพใุ้งาน , อาคารทย่จอดรถ สภาพใุ้งาน , ถนนภายในโครงการ ประเภทลูกรัง 
ความกว้าง 3 เมตร และมยรั วคอนกรยตล้อมรอบโครงการ 

 3.2.9) ไม่มยระบบจัดการน ้าฝน 
  3.2.10) ไม่มยแนวกันุน 

4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
4.1) การเดินระบบ : จ้างเหมาเอกุน ได้แก่ องค์การจัดการน ้าเสยย 
4.2) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน : มยเทศบัญญัติในเรื่องการจัดเก็บค่าบ้าบัด 

น ้าเสยย โดยแบ่งออกเป็น  
   -บ้านพักทย่อยู่อาศัย,โรงพยาบาล,โรงแรม อัตราค่าบ้าบัดน ้าเสยย 30 บาท/เดือน  
   -สถานบันการศึกษา,โรงงานอมตสาหกรรม,ร้านอาหาร,สถานบริการ อัตราค่าบ้าบัดน ้าเสยย 
60 บาท/เดือน 
   -ตลาด,สถานบริการน ้ามันเุื อเพลิง อัตราค่าบ้าบัดน ้าเสยย 140 บาท/เดือน 

4.3) รายได้จากการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : เทศบาลฯ มยรายได้จากการจัดเก็บค่าบริหาร
บ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 600,000 บาท/ปี 

4.4) ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : 2,400,000 บาท/ปี  
4.5) ปัญหาในการด้าเนินการ : ไม่มย 

  5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.1) การประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : Knock door ตามบ้านทมกๆ เดือน 

Cable TV ทมกๆ 3 เดือนและมยการจัดท้าแผ่นพับประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยในครัวเรือนปีละ 1 ครั ง 
5.2) กิจกรรมการมยส่วนร่วมของประุาุนด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : มยการจัดหลักสูตร

สิ่งแวดล้อมศึกษา โรงเรยยนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทมกๆปีการศึกษา 
5.3) ปัญหาร้องเรยยน : ไม่มย 

  6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  6.1) ปัญหาอมปสรรค  
    -มยสาหร่ายในบ่อบ้าบัดน ้าเสยยเจริญเติบโตเป็นจ้านวนมาก ท้าให้น ้ามยสยเขยยวและขม่น 
    -ทย่ตั งของระบบบ้าบัดน ้าเสยยอยู่ใกล้กับระบบฝังกลบขยะมูลฝอยส่งผลให้มยขยะและน ้าเสยย
จากการุะล้างขยะไหลลงสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสยย 
    - แนวท่อรวบรวมน ้าเสยยไม่ครอบคลมมทมกพื นทย่ 
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   6.2) ข้อเสนอแนะ 
    -เทศบาลควรมยการส้ารวจตามแนวท่อว่ามยการเุื่อมต่อท่อระบายน ้าทิ งจากบ้านเรือนลงสู่
รางระบายน ้าหรือไม่ อย่างไรและวางแผนเพ่ือเุื่อมต่อท่อระบายน ้าทิ งจากบ้านเรือนลงสู่รางระบายน ้าให้ครอบคลมม
ทั งพื นทย ่
    -เทศบาลอาจจะต้องท้าคันหรือรั วกั นเพ่ือป้องกันไม่ให้มยการปลิวของขยะลงสู่บ่อบ้าบัด 
น ้าเสยย 
    -ขยายเขตแนวท่อรวบรวมน ้าเสยยให้ครอบคลมมท่ัวทั งเขตเทศบาล 
    -เนื่องจากพบว่ามยสาหร่ายหลมดติดออกไปกับน ้าทิ งซึ่งอาจเกิดจากน ้าเสยยมยไนโตรเจนและ/
หรือฟอสฟอรัสสูง ท้าให้เกิดสาหร่ายมากในบ่อบ่ม ดังนั นควรจะต้องปรับวิธยการไหลของน ้า โดยใุ้ประตูปรับระดับ
น ้าก่อนเข้าบ่อบ่ม หรืออาจน้าผักตบุวามาปลูกในบ่อเนื่องจากผักตบุวาจะน้าสารอาหารจากน ้าไปใุ้และการทย่
ผักตบุวาขึ นปกคลมมผิวน ้า ท้าให้สาหร่ายไม่สามารถได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ เมื่อสาหร่ายปราศจาก
สารอาหารและพลังงานก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้จึงตกลงมายังก้นบ่อ 

  7) ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 20 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 47 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 36 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 20 14 

รวม 134 117 
ร้อยละของคะแนน = 117 x 100 / 134 =87.31 %   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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3.1.2 เทศบาลเมืองตาก 
 1) ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ด้าเนินการจัดการน ้าเสยย โดยได้รับการสนับสนมนงบประมาณ 
จากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2559  
รวมวงเงินทั งสิ น 277.078 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 3-2 
ตารางท่ี 3-2 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการน ้าเสยย เทศบาลเมืองตาก 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2535 งบท้องถิ่น 0.6 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอยยดระบบบ้าบัดน ้าเสยย โดยมย
มหาวิทยาลัยเุยยงใหม่เป็นผู้ศึกษาและ
ออกแบบระบบฯ 

2 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

0.84 การปรับปรมงแบบเพ่ิมเติม โดยมย
มหาวิทยาลัยเุยยงใหม่เป็นผู้ศึกษาและ
ออกแบบระบบฯ 

3 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

22.49 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้า
เสยยุ่วงทย่ 1 ในพื นทย่ 121 ไร่ 2 งาน 45 
ตารางวา บริเวณหนองคาและเริ่มเดิน
ระบบในปี 2543 

4 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

27.00 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้า
เสยยุ่วงทย่ 2 ระยะทย่ 1 

5 2541 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

3.182 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้า
เสยยุ่วงทย่ 2 ระยะทย่ 2 

6 2542 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

13.817 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้า
เสยยุ่วงทย่ 2 ระยะทย่ 2 (ต่อเนื่อง) และเริ่ม
เดินระบบ 
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ล าดับ
ที ่

ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

7 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

- ศึกษาออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมน ้า
เสยยและระบบบ้าบัดน ้าเสยย ระยะทย่ 3 

 

 
8 2556-2559 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมุาติและ
สิ่งแวดล้อม 

209.149 ก่อสร้างระบบรวบรวมน ้าเสยยและระบบ
บ้าบัดน ้าเสยย ระยะทย่ 3 

 
1.1) ที่ตั้งโครงการ : บ่อบ้าบัดน ้าเสยยเทศบาลเมืองตาก ถนนพหลโยธิน ต้าบลเุยยงเงิน  

อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก 
1.2) ขนาดพื้นที่ : 51 ไร่ 
1.3)  พื้นที่เขตการปกครอง : 7.27 ตารางกิโลเมตร 
1.4)  พื้นที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย : 1.454 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของ 

พื นทยเ่ขตการปกครอง 
1.5) ปีท่ีเริ่มด าเนินการครั้งแรก : พ.ศ.2538 
1.6) ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ : 1,088 ลบ.ม.ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 20.14 ของทย ่

ออกแบบไว้ 
1.7) หน่วยงานที่ดูแลระบบปัจจุบัน : กองุ่างสมขาภิบาล เทศบาลเมืองตาก 
1.8) แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก 

 1) ร้านอาหาร 2) โรงแรม 3) หน่วยงานราุการ/เอกุน 
   1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : พบแม่น ้าสายหลัก 
ได้แก่ แม่น ้าปิง ระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 1 เมตร 
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   1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ า
เสียชุมชน : 

 

 

 

 

 

 

 

  1.11) ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน : 
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  1.12) ผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
   2.1) มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หน่วยงาน โดยมยทย่มาจากนโยบายจากรัฐบาลและยมทธศาสตร์จังหวัด มยนโยบายและมยการสนับสนมนเป็นครั งคราว
จากฝ่ายบริหาร 
   2.2) มยการจัดตั งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยและก้าหนดหน้าทย่ความ
รับผิดุอบโดยใุ้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจมบันในการมอบหมายผู้รับผิดุอบดูแล     
   2.3) มยการจัดท้าระบบฐานข้อมูลด้านเทคนิค บมคลากรและงบประมาณ ด้านการบริหาร
จัดการน ้าเสยยและมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลซึ่งจะต้องรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
น ้าเสยยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มยจัดท้ารายงานสรมปด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยไว้ใุ้ภายในหน่วยงานและมยรูปแบบ
รายงานผลข้อมูลทยุ่ัดเจน 
   2.4) มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการจัดการน ้าเสยย 
   2.5) ไม่มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานบันอ่ืนๆเข้าร่วม 
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 3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

 3.1.1) ความสามารถในการรองรับน ้าเสยย 5,400 ลบ.ม./วัน น ้าเสยยเข้าระบบ
รวบรวม 1,088 ลบ.ม./วัน 

 3.1.2) ระบบรวบรวมน ้าเสยยของเทศบาลเมืองตาก เป็นแบบท่อระบายรวม 
(Combined sewer) มยความยาวทั งหมดประมาณ 5.126 กิโลเมตร ครอบคลมมพื นทย่บริการ 1.454 ตาราง
กิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื นทย่บริการทั งหมด ปัจจมบันอยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน ้า
เสยยระยะทย่ 3 

 3.1.3) มยจ้านวนบ่อดักน ้าเสยย 4 แห่ง บริเวณถนนกิตติขจร 
 3.1.4) มยสถานยสูบน ้าเสยย จ้านวน 1 แห่ง ตั งอยู่บริเวณใต้สะพานกิตติขจร 

  3.2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
     3.2.1) ระบบบ้าบัดน ้าเสยยเป็นุนิดบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP) ขนาด 51 
ไร่ ประกอบด้วย 
    1) บ่อผึ่ง 1 ลึก 1.5 เมตร ขนาดความจม 16,435 ลบ.ม. 
     2) บ่อผึ่ง 2 ลึก 1.45 เมตร ขนาดความจม 22,612 ลบ.ม. 
     3) บ่อฆ่าเุื อโรค 1 ลึก 1.8 เมตร ขนาดความจม 23,446 ลบ.ม. 
    4) บ่อฆ่าเุื อโรค 2 ลึก 1.75 เมตร ขนาดความจม 43,365 ลบ.ม. 
     3.2.2) ปริมาณน ้าเสยยตามการออกแบบ 5,400 ลบ.ม./วัน 
     3.2.3) ปริมาณน ้าเสยยทย่เข้าระบบจริง 1,088 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
ระบบทย่ออกแบบ 

 3.2.4) การเดินระบบและบ้ารมงรักษา : มยคู่มือการเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบ
ทั งระบบแต่ปัจจมบันไม่ได้เดินระบบ เนื่องจากปั๊มสูบน ้าเสยยุ้ารมด ซึ่งในุ่วงทย่ผ่านมาในเรื่องการบ้ารมงรักษาระบบนั น 
เทศบาลฯจะมยการบ้ารมงรักษาระบบในเุิงป้องกันตามวาระหรือระยะเวลาการใุ้งานทย่ก้าหนดอยู่แล้ว 

 3.2.5) การตรวจสอบคมณภาพน ้า : ไม่มยการตรวจสอบน ้าเข้า-ออกระบบ 
 3.2.6) การจัดการน ้าทิ ง : ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ แม่น ้าปิง 
 3.2.7) เครื่องจักรและครมภัณฑ์ : ครมภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สภาพุ้ารมด , ปั๊มสูบน ้า  

สภาพุ้ารมด 
 3.2.8) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค : ประกอบด้วยอาคารส้านักงาน 

จ้านวน 1 หลัง สภาพทรมดโทรม , อาคารจอดรถและโรงซ่อมบ้ารมง จ้านวน 1 หลัง สภาพทรมดโทรม , ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ จ้านวน 1 หลัง สภาพทรมดโทรม , บ้านพักคนงาน จ้านวน 1 หลัง สภาพใุ้งาน  , ถนนภายใน
โครงการ ประเภท คอนกรยตและมยรั วลวดหนามล้อมรอบโครงการ 

3.2.9) มยระบบจัดการน ้าฝนเป็นแบบท่อคอนกรยต 
3.2.10) ไม่มยแนวกันุน 
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  4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
   4.1) การเดินระบบ : เดินระบบเอง 
   4.2) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน : อยู่ระหว่างจัดท้าเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนและยังไม่จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน และยังไม่มยข้อมูลและแผนการ
ด้าเนินการศึกษาเพ่ือก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 
   4.3) รายได้จากการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
   4.4) ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่ทราบ 
   4.5) ปัญหาในการด้าเนินการ : ประสิทธิภาพของระบบ ขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้และ
เครื่องจักรุ้ารมดและซ่อมแซมบ่อย 

 5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   5.1) การประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
  5.2) กิจกรรมการมยส่วนร่วมของประุาุนด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : มยเทศบัญญัติ เรื่องการ
ติดตั งบ่อดักไขมันบ้าบัดน ้าเสยยในอาคาร 
  5.3) ปัญหาร้องเรยยน : ไม่มย 
  6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

6.1) ปัญหาอุปสรรค 
- ท่อรวบรวมน ้าเสยยบริเวณตลาดสดริมปิงเกิดปัญหาการอมดตันและส่งกลิ่นเหม็น 
- เครื่องสูบน ้าเสยยุ้ารมด 1 ตัว ปัจจมบันอยู่ระหว่างรองบประมาณเพ่ือซ่อมแซม 

  - อาคารห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ , อาคารส้านักงาน อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและไม่มย
การใุ ้งาน 

- ยังไม่มยการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสยย 
- ขาดงบประมาณในการบ้ารมงรักษา ซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยยและ

เครื่องจักร อมปกรณ์  
- ประุาุนไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดและไม่ทิ งขยะในราง

ระบายน ้าและท่อระบาย 
 
  6.2) ข้อเสนอแนะ 
   -เทศบาลฯควรเพ่ิมความถย่และหมั่นตรวจสอบท่อรวบรวมน ้าเสยยไม่ให้เกิดปัญหาการ
อมดตัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน ้าเสยยทย่จะเข้าระบบฯ 
   -เทศบาลฯควรด้าเนินการส้ารวจและตรวจสอบการเุื่อมต่อท่อน ้าทิ งจากบ้านเรือน
และเร่งรัดการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน ้าเสยยระยะทย่ 3 เพ่ือให้ปริมาณน ้าเสยยทย่เข้าสู่ระบบเพ่ิมมากขึ นและเป็นไป
ตามทย่ออกแบบไว้เพราะปัจจมบันมยน ้าเสยยเข้าระบบเพยยง 38.67% เท่านั น ซึ่งน้อยมาก 
   -เทศบาลฯควรส่งเสริมและสนับสนมนให้มยการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสยยจากประุาุนผู้ใุ้
น ้า เพื่อจะได้น้ารายได้ในส่วนนย มาใุ้ในการบริหารจัดการระบบฯ 
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 -เทศบาลฯควรรณรงค์ให้ประุาุนทย่มยบ้านเรือน อาคารหรือร้านอาหารทย่ตั งอยู่ในเขต
เทศบาลฯ ติดตั งบ่อดักไขมันเพื่อดักไขมันก่อนทย่จะปล่อยน ้าทิ งลงท่อระบายน ้า 

-เทศบาลฯควรมยการใุ้ประโยุน์จากห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์คมณภาพน ้า 
-เทศบาลฯควรจัดหาบมคลากรทย่มยความรู้ความสามารถในการดูแลระบบรวบรวมและระบบ

บ้าบัดน ้าเสยย 
 

7) ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 18 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 36 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 18 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 20 5 

รวม 134 77 
ร้อยละของคะแนน = 77x 100 / 134 = 57.4%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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3.2 จังหวัดก าแพงเพชร 
 3.1.1 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร  ด้าเนินการจัดการน ้าเสยย โดยได้รับการสนับสนมนงบประมาณจาก

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2546 
รวมวงเงินทั งสิ น 260.045 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 3-3 
ตารางท่ี 3-3 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสยยของเทศบาลเมืองก้าแพงเพุร 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2535 ท้องถิ่น - จัดซื อทย่ดินจ้านวน 32 ไร่ 
2 2536 ท้องถิ่น - จัดซื อทย่ดินเพ่ิมเติมจ้านวน 17 ไร่เศษ 
3 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 
4.85 การศึ กษาความ เหมาะสมและออกแบบ

รายละเอยยดระบบบ้าบัดน ้าเสยยโดยบริษัทเอ็นไวร์
เทค จ้ากัด  

4 2538 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 

25.0 จัดซื อทย่ดินเพิ่มเติมอยก 73 ไร่และก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสยยจ้านวน 6 บ่อและลานเติมอากาศ 
จ้านวน 1 บ่อ  

5 2539-
2543 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 

230 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยยและ
เริ่มเดินระบบฯตั งแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 

6 2546 กระทรวงทรัพยากรธรรมุาติ
และสิ่งแวดล้อม 

0.195 ปรับปรมงฟ้ืนฟูระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้า
เสยย 

 
1.1) ที่ตั้งโครงการ : ทางหลวงแผ่นดิน 115 (เลย่ยงเมืองพิจิตร-พิษณมโลก) หมู่ 6 ต้าบลเทพ 

นคร อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพุร 
1.2) ขนาดพื้นที่ : 125 ไร่ 
1.3) พื้นที่เขตการปกครอง : 14.9 ตารางกิโลเมตร 
1.4) พื้นที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย : 4.7 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 32 ของพื นทย่ 

เขตการปกครอง 
1.5) ปีท่ีเริ่มด าเนินการครั้งแรก : พ.ศ. 2542 
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1.6) ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ 3,282.75 ลบ.ม./วัน คดิเป็นร้อยละ 24.31 ของทย่ 
ออกแบบไว้ 

1.7) หน่วยงานที่ดูแลระบบปัจจุบัน : องค์การจัดการน ้าเสยย 
  1.8) แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก 
1) ร้านอาหาร 2) หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารุมด 3) ตลาด 

1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : พบแม่น ้าสายหลัก 
ได้แก่ แม่น ้าปิง มยระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 7,000 เมตร มยการน้าไปใุ้ประโยุน์ในการอมปโภคและ
บริโภคและคลองท่อทองแดง มยระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 20 เมตร น้าไปใุ้ประโยุน์ทางด้าน
เกษตรกรรม 

1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน : 
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  1.11) ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.12) ผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน : 
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

  2.1) มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
โดยมยทย่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ รวมทั งนโยบายจากรัฐบาลและมยการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยการจัดท้าแผนงาน มาตรการ โครงการทย่เกย่ยวข้อง 
  2.2) มยการจัดตั งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยและก้าหนดหน้าทย่ความรับผิดุอบ
ใหุ้ัดเจน โดยผู้รับผิดุอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าเสยยและผู้รับผิดุอบมยขอบเขต
หน้าทย่ความรับผิดุอบจ้ากัด 
  2.3) มยการมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูล ปรับปรมงระบบข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ
และมยรูปแบบการรายงานผลข้อมูลทยุ่ัดเจน 
  2.4) มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการจัดการน ้าเสยย ก้าหนดเป้าหมาย ติดตาม
ประเมินผลการใุ้งบประมาณและมยการลงทมนเพ่ือปรับปรมงประสิทธิภาพระบบ 
  2.5) ไม่มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานบันอ่ืนๆเข้าร่วม 
 

 3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
3.1 ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

3.1.1) ความสามารถในการรองรับน ้าเสยย 13,500 ลบ.ม. /วัน น ้าเสยยเข้าระบบรวบรวม 
3,282.75 ลบ.ม./วัน 

3.1.2) รายละเอยยดระบบรวบรวมน ้าเสยยุมมุน ระบบรวบรวมน ้าเสยยของเทศบาลเมือง
ก้าแพงเพุรเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined sewer) ปัจจมบันมยความยาวทั งหมดประมาณ   7,000 เมตร  
ครอบคลมมพื นทย่บริการ 5.96 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื นทย่บริการทั งหมด  

3.1.3) มยอาคารดักน ้าเสยย จ้านวน 8 แห่ง 
3.1.4) มยสถานยสูบน ้าเสยย จ้านวน 2 แห่ง โดยสถานยสูบน ้าเสยยหมายเลข 1 ตั งอยู่บริเวณ

ด้านหลังโรงพยาบาลก้าแพงเพุร จะท้าการสูบน ้าเสยยจากท่อระบายน ้าหลักถนนสายริมแม่น ้าปิง ทั งหมดยกสูงขึ น
มาแล้วปล่อยให้ไหลไปตามธรรมุาติไปจนถึงบ่อบ้าบัดน ้าเสยย ส้าหรับสถานยสูบน ้าหลายเลข 2 ตั งอยู่ภายในระบบ
บ้าบัดน ้าเสยย ท้าการสูบน ้าทย่ไหลมาจากโรงสูบหมายเลข 1 สูบส่งเข้าไปยังบริเวณบ่อบ้าบัดเพ่ือท้าการบ้าบัดต่อไป  

3.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    3.2.1) เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสยยเป็นุนิดบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP) จ้านวน  
6 บ่อ  แบ่งออกเป็น Anaerobic Pond จ้านวน 2 บ่อ Facultative Pond จ้านวน 2 บ่อ Maturation  Pond 
จ้านวน 2 บ่อ มยบ่อฆ่าเุื อโรค ุนิดเติมคลอรยน จ้านวน 1 บ่อ และลานเติมอากาศ จ้านวน 1 ลาน 
    3.2.2) ปริมาณน ้าเสยยตามการออกแบบ 13,500 ลบ.ม./วัน 
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    3.2.3) ปริมาณน ้าเสยยทย่เข้าระบบจริง 3,282.75 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 24.32 
ของระบบทย่ออกแบบ 
    3.2.4) การเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบ : มยคู่มือการเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบ
ทั งระบบ และปัจจมบันเดินระบบและมยการบ้ารมงรักษาระบบในเุิงป้องกันตามวาระหรือระยะเวลาการใุ้งานทย่
ก้าหนด 
    3.2.5) การตรวจสอบคมณภาพน ้า : มยการตรวจวัดน ้าเข้า-ออก เป็นประจ้าทมกเดือน และ
มยความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน ้าในรูปบยโอดยน้อยกว่าร้อยละ 50-80  
    3.2.6) การจัดการน ้าทิ ง : ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะได้แก่ คลองกาญจนาภิเษก 

 3.2.7) เครื่องจักรและครมภัณฑ์อ่ืนๆ : มยตะแกรงดักขยะ ( Screen ) ุนิด เครื่องดักขยะ
อัตโนมัติ  จ้านวน 1 ุมด 
    3.2.8) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค : มยอาคารส้านักงาน สภาพใุ้งาน , 
บ้านพักเจ้าหน้าทย่ สภาพใุ้งาน 
    3.2.9) ระบบจัดการน ้าฝน : มยบ่อกักเก็บน ้าฝน 
    3.2.10) แนวกันุน : ไม่มย 

 4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
   4.1) การเดินระบบ : จ้างเหมาเอกุน ได้แก่ องค์การจัดการน ้าเสยย ระยะเวลาการจ้าง 15 
ปี วงเงิน ไม่ทราบ 
   4.2) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน : อยู่ระหว่างจัดท้าเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนและยังไม่จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน และยังไม่มยการศึกษาเพ่ือก้าหนดอัตรา
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนแต่มยแผนในการด้าเนินการ 
   4.3) รายได้จากการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
   4.4) ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : 2,400,000 บาทต่อปี 
   4.5) ปัญหาในการด้าเนินการ : ไม่มยปัญหา 
 
 5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.1) การประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : มยการจัดท้าหนังสือพิมพ์ของเทศบาลเมือง
ก้าแพงเพุร และจัดท้าเป็นคู่มือบริการประุาุน 
  5.2) กิจกรรมการมยส่วนร่วมของประุาุนด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : มยการจัดประุมม
ประุาคม , จัดตั งศูนย์ด้ารงธรรม และเวปไซต์ของเทศบาลฯ 
  5.3) ปัญหาร้องเรยยน : มยการร้องเรยยนในเรื่องการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยลงสู่คลอง
ท้าให้เกิดน ้าเน่าเสยย แต่ปัญหาดังกล่าวได้มยการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรมงซ่อมแซมและฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสยย
ให้อยู่ในมาตรฐานแล้ว 
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 6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  6.1) ปัญหาอุปสรรค 

-ยังไม่มยการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยจากประุาุนในเขตเทศบาลฯ ท้าให้เทศบาลฯ
ต้องรับภาระค่าใุ้จ่ายในการเดินระบบฯ 

-ขาดงบประมาณในการบ้ารมงรักษา ซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยยและ
เครื่องจักร อมปกรณ์ต่างๆทย่ใุ้ในระบบฯ  
  6.2) ข้อเสนอแนะ 

-ควรมยการตรวจสอบสภาพทั่วไปบริเวณบ่อบ้าบัดคือวัุพืุทย่ขึ นตามขอบบ่อหรือคันบ่อ
อย่างสม่้าเสมอ 

-ควรสนับสนมนและส่งเสริมให้มยการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยจากประุาุนผู้ใุ้น ้าเพ่ือ
น้ามาเป็นค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการบ้ารมง รักษาและดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

  7) ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 16 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 46 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 38 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 20 11 

รวม 134 111 
ร้อยละของคะแนน = 111x 100 / 134 = 82.8%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะ                                                                                    
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยยุมมุนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย มุมุน 

85 

 

 

 

สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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 3.2.2 เทศบาลต าบลสลกบาตร 

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลต้าบลสลกบาตร จังหวัดก้าแพงเพุร ด้าเนินการจัดการน ้าเสยย โดยได้รับการสนับสนมน

งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2539 - 2551 รวมวงเงินทั งสิ น 11.37 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 3-4  
ตารางท่ี 3-4 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการน ้าเสยย เทศบาลต้าบลสลกบาตร 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 กระทรว งวิ ทย าศาสตร์  
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 

3.5 
 

การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอยยดระบบบ้าบัดน ้าเสยย  

2 2539 กรมโยธาธิการ - ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

3 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมุาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7.87 ปรับปรมงฟ้ืนฟูระบบรวบรวมและระบบบ้าบัด
น ้าเสยย 

 
1.1) ที่ตั้งโครงการ : หมู่ทย่ 1 ถนนสมขาภิบาล 4 ต้าบลสลกบาตร อ้าเภอขาณมวรลักษบมรย  

จังหวัดก้าแพงเพุร 
1.2) ขนาดพื้นที่ : 30 ไร่ 
1.3) พื้นที่เขตการปกครอง : 11.7 ตารางกิโลเมตร 
1.4) พื้นที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย : 15,086 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของ

พื นทย่เขตการปกครอง 
1.5) ปีท่ีเริ่มด าเนินการครั้งแรก : พ.ศ. 2539 
1.6) ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ : 3 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของทย่ออกแบบไว้ 
1.7) หน่วยงานที่ดูแลระบบปัจจุบัน : กองสาธารณสมขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต้าบล 

สลกบาตร 
1.8) แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก 1) 

ร้านอาหาร 2) โรงแรม 3) หมู่บ้านจัดสรร 
 
1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : อยู่ใกล้คลองน ้า 

จาน ระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยย 500 เมตร โดยคลองดังกล่าวมยการน้าไปใุ้ประโยุน์ในการเกษตรกรรม 
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ท่ีตั้งส ำนักงำน 

 
 1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

1.11) ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน : 
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  1.12) ผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน : 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
  2.1) มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
โดยมยทย่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ  
  2.2) ไม่มยการจัดตั งคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยย แต่ใุ้ผังโครงสร้าง
ของหน่วยงานปัจจมบันในการมอบหมายผู้รับผิดุอบดูแล 
  2.3) มยการจัดท้าระบบฐานข้อมูลด้านเทคนิค บมคลากรและงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการน ้า
เสยยและมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลซึ่งจะต้องรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยต่อ
ผู้บริหารเป็นระยะๆและจัดท้ารายงานสรมปด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยไว้ใุ้ภายในหน่วยงาน 
  2.4) มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการจัดการน ้าเสยย 
  2.5) ไม่มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานบันอ่ืนๆเข้าร่วม 

 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค 

3.1) ระบบรวบรวมน้ าเสีย 
3.1.1) ความสามารถในการรองรับน ้าเสยย 500 ลบ.ม. /วัน น ้าเสยยเข้าระบบรวบรวม 

3 ลบ.ม./วัน 
3.1.2) รายละเอยยดระบบรวบรวมน ้าเสยยุมมุน ระบบรวบรวมน ้าเสยยของเทศบาลต้าบล

สลกบาตรเป็นแบบท่อระบายรวม (Combined sewer) ปัจจมบันมยความยาวทั งหมดประมาณ 11.662 กิโลเมตร 
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3.1.3) บ่อดักน ้าเสยย (CSO) จ้านวน 3 บ่อ ตั งอยู่ทย่  ถ.สลกบาตร-ขาณมวรลักษบมรย    
ถ.เทศบาล 13 และ บริเวณระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

3.1.4) มยสถานยสูบน ้าเสยย จ้านวน 3 แห่ง  
3.2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

3.2.1) เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสยยเป็นุนิดบ่อผึ่ง (Stabilization Pond : SP) จ้านวน 3 บ่อ
ต่ออนมกรมกัน โดยแบ่งออกเป็นบ่อ Facultative  pond จ้านวน 1 บ่อ และ Maturation  pond  จ้านวน 2 บ่อ 

3.2.2) ปริมาณน ้าเสยยตามการออกแบบ 500 ลบ.ม./วัน 
    3.2.3) ปริมาณน ้าเสยยทย่เข้าระบบจริง  3 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของระบบทย่
ออกแบบ 
  3.2.4) การเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบ : ปัจจมบันเดินระบบและมยการบ้ารมงรักษาระบบ
ในเุิงป้องกันตามวาระหรือระยะเวลาการใุ้งานทย่ก้าหนด 
 3.2.5) การตรวจสอบคมณภาพน ้า : ไม่มยการตรวจวัดน ้าเข้า-ออก   
 3.2.6) การจัดการน ้าทิ ง : ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะได้แก่ คลองน ้าจาน 
3.2.7) เครื่องจักรและครมภัณฑ์อ่ืนๆ : ไมม่ย 
   3.2.8) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค : มยถนนภายในโครงการประเภทคอนกรยต 
   3.2.9) ระบบจัดการน ้าฝน : ไม่มย 
   3.2.10) แนวกันุน : ไม่มย 
  4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
  4.1) การเดินระบบ : ด้าเนินการเอง 
  4.2) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน : ไม่มยการจัดท้าเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริหาร
บ้าบัดน ้าเสยยุมมุนและยังไม่จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน และยังไม่มยข้อมูลและแผนการด้าเนินการศึกษา
เพ่ือก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 
  4.3) รายได้จากการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
  4.4) ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : 63,770 
   4.5) ปัญหาในการด้าเนินการ : ขาดบมคลากรทย่มยความรู้ เครื่องจักรุ้ารมดและซ่อมแซมบ่อย 
 5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.1) การประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
  5.2) กิจกรรมการมยส่วนร่วมของประุาุนด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
  5.3) ปัญหาร้องเรยยน : ไม่มย 
 6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  6.1) ปัญหาอุปสรรค 

- เกิดฝ้าไขภายในบริเวณบ่อและน ้าในบ่อมยสยเขยยว 
- ปริมาณน ้าเสยยเข้าสู่ระบบน้อยมาก 
- ไม่มยการตรวจสอบคมณภาพน ้าทิ ง 
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- ยังไม่มยการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยย 
- ขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้ความุ้านาญในการควบคมม ดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

  6.2) ข้อเสนอแนะ 
- เทศบาลฯควรใุ้อมปกรณ์ เุ่น คราด หรือฉยดน ้าให้ตะกอนลอยแตกออกจากกัน หรือตัก

ตะกอนออกไปฝังกลบ 
    - เทศบาลฯอาจปลูกผักตบุวา เพ่ือุ่วยก้าจัดเอาสาหร่ายออกจากน ้าทิ งสมดท้ายแต่ต้อง

ไม่ให้ผักตบุวาหลมดออกไปจากบ่อบ้าบัดน ้าเสยยลงสู่แหล่งน ้าตามธรรมุาติ และควรทย่จะปล่อยน ้าเพ่ือท้าความ
สะอาดบ่อปีละครั งเพ่ือให้พืุและสิ่งต่างๆทย่สะสมในบ่ออก 

   - เทศบาลฯควรส้ารวจและขยายแนวท่อรวบรวมน ้าเสยยเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมปริมาณน ้าเสยยทย่จะ
เข้าสู่ระบบฯให้มยมากยิ่งขึ น 

  - เทศบาลฯควรหมั่นตรวจสอบการท้างานของเครื่องสูบน ้าและอมปกรณ์ต่างๆเป็นประจ้า 
    - เทศบาลฯควรตรวจสภาพทั่วไปของบ่อบ้าบัดน ้าเสยย เุ่น วัุพืุ,เก็บเศษขยะ/ฝ้าในบ่อ

และดูสภาพกิล่นและสยของน ้า เป็นต้น 
   - เทศบาลฯควรเพ่ิมความถย่ในการตรวจสอบและดูแลท่อระบายน ้าไม่ให้เกิดการอมดตันหรือ

ุ้ารมด แตก รั่ว 
   - เทศบาลควรมยการส่งเสริมและให้ความรู้กับประุาุนในเรื่องการประหยัดน ้าและไม่ทิ ง

ขยะ/สิ่งปฏิกูลลงท่อระบายเพ่ือลดปัญหาการอมดตันของท่อ 
   - เทศบาลฯควรสนับสนมนและส่งเสริมให้มยการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยจากประุาุน
ผู้ใุ้น ้าเพื่อน้ามาเป็นค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการบ้ารมง รักษาและดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสยย 
  7) ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 10 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 39 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 20 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 20 11 

รวม 134 75 
ร้อยละของคะแนน = 80x 100 / 134 = 59.7%  80 

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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3.3 จังหวัดนครสวรรค์ 
 3.3.1 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการน ้าเสยย โดยได้รับการสนับสนมน

งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังห วัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2545 - 2551 รวมวงเงินทั งสิ น 759.414 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 3-5 
ตารางท่ี 3-5 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการน ้าเสยยของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์  
เ ท ค โ น โ ล ยย แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

8.0 ศึกษาและออกแบบรายละเอยยดระบบ
รวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

2 2548-2551 
 

 

กองทมนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมุาติและ
สิ่งแวดล้อม 

751.414 
 

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

 
1.1) ที่ตั้งโครงการ : ถ.โกสยย์ ต.ปากน ้าโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
1.2) ขนาดพื้นที่ : 11 ไร่ 
1.3) พื้นที่เขตการปกครอง : 27.87 ตารางกิโลเมตร 
1.4) พื้นที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย : 10 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นทย่ 

เขตการปกครอง 
1.5) ปีท่ีเริ่มด าเนินการครั้งแรก :2552 
1.6) ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ : 36,000 ลบ.ม./วัน คดิเห็นร้อยละ 100 ของทย่ 

ออกแบบไว้ 
1.7) หน่วยงานที่ดูแลระบบปัจจุบัน : กองุ่างสมขาภิบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 
1.8) แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก  

1) ร้านอาหาร 2) ตลาด 3) หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารุมด 
1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : พบแม่น ้าสายหลัก  

ได้แก่แม่น ้าเจ้าพระยา มยระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 800 เมตร ประุาุนส่วนใหญ่ใุ้ประโยุน์จาก
การอมปโภค-บริโภค 
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1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
ชุมชน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11) ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน : 
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  1.12) ผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

  2.1) มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
โดยมยทย่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ รวมทั งนโยบายจากรัฐบาลและมยการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยการจัดท้าแผนงาน มาตรการ โครงการทย่เกย่ยวข้อง 
  2.2) มยการจัดตั งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยและก้าหนดหน้าทย่ความรับผิดุอบ
ใหุ้ัดเจน     
  2.3) มยการจัดท้าระบบฐานข้อมูลด้านเทคนิค บมคลากรและงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการน ้า
เสยยและมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลซึ่งจะต้องรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยต่อ
ผู้บริหารเป็นระยะๆและจัดท้ารายงานสรมปด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยไว้ใุ้ภายในหน่วยงาน 
  2.4) มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการจัดการน ้าเสยย 
  2.5) ไม่มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานบันอื่นๆเข้าร่วม 
 

  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
   3.1) ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน 

    3.1.1) ความสามารถในการรองรับน ้า เสยย  36,000ลบ.ม./วัน  น ้า เสยยเข้า
ระบบรวบรวม 36,000 ลบ.ม./วัน  
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    3.1.2) ระบบรวบรวมน ้าเสยยของเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นแบบท่อระบายรวม 
(Combined sewer) ปัจจมบันมยความยาวทั งหมดประมาณ 10 กิโลเมตร  ครอบคลมมพื นทย่บริการ 10 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื นทย่บริการทั งหมด  

    3.1.3) มยอาคารดักน ้าเสยย จ้านวน 10 แห่ง 
    3.1.4) มยสถานยสูบน ้าเสยย จ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

 - PS1 ตั งอยู่บริเวณ ซอยโกสยย์ มยเครื่องสูบน ้าเสยย 6 เครื่อง มยความสามารถใน
การสูบน ้าเสยย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อุั่วโมงต่อเครื่อง 

 - PS2 ตั งอยู่บริเวณ ซอยโกสยย์ มยเครื่องสูบน ้าเสยย 4 เครื่อง มยความสามารถใน
การสูบน ้าเสยย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อุั่วโมงต่อเครื่อง 

 - PS3 ตั งอยู่บริเวณ สวรรค์วิถย31 มยเครื่องสูบน ้าเสยย 3 เครื่อง มยความสามารถ
ในการสูบน ้าเสยย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อุั่วโมงต่อเครื่อง 

 - PS4 ตั งอยู่บริเวณ เุิงสะพานเดุาติวงศ์ มยเครื่องสูบน ้าเสยย 5 เครื่อง มย
ความสามารถในการสูบน ้าเสยย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อุั่วโมงต่อเครื่อง 
และมยอาคารดักน ้าเสยย จ้านวน 10 แห่ง 

 3.2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    3.2.1) ระบบบ้าบัดน ้าเสยยเป็นุนิดตะกอนเร่งแบบุยวมวล (MSBR)  ประกอบด้วย   

- บ่อก้าจัดกรวดทรายพร้อมอมปกรณ์ จ้านวน 1 บ่อ 
- บ่อบ้าบัดทางุยววิทยาพร้อมเครื่องจักรแบบ MSBR จ้านวน 2 บ่อ 
- บ่อเติมคลอรยน จ้านวน 1 บ่อ 
- บ่อเก็บตะกอน จ้านวน 1 บ่อ 

   3.2.2) ปริมาณน ้าเสยยตามการออกแบบ 36,000 ลบ.ม./วัน 
   3.2.3) ปริมาณน ้าเสยยทย่เข้าระบบจริง 36,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ระบบทย่ออกแบบ 
   3.2.4) การเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบ : มยคู่มือการเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบทั ง
ระบบ และปัจจมบันเดินระบบและมยการบ้ารมงรักษาระบบในเุิงป้องกันตามวาระหรือระยะเวลาการใุ้งานทย่ก้าหนด 
   3.2.5) การตรวจสอบคมณภาพน ้า : มยการตรวจวัดน ้าเข้า-ออก เป็นประจ้าทมกเดือน และมย
ความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน ้าในรูปบยโอดยน้อยกว่าร้อยละ 80 
   3.2.6) การจัดการน ้าทิ ง : ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยาและใุ้รถน ้า
ต้นไม้ภายในระบบฯ 
   3.2.7) เครื่องจักรและครมภัณฑ์อ่ืนๆ : เครื่องก้าจัดตะกอนแบบ  BELT  FILTER  PRESS 
จ้านวน 2 ุมด ,เครื่องกรองน ้าอัตโนมัติ จ้านวน 1 เครื่อง , เครื่องตักขยะ จ้านวน 1 เครื่อง 
   3.2.8) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค : มยอาคารส้านักงาน สภาพใุ้งาน , 
ห้องปฏิบัติการ สภาพใุ้งาน , บ้านพักเจ้าหน้าทย่ สภาพใุ้งาน , อาคารป้อมยาม สภาพใุ้งาน , อาคารจอดรถ 
สภาพใุ้งาน , ถนนภายในโครงการ ประเภทคอนกรยต และมยรัวคอนกรยตล้อมรอบ 
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   3.2.9) ระบบจัดการน ้าฝน : มย แบบท่อ 
   3.2.10) แนวกันุน : ไม่มย 
 
  4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
   4.1) การเดินระบบ : ด้าเนินการเอง 
   4.2) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน : มยการจัดท้าเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนแล้วแต่ยังไม่ได้จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน เนื่องจากอยู่ระหว่างประกาศเขต
การจัดเก็บ 
   4.3) รายได้จากการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
   4.4) ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : 19.2 ล้านบาท/ปี 
   4.5) ปัญหาในการด้าเนินการ : ไม่มย 
  5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5.1) การประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : จัดท้าวารสารบ้านและเวปไซต์ของ
เทศบาลฯ 

5.2) กิจกรรมการมยส่วนร่วมของประุาุนด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : จัดประุาคมในแต่ละุมมุน 
5.3) ปัญหาร้องเรยยน : ไม่มย 

  6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   6.1) ปัญหาอุปสรรค 

- มยเศษขยะอมดตันบริเวณเส้นท่อและเครื่องตักขยะ 
- ค่าใุ้จ่ายในการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสยยค่อนข้างสูง 
- ครมภัณฑ์และอมปกรณ์ต่างๆเริ่มุ้ารมดและค่าใุ้จ่ายในการซ่อมบ้ารมงค่อนข้างแพง 
- ยังไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยจากประุาุนและผู้ประกอบการใุ้น ้า 

 
   6.2) ข้อเสนอแนะ 

- เทศบาลฯควรมยการตรวจสอบเครื่องจักรและอมปกรณ์ต่างๆอย่างสม่้าเสมอและ
ก้าหนดแผนส้ารองกรณยฉมกเฉิน 

- เทศบาลฯควรเตรยยมการเรื่องการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยเนื่องจากค่าใุ้จ่ายใน
แต่ละเดือนค่อนข้างสูง 
 - เทศบาลฯควรมยการส่งเสริมและให้ความรู้กับประุาุนในเรื่องการประหยัดน ้าและ
ไม่ทิ งขยะ/สิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน ้า 
   - เทศบาลฯควรส่งเสริมและสนับสนมนให้ประุาุนผู้ใุ้น ้าและผู้ประกอบการต่างๆเข้าใจ
และยินดยในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยย 
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  7) ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 20 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 46 46 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 41 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 20 18 

รวม 128 125 
ร้อยละของคะแนน = 125x 100 / 128 = 97.6%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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 3.3.2 เทศบาลเมืองชุมแสง  
 1) ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลเมืองุมมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการน ้าเสยย โดยได้รับการสนับสนมน
งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังห วัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2533 - 2540 รวมวงเงินทั งสิ น 35.87 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 3-6 
ตารางท่ี 3-6 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการน ้าเสยยของเทศบาลเมืองุมมแสง 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2533 - - ขอให้พื นทย่สาธารณะประโยุน์หนองอ้ายยอด ซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของตัวเมือง 

2 2538 ท้องถิ่น 0.3 การออกแบบเบื องต้น 

3 2539-2540 กระทรวงวิทยาศาสต
ร์ เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

35.57 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยยโดยใุ้
ทย่ดินสาธารณประโยุน์จ้านวน 71 ไร่ 2 งาน 

 
1.1) ที่ตั้งโครงการ : หมู่ทย่ 12 ต้าบลพิกมล อ้าเภอุมมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
1.2) ขนาดพื้นที่ : 71 ไร่ 
1.3) พื้นที่เขตการปกครอง : 2.4 ตารางกิโลเมตร 
1.4) พื้นที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย : 1.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของ

พื นทย่เขตการปกครอง 
1.5) ปีท่ีเริ่มด าเนินการครั้งแรก : พ.ศ. 2541 
1.6) ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ : 850 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 51.51 % ของ 

ทย่ออกแบบไว้ 
1.7) หน่วยงานที่ดูแลระบบปัจจุบัน : กองสาธารณสมขและสิ่งแวดล้อม  

เทศบาลเมืองุมมแสง 
      1.8) แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน : 3 ล้าดับแรก ได้แก่ 1) ร้านอาหาร , 2) ตลาด , 

3) โรงแรมและโรงฆ่าสัตว์ 
         1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : พบแม่น ้าสาย
หลัก ได้แก่ แม่น ้าน่าน มยระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 2,500 เมตร และมยการน้าไปใุ้ประโยุน์ในการ
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อมปโภค-บริโภค นอกจากนย ยังมย คลองระนง ซึ่งอยู่ห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 50 เมตร และมยการน้าไปใุ้
ประโยุน์ด้านเกษตรกรรม 
       1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1.11) ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน : 
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      1.12) ผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

   2.1) มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หน่วยงาน โดยมยทย่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ และให้การสนับสนมนเป็นครั งคราวจากฝ่ายบริหาร 
   2.2) ไม่มยการจัดตั งคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยย แต่ใุ้ผัง
โครงสร้างของหน่วยงานปัจจมบันในการมอบหมายผู้รับผิดุอบดูแล 
   2.3) มยการมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลและรายงานผลข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการน ้าเสยยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆและจัดท้ารายงานสรมปด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยไว้ใุ้ภายใน
หน่วยงาน 
   2.4) มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการจัดการน ้าเสยยและมยการลงทมนเพ่ือ
ปรับปรมงประสิทธิภาพระบบ 
   2.5) ไม่มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานบันอ่ืนๆเข้าร่วม 
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  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบรวบรวมน้ าเสีย 

3.1.1) ความสามารถในการรองรับน ้าเสยย 1,650 ลบ.ม./วนั น ้าเสยยเข้าระบบ
รวบรวม 850 ลบ.ม./วัน 

3.1.2) ระบบรวบรวมน ้าเสยยของเทศบาลเมืองุมมแสงเป็นแบบท่อระบายรวม 
(Combined sewer) ปัจจมบันมยความยาวทั งหมดประมาณ   2.64 กิโลเมตร ครอบคลมมพื นทย่บริการ 0.96 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื นทย่บริการทั งหมด  

3.1.3) มยบ่อดักน ้าเสยย จ้านวน 1 แห่ง 
3.1.4) มยสถานยสูบน ้าเสยยจ้านวน 3 แห่ง ตั งอยู่บริเวณ ตลาดสด , สะพานวัดคลอง

ระนง และบ่อบ้าบัดฯ 
  3.2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

3.2.1) เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสยยเป็นุนิดบ่อผึ่ ง (Stabilization Pond : SP) 
ประกอบด้วย 

-บ่อผึ่ง 1 ลึก 1.5 เมตร ขนาดความจม 5,100 ลบ.ม. 
-บ่อผึ่ง 2 ลึก 1.4 เมตร ขนาดความจม 11,000 ลบ.ม. 
-บ่อผึ่ง 3 ลึก 1.3 เมตร ขนาดความจม 13,200 ลบ.ม. 
-บ่อผึ่ง 4 ลึก 1.2 เมตร ขนาดความจม 9,000 ลบ.ม. 
 

    3.2.2) ปริมาณน ้าเสยยตามการออกแบบ 1,650 ลบ.ม./วัน 
    3.2.3) ปริมาณน ้าเสยยทย่เข้าระบบจริง 850 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 51 ของ
ระบบทย่ออกแบบ 
  3.2.4) การเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบ : มยคู่มือการเดินระบบและบ้ารมงรักษา
ระบบทั งระบบ และปัจจมบันเดินระบบและมยการซ่อมบ้ารมงเมื่อครมภัณฑ์/อมปกรณ์ในระบบุ้ารมดไม่สามารถใุ้ต่อไปได้ 

3.2.5) การตรวจสอบคมณภาพน ้า : ไม่มยการตรวจวัดน ้าเข้า-ออก  
   3.2.6) การจัดการน ้าทิ ง : ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะได้แก่ คลองระนง และ
บางส่วนใุ้รดน ้าต้นไม้ในระบบฯ 

3.2.7) เครื่องจักรและครมภัณฑ์อ่ืนๆ : มย เครื่องสูบน ้า จ้านวน 13 ตัว ใุ้การได้ 4 
ตัว ุ้ารมด 9 ตัว 
    3.2.8) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค : มยอาคารส้านักงาน สภาพใุ้
งาน , บ้านพักเจ้าหน้าทย่ สภาพใุ้งาน , อาคารป้อมยาม สภาพใุ้งาน , ถนนภายในโครงการ ประเภทคอนกรยต 
ความกว้าง 4 เมตร 
   3.2.9) ระบบจัดการน ้าฝน : ไม่มย 
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   3.2.10) แนวกันุน : มย จ้านวน 2 ด้าน จ้านวน 1 แนว พันธม์พืุทย่ใุ้ คือ ต้นสัต
บัน ความสูงเฉลย่ย 6 เมตร 
  4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
   4.1) การเดินระบบ : ด้าเนินการเอง 
   4.2) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน : มยการจัดท้าเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่า
บริหารบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนและแต่ยังไม่ได้จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน  และมยการศึกษาเพ่ือก้าหนดอัตรา
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนไว้แล้ว 
   4.3) รายได้จากการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
   4.4) ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : 1,010,548 บาทต่อปี 
   4.5) ปัญหาในการด้าเนินการ : ค่าใุ้จ่ายไม่เพยยงพอ,ขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้และ
เครื่องจักรุ้ารมด/ซ่อมบ่อย 
  5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   5.1) การประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : เสยยงตามสาย จ้านวน 4 ครั ง/ปี 
   5.2) กิจกรรมการมยส่วนร่วมของประุาุนด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มยเนื่องจากไม่มย
งบประมาณและขาดแคลนเจ้าหน้าทย่ 
   5.3) ปัญหาร้องเรยยน : ไม่มย 
 
  6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   6.1) ปัญหาอุปสรรค 
    - ปริมาณน ้าเสยยเข้าระบบน้อย 
    - มยปริมาณสาหร่ายขึ นเป็นจ้านวนมาก ท้าให้น ้าในบ่อมยสยเขยยว 

   - เทศบาลฯขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้ ความุ้านาญในการควบคมมดูแลระบบบ้าบัด
น ้าเสยย 

   - ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบ้ารมง อาคาร สถานทย่และเครื่องจักรอมปกรณ์ 
   - ยังไม่มยการจัดเก็บค่าธรรมเนยยมในการบ้าบัดน ้าเสยย 
  6.2) ข้อเสนอแนะ 
   - เทศบาลฯควรหมั่นดูแลและก้าจัดฝ้า เศษขยะบริเวณภายในบ่อบ้าบัด 
   - เทศบาลฯควรส้ารวจระบบท่อระบายน ้าเสยยจากบ้านเรือนและก้าหนดแผนการขยาย

ท่อรวบรวมน ้าเสยยให้ครอบคลมมพื นทย่ 
   - เทศบาลฯควรตรวจวัดความลึกของบ่อเป็นระยะๆเพ่ือประเมินการสะสมของตะกอนทย่

ก้นบ่อ ถ้ามยการสะสมหนามากกว่า 50 เซนติเมตร ให้ท้าการขมดลอกตะกอนออกจากบ่อ 
   - เทศบาลฯควรก้าจัดหญ้าและวัุพืุรอบๆบ่อทิ งอย่างสม่้าเสมอ 
   - เทศบาลฯอาจมยการปลูกพืุน ้าในบ่อบ่ม เุ่น ผักตบุวา ผักบม้ง โดยกั นคอกเพ่ือจัดการ

และดูแลได้ง่ายกว่าการปล่อยอิสระ จะุ่วยลดสาหร่าย  
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   - เทศบาลฯควรมยการตรวจวิเคราะห์คมณภาพน ้าทิ งจากระบบฯเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ระบบฯ 

   - เทศบาลฯควรมยการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยกับประุาุนเพ่ือน้ามาเป็นค่าบริหาร
จัดการในการบ้ารมง รักษาและดูแลระบบฯ 

   - เทศบาลฯควรพิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าทย่ทย่มยความรู้ความุ้านาญในเรื่องการควบคมมดูแล
ระบบบ้าบัดน ้าเสยย 
  7) ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 17 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 31 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 15 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 20 9 

รวม 134 72 
ร้อยละของคะแนน = 72x 100 / 134 = 53.7%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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 3.3.3 เทศบาลต าบลท่าตะโก  

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลต้าบลท่าตะโก  ด้าเนินการจัดการน ้าเสยย โดยได้รับการสนับสนมนงบประมาณจาก

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 รวมวงเงิน
ทั งสิ น 3.053 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 3-7 

ตารางท่ี 3-7 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2550 กองทมนสิ่งแวดล้อม 3.053 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

 
  1.1) ที่ตั้งโครงการ : บริเวณคลองเมรย ุมมุนเจ้าแม่ราตรย หมู่ทย่ 1 ถนนแสงเดือน ต้าบล
ท่าตะโก อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
  1.2) ขนาดพื้นที่ : 1 ไร่ 
  1.3) พื้นที่เขตการปกครอง : 2.66 ตารางกิโลเมตร 
  1.4) พื้นที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย : 0.092 ตารางกิโลเมตร 
  1.5) ปีที่เริ่มด าเนินการครั้งแรก : พ.ศ. 2551 
  1.6) ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบ : 13 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 26 ของทย่ออกแบบไว้ 
  1.7) หน่วยงานที่ดูแลระบบปัจจุบัน : กองุ่าง เทศบาลต้าบลท่าตะโก  
  1.8) แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน : 3 ล้าดับแรกมาจาก 1) ร้านอาหาร 2) หน่วยงาน
ราุการ/เอกุน 3) หมู่บ้านจัดสรร 
  1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : พบคลอง จ้านวน 2 
แห่ง ได้แก่ คลองท่าตะโก ระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนประมาณ 400 เมตร โดยมยการน้าไปใุ้ประโยุน์
ในด้านการเกษตร และคลองเมรย มยระยะห่างจากระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนประมาณ 20 เมตร และมยการน้าไปใุ้
ประโยุน์ในด้านการเกษตร 
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1.11) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและพื้นที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสียชุมชน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  1.11) ผังแสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน : 
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    1.12) ผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

  2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
   2.1) มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หน่วยงาน โดยมยทย่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ 
   2.2) มยการจัดตั งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยและก้าหนดหน้าทย่ความ
รับผิดุอบใหุ้ัดเจน     

2.3) มยการมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลและจัดท้าสรมปรายงานการบริหาร
จัดการน ้าเสยยไว้ใุ้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล 
   2.4) มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการจัดการน ้าเสยย 
   2.5) ไม่มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานบันอ่ืนๆเข้าร่วม 
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  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบรวบรวมน้ าเสีย  

3.1.1) ความสามารถในการรองรับน ้าเสยย 50 ลบ.ม./วัน น ้าเสยยเข้าระบบ
รวบรวม 13 ลบ.ม./วัน 

  3.1.2) ระบบรวบรวมน ้าเสยยของเทศบาลต้าบลท่าตะโกเป็นแบบท่อระบายรวม 
(Combined sewer) ปัจจมบันมยความยาวทั งหมดประมาณ   5  กิโลเมตร  ครอบคลมมพื นทย่บริการ 0.6 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื นทย่บริการทั งหมด  

3.1.3) มยสถานยสูบน ้าเสยยจ้านวน 1 แห่ง ตั งอยู่บริเวณคลองเมรย ุมมุนเจ้าแม่ราตรย 
มยเครื่องสูบน ้าเสยยจ้านวน 2 เครื่อง มยความสามารถในการสูบน ้าเสยย 2 ลิตรต่อวินาทยต่อเครื่อง 

  3.2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
     3.2.1) เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสยยแบบบึงประดิษฐ์ ุนิดน ้าเสยยไหลบนผิวดิน 
ประกอบด้วยบ่อพักน ้าเสยย,บ่อรวบรวมน ้าเสยย,บ่อดักกรวดทรายและขยะ,บ่อผึ่ง,บ่อบึงประดิษฐ์,บ่อปรับสภาพ,ลาน
ตากตะกอน     
     3.2.2) ปริมาณน ้าเสยยตามการออกแบบ 50 ลบ.ม./วัน 

   3.2.3) ปริมาณน ้าเสยยทย่เข้าระบบจริง 13 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 26 % ของ

ระบบทย่ออกแบบ 

   3.2.4) การเดินระบบและบ้ารมงรักษาระบบ : ปัจจมบันไม่ได้เดินระบบเนื่องจาก

ปริมาณน ้าเสยยไม่เพยยงพอไม่สามารถท้าการเดินระบบได้ และซ่อมบ้ารมงเมื่อครมภัณฑ์/อมปกรณ์ในระบบุ้ารมดไม่

สามารถใุ้ต่อไปได ้

     3.2.5) การตรวจสอบคมณภาพน ้า : ไม่มยการตรวจสอบ  
     3.2.6) การจัดการน ้าทิ ง : ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะได้แก่ คลองเมรย 

3.2.7) เครื่องจักรและครมภัณฑ์อ่ืนๆ : มยเครื่องสูบน ้าเสยยจ้านวน 2 เครื่อง 
     3.2.8) อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค : ไม่มย 
     3.2.9) ระบบจัดการน ้าฝน : มยเป็นท่อ 
     3.2.10) แนวกันุน : ไม่มย 
 
  4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
   4.1) การเดินระบบ : ด้าเนินการเอง 
   4.2) การเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน : ไม่มยการจัดท้าเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่า
บริหารบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนและยังไม่ได้จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยเนื่องจากยังไม่ได้เดินระบบ และไม่มยข้อมูลและ
แผนการด้าเนินการศึกษาเพ่ือก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 
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   4.3) รายได้จากการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
   4.4) ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้เดินระบบ 
   4.5) ปัญหาในการด้าเนินการ : ประสิทธิภาพของระบบและปริมาณน ้าเสยยเข้าระบบน้อย 
 
  5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   5.1) การประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
   5.2) กิจกรรมการมยส่วนร่วมของประุาุนด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน : ไม่มย 
   5.3) ปัญหาร้องเรยยน : ไม่มย 
  6) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   6.1) ปัญหาอุปสรรค 
   -ปริมาณน ้าเสยยเข้าสู่ระบบฯ น้อยไม่พอให้บ้าบัด 
    -เครื่องสูบน ้าเสยยุ้ารมดบ่อย 
    -ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมและบ้ารมงรักษาระบบฯ 
    -เจ้าหน้าทย่ทย่รับผิดุอบขาดความรู้ความุ้านาญและประสบการณ์ในการบ้ารมงรักษา
ระบบฯและมยจ้านวนไม่เพยยงพอ 
   6.2) ข้อเสนอแนะ 

-เทศบาลฯควรมยการส้ารวจตามแนวท่อว่ามยการเุื่อมต่อท่อระบายน ้า ทิ งจาก
บ้านเรือนสู่รางระบายน ้าหรือไม่ อย่างไร และวางแผนเพ่ือเุื่อมต่อท่อระบายน ้าทิ งจากบ้านเรือนลงสู่ท่อรวบรวมน ้า
เสยยเพ่ือให้ครอบคลมมพื นทย่ทั งระบบฯ 

-เทศบาลฯควรมยการตรวจสอบสภาพทั่วไปของท่อระบายน ้า เุ่น เศษขยะและสิ่ง
ปฏิกูล และก้าุับประุาุน พ่อค้า แม่ค้าและโดยเฉพาะพนักงานกวาดถนนไม่ให้กวาดเศษหิน ดิน ทราย หรือขยะ 
ลงสู่ท่อระบายน ้า 

- เทศบาลฯควรก้าจัดหญ้าและวัุพืุรอบๆบ่อทิ งอย่างสม่้าเสมอ 
- เทศบาลฯควรมยการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยกับประุาุนเพ่ือน้ามาเป็นค่า

บริหารจัดการในการบ้ารมง รักษาและดูแลระบบฯ 
- เทศบาลฯควรพิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าทย่ทย่มยความรู้ความุ้านาญในเรื่องการ

ควบคมมดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสยย 
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  7) ผลการประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 8 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 46 25 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 10 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 20 3 

รวม 128 46 
ร้อยละของคะแนน = 46x 100 / 128 = 35.9 %   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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3.4 จังหวัดอุทัยธานี 
 3.4.1 เทศบาลเมืองอุทัยธานี  

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลเมืองอมทัยธานย  ด้าเนินการจัดการน ้าเสยย โดยได้รับการสนับสนมนงบประมาณจาก

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2536 -2555 
รวมวงเงินทั งสิ น 500.084 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 3-8  
ตารางท่ี 3-8 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2536 ท้องถิ่น 25.9 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยยโดย
ใุ้แบบของกรมโยธาธิการ 

2 2538 กระทรว งวิ ทย าศาสตร์  
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 

6.00 ปรับปรมงประสิทธิภาพระบบ 

2 2541 
 

กระทรว งวิ ทย าศาสตร์  
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 

3.5 
 

การศึกษาความเหมาะสมระบบรวบรวมและบ้าบัด
น ้าเสยยและออกแบบปรับปรมงระบบบ้าบัดน ้าเสยย
เดิม 

3 2550-
2555 

กระทรวงทรัพยากรธรรมุาติ
และสิ่งแวดล้อม 

464.684 ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยย 

 
เทศบาลเมืองอมทัยธานย  ขอรับการสนับสนมน

งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเ พ่ือการจัดการคมณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมย
วัตถมประสงค์เพ่ือด้าเนินการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมและบ้าบัดน ้า
เสยยในเขตพื นทย่ของเทศบาลฯ  ปัจจมบันหยมดด้าเนินการเนื่องจาก
เทศบาลฯได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า เอ เอส แซด ซึ่ง
เป็นผู้รับจ้างเนื่องจาก กิจการร่วมค้า เอ เอส แซด ไม่สามารถส่งมอบ
งานก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้ทันตามก้าหนดเวลาคือภายในวันทย่ 
12 มยนาคม 2556 ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ท้าให้มย
ปริมาณงานก่อสร้างตามโครงการฯคงเหลืออยกจ้านวน 26 งวดงาน 
ขณะนย อยู่ระหว่างจัดเตรยยมข้อมูลส้าหรับการจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่และขอรับการสนับสนมนงบประมาณเพ่ิมเติม
เพ่ือใุ้ในการด้าเนินการก่อสร้างในส่วนของงวดงานทย่คงเหลือโดยอยู่ระหว่างรอหารือจากส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมุาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป  
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บทที่ 4 ผลการส ารวจและประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 
4.1 จังหวัดตาก 
 4.1.1 เทศบาลนครแม่สอด  

 1) ข้อมูลทั่วไป 
   เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนมน

งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2538 - 2551 รวมวงเงินทั งสิ น 204.4087  ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 4-1 
ตารางท่ี 4-1 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครแม่สอด 

ล าดับที่ 
ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 - 
 
 

 

กองทมนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม
และท้องถิ่นสมทบ 

16.80 
 

จัดซื อทย่ดินเพ่ือใุ้ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอย จ้านวน 70 ไร่ 

2 2538 กระทรว งวิ ทย าศาสตร์  
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 

2.98 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอยยดระบบก้าจัดขยะมูลฝอย  

3 2539 กระทรว งวิ ทย าศาสตร์  
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 

8.4187 1.1 ก่อสร้างถนนทางเข้าทย่ทิ งขยะ (3.7 ล้าน
บาท) 
1.2 จัดซื อเครื่องมือในการจัดการมูลฝอย 
(4.7187 ล้านบาท) 

4      2540 – 
2542 

กระทรว งวิ ทย าศาสตร์  
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม  

29.146 ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย (ระยะทย่ 1) 

5 2544 กระทรว งวิ ทย าศาสตร์  
เทคโนโลยยและสิ่งแวดล้อม 

5.55 5.1 จัดซื อรถแทรกเตอร์ตยนตะขาบ 120 
แรงม้า จ้านวน 1 คัน (3.7 ล้านบาท) 
5.2 จัดซื อรถตักหน้าขมดหลังุนิดขับเคลื่อน 
4 ล้อ จ้านวน 1 คัน (1.85 ล้านบาท) 

6 2551 กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

141.514 ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธยฝัง
กลบ หมักท้าปม๋ยและคัดแยก 
 

7 2557 เทศบาลนครแม่สอด  
(เงินรายได้) 

2 จ้างศึกษาออกแบบระบบบริหารจัดการขยะ
เมืองแม่สอดและพื นทย่ใกล้เคยยง 
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  1.1) ที่ตั้งโครงการ : ตั งอยู่บริเวณหมู่ทย่ 5 ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก   
  1.2) พื้นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย : 27.2 ตารางกิโลเมตร 
  1.3) ขนาดพื้นที่ : 40 ไร่ 
  1.4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ : 75 ตัน/วัน 
  1.5) สถานภาพปัจจุบัน : เดินระบบ 
  1.6) หน่วยงานที่ดูแลระบบ : บริษัทคลยน แพลนนิ่ง จ้ากัด 
  1.7) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก 
1) ร้านอาหาร 2) โรงงาน 3) โรงแรม 
  1.8) องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ : 3 ล้าดับแรกพบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่มา
จาก 1) เศษอาหาร 2) พลาสติก 3) กระดาษ 
  1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : มยแหล่งน ้าสาธารณะ 1 
แห่ง คือ ล้าห้วยแม่สอด มยระยะห่างจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 500 เมตร และมยุมมุนทย่อยู่ใกล้เคยยงระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอย จ้านวน 1 ุมมุน 
  1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและอปท. 
ที่เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่ง :  
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 1.11) แผนที่แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร : 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  1.12) ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะ                                                                                    
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยยุมมุนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย มุมุน 

117 

 

 2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
   มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงานซึ่ง
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ, แผนจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคเหนือ , นโยบายรัฐบาล 
และยมทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก มยการจัดตั งคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยตรงจะใุ้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจมบันในการมอบหมายให้กองุ่างสมขาภิบาลของเทศบาลเป็นผู้รับผิดุอบ
ดูแลในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง รวมถึงมอบหมายให้มยบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูล พร้อมทั ง
จัดท้ารายงานสรมปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใุ้ภายในหน่วยงานเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการด้าเนินงานในปี
ถัดไป 
   ส้าหรับในส่วนของงบประมาณ เทศบาลฯได้มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอย และมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆทย่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน  
5 เทศบาล 15 อบต. ซึ่งปัจจมบันมยอปท.น้าขยะมาก้าจัดยังระบบฯจ้านวน 5 แห่ง เอกุน 1 แห่ง ส่วนราุการ  
1 แห่ง 

  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 (1) ระบบเก็บ รวบรวมและขนส่ง 

  เทศบาลฯมยรถเก็บขนมูลฝอยจ้านวน 9 คันแบ่งออกเป็น รถยนต์มยเครื่องอัดท้ายขนาด 
12 ลบ.ม. จ้านวน 2 คัน ขนาด 10 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน รถยนต์เปิดข้างเทท้ายขนาด 12 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน 
ขนาด 10 ลบ.ม. จ้านวน 5 คัน ซึ่งทั งหมดอยู่ในสภาพใุ้งานได้ ด้าเนินการเก็บขนทมกวัน 

  (2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   สถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเปิดด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ.2542 โดย

เทศบาลฯได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธยการฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาล องค์ประกอบภายในระบบ
ประกอบด้วย 

 -ส่วนของอาคารสถานทย่ ได้แก่ อาคารส้านักงาน,อาคารทย่พักอาศัย,อาคารจอด
รถและเครื่องจักรกล,อาคารเครื่องุั่ง,ป้อมยาม , อาคารคัดแยกมูลฝอยและเครื่องจักร , โรงหมักปม๋ยอินทรยย์ 

  -ส่วนพื นทย่ฝังกลบขยะมูลฝอย ได้แก่ บ่อฝังกลบมูลฝอย จ้านวน 3 บ่อ  
      -ส่วนพื นทย่ระบบบ้าบัดน ้าเสยย ได้แก่ บ่อบ้าบัดน ้าุะมูลฝอยเป็นแบบบ่อผึ่ง 
จ้านวน 3 บ่อ , บ่อตรวจติดตามตรวจสอบคมณภาพน ้าใต้ดิน จ้านวน 4 บ่อ 
     โดยในส่วนของอาคารเครื่องุั่ง พบว่ายังสามารถใุ้งานได้ปกติและบ่อฝังกลบทย่
ออกแบบไว้เป็นแบบ Trench Method จ้านวนุั นทย่ออกแบบ 3 ุั น แต่ละุั นสูงประมาณ 2-3 เมตร สามารถ
รองรับขยะมูลฝอยได้ 772,519 ลบ.ม.หรือ 748,528.21 ตัน แต่ปัจจมบันทั ง 3 บ่อเต็ม 
   -ระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย มยพื นทย่ 7.57 ไร่ เป็นระบบบ่อผึ่ง จ้านวน 4 บ่อ โดย
น ้าุะมูลฝอยทย่ผ่านการบ้าบัดแล้วปล่อยลงสู่ห้วยแม่สอด จากการตรวจสอบพบว่าแผน HDPE ภายในบ่อบ้าบัดน ้า
ุะมูลฝอยเกิดการโป่งพองตัวและมยเศษขยะตกลงไปภายในบ่อเป็นจ้านวนมาก 
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   -ระบบควบคมมก๊าซ มย สามารถมองเห็น    
   -ระบบตรวจสอบก๊าซ ไม่มย 
   -ระบบติดตามตรวจสอบน ้าใต้ดิน มย แต่ไม่ได้ด้าเนินการตรวจสอบ 
   -ระบบจัดการน ้าฝน มย เป็นรางคอนกรยตขนานไปกับริมถนน 
   -แนวกันุน ไม่มย 

  4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
  4.1) บมคลการ : มยจ้านวน 10 คน ประกอบด้วย หัวหน้า 1 คน , ุ่ างส้ารวจ 1 คน , 
พนักงานขับรถบรรทมก 4 คน , พนักงานขับรถแทรกเตอร์ 4 คน 
   4.2) การเก็บขนและก้าจัด : จ้างเหมาเอกุนุื่อ ห้างหม้นส่วนจ้ากัดเนศิศักดิ์  อัตราค่าจ้าง 
15 ล้านบาท/ปี ส้าหรับในส่วนของการก้าจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาบริษัทคลยน แพลนนิ่ง จ้ากัด อัตราค่าจ้าง  
160 บาท/ตัน 
   4.3) การเก็บค่าธรรมเนยยม : ด้าเนินการเก็บค่าธรรมเนยยมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 
20 บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ยังไม่มยการเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอย 
   4.4) ปัญหาในการด้าเนินการ :ไม่มย 
  5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดท้าโครงการ เุ่น โครงการคัดแยก
ขยะมูลฝอย,ธนาคารขยะ 
   ปัญหาเรื่องร้องเรยยนในุ่วงทย่ผ่านมา ไม่พบปัญหาเรื่องร้องเรยยน 
  6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
   6.1) ปัญหา/อมปสรรค 
   -คนต่างด้าวเข้าไปคม้ยขยะมูลฝอยในสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอย 
   6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

-เทศบาลฯควรจัดเจ้าหน้าทย่ควบคมมการเข้า-ออก และออกมาตรการในการห้าม
บมคคลภายนอกเข้ามาในสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอย  
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  7) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 16 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 40 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 36 17 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 22 16 

รวม 136 89 
ร้อยละของคะแนน = 89 x 100 / 136 = 66.4%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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4.2 จังหวัดก าแพงเพชร 
 4.2.1 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร จังหวัดก้าแพงเพุร ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ

สนับสนมนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่
ปี พ.ศ. 2537 - 2542 รวมวงเงินทั งสิ น 235 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 4-2  
ตารางท่ี 4-2 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

5.0 1.1 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื องต้น
ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

2 2539-
2542 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

230 ก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสยยและเริ่ม
เดินระบบเมื่อเดือนมยนาคม 2543 

 
  1.1) ที่ตั้งโครงการ : ตั งอยู่บริเวณ หมู่ทย่ 3 ถนนก้าแพงเพุร-สมโขทัย ต้าบลหนองปลิง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพุร 
  1.2) พื้นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย : 14.9 ตารางกิโลเมตร 
  1.3) ขนาดพื้นที่ : 229 ไร่ 
  1.4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ : 60 ตัน/วัน 
  1.5) สถานภาพปัจจุบัน : เดินระบบ 
  1.6) หน่วยงานที่ดูแลระบบ : กองุ่างสมขาภิบาล เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร 
  1.7) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก  
1) ร้านอาหาร 2) หน่วยงานราุการ/เอกุน 3) ุมมุน 
  1.8) องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ : 3 ล้าดับแรกพบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ 
มาจาก 1) เศษอาหาร 2) พลาสติก 3) ใบไม้/ก่ิงไม้ 
  1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : อยู่ในเขตพื นทย่ป่าสงวน 
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  1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและอปท.ที่
เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่ง : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.11) แผนที่แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร : 
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  1.12) ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
    มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หน่วยงาน ซึ่งมาจากแผน 3 ปีของเทศบาลฯและมยการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท้าแผนงาน 
มาตรการ โครงการทย่ เกย่ยวข้อง รวมทั งได้มยการจัดองค์กรและบมคลากรทย่รับผิดุอบงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่มยขอบเขตหน้าทย่ความรับผิดุอบจ้ากัด พร้อมทั งมยการจัดท้าระบบข้อมูล 
(ด้านเทคนิค บมคลากรและงบประมาณ) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแล
ระบบข้อมูลและมยการปรับปรมงข้อมูลอย่างสม่้าเสมอ,จัดท้ารายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็น
ระยะๆและเก็บไว้ใุ้ภายในหน่วยงาน 
   ส้าหรับในส่วนของงบประมาณ เทศบาลฯได้มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายใน
การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงมยการลงทมนเพ่ือปรับปรมงประสิทธิภาพระบบ และมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานอ่ืนๆทย่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน  37 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 แห่ง 
และหน่วยงานราุการอ่ืนๆ 7 แห่ง และน้าขยะมาทิ งจริง จ้านวน 37 แห่ง  
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  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบเก็บ รวบรวมและขนส่ง 

เทศบาลฯ มยรถเก็บขนมูลฝอยจ้านวน 6 คัน แบ่งออกเป็น รถยนต์มยเครื่องอัดท้าย
ขนาด 12 ลบ.ม.  จ้านวน 1 คัน ขนาด 14 ลบ.ม. จ้านวน 1  คัน ขนาด 4 ลบ.ม. จ้านวน 3 คัน และแบบรถขยะ
คอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม จ้านวน 1 คัน ซึ่งทั งหมดอยู่ในสภาพใุ้งานได้ 

  3.2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
สถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเปิดด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย

เทศบาลฯได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธยการฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาล องค์ประกอบภายในระบบ
ประกอบด้วย 

- อาคารเครื่องุั่ง ซึ่งยังใุ้งานได้ปกติ 
- บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มยความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 60 

ตัน/วัน จ้านวน 1 บ่อ เป็นแบบ Trench Method ค่าทย่ออกแบบไว้ จ้านวน 12 ุั น แบ่งเป็นต่้ากว่าระดับผิวดิน 
10 ุั นๆละ 0.66 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ุั นๆละ 0.8 เมตร รองรับปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั งสิ น 
600,000 ลบ.ม. สถานภาพปัจจมบันเปิดด้าเนินการ มยอายมการใุ้งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 15 ปี ใุ้มาแล้ว 
10 ปี 

  - ระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย มยพื นทย่ 1 ไร่ เป็นระบบ บ่อผึ่ง ประกอบด้วยบ่อ 
Anaerobic pond บ่อ Facultative pond และ Maturation Pond ทั ง 3 บ่อมยขนาด 5,200 ลบ.ม. 

- มยระบบควบคมมก๊าซ จ้านวน 11 จมด 
- มยระบบตรวจสอบก๊าซ จ้านวน 3 จมด 
- มยระบบติดตามตรวจสอบน ้าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ้านวน 4 บ่อ 
- มยระบบจัดการน ้าฝน เป็นบ่อดินอยู่ในพื นทย่ 
- มยเครื่องจักรและครมภัณฑ์ในระบบ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ตยนตะขาบ จ้านวน 2 คัน 

ปัจจมบันใุ้งานได้จ้านวน 1 คัน, รถบดอัดขยะ จ้านวน 1 คัน ปัจจมบันใุ้การไม่ได้ , รถขมดไฮโดรลิกตยนตะขาบ 
จ้านวน 3 คัน ปัจจมบันใุ้การได้ 2 คัน , รถบรรทมกเทท้าย 10 ล้อ จ้านวน 1 คัน ปัจจมบันใุ้การได้ และรถบรรทมก 
6 ล้อ จ้านวน 1 คัน ปัจจมบันใุ้การได้  

- อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส้านักงาน,อาคารป้อม
ยาม,อาคารจอดรถ,อาคารซ่อมบ้ารมง ยังอยู่ในสภาพใุ้งานได้ และมยรั วท้าด้วยลวดหนามล้อมรอบ 

- มยแนวกันุน จ้านวน 1 แนว จ้านวน 4 ด้าน ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกยูคาลิปตัสและพืุ
ท้องถิ่นเป็นหลัก 

 
  4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
   4.1) บมคลากร : มยจ้านวน 6 คน ประกอบด้วย พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 2 คน , 
พนักงานขับรถ จ้านวน 1 คน พนักงานประจ้าตราุั่ง จ้านวน 1 คน และ รปภ. จ้านวน 2 คน 
   4.2) การเก็บขนและก้าจัด : เทศบาลฯ ด้าเนินการเองทั งหมด 
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   4.3) การเก็บค่าธรรมเนยยม :  ด้าเนินการเก็บค่าธรรมเนยยมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 
20 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมยการเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอยดังนย  ประุาุนทั่วไป 20 บาท/ลบ.ม. 
สถานประกอบการ 20 บาท/ลบ.ม. และอาคารพาณิุยกรรม 20 บาท/ลบ.ม. 
   4.4) ปัญหาในการด้าเนินการ :เครื่องจักรุ้ารมดซ่อมแซมบ่อย 
 
  5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยประุาคมตามุมมุนต่างๆและออก
พบปะประุาุน และในุ่วงทย่ผ่านมาพบว่ามยปัญหาเรื่องร้องเรยยน เรื่องขยะส่งกลิ่นเหม็นและแมลงวันเยอะรบกวน
ุาวบ้าน ทั งนย เทศบาลฯได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 

 
  6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
   6.1) ปัญหา/อมปสรรค 
    -จากการสังเกตพบว่าเทศบาลฯมยการกลบทับเป็นครั งคราวและการบดอัดไม่มย
ประสิทธิภาพท้าให้เกิดขยะพองตัว ส่งผลให้บ่อฝังกลบเต็มเร็ว  

- เทศบาลฯ ไม่มยการคัดแยกขยะอันตราย ก่อนเก็บขนขยะมาก้าจัด ซึ่งจากการสังเกต
ในบริเวณบ่อขยะพบขยะอันตรายประเภท หลอดไฟ จ้านวนหลายจมด 

-บ่อบ้าบัดน ้าุะมูลฝอยอยู่ในสภาพทย่มยเศษขยะมูลฝอยตกลงไปอยู่ในบ่อและมยวัุพืุ
ขึ นปกคลมมบริเวณขอบบ่อ 
   6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

-เทศบาลฯควรจัดหาดินส้าหรับใุ้ในการฝังกลบขยะเพ่ือไม่มยเกิดปัญหากลิ่นเหม็นและ
มยแมลงวันเกิดขึ นรบกวนุาวบ้านบริเวณโดยรอบ 

-เทศบาลฯควรจัดส่งพนักงานขับรถยนต์ทย่ท้าหน้าทย่ฝังกลบขยะเข้ารับการฝึกอบรมใน
เรื่องเทคนิคการฝังกลบและบดอัดขยะ 

-เทศบาลฯควรส่งเสริมให้ประุาุนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทเพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและง่ายต่อการทย่จะน้าขยะไปก้าจัด  
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  7) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 21 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42 25 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 34 13 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 22 15 

รวม 124 74 
ร้อยละของคะแนน =74 x 100 / 124 = 59.6%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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4.2.2 เทศบาลต าบลลานกระบือ  

 1) ข้อมูลทั่วไป 
 เทศบาลต้าบลลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพุร ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ
สนับสนมนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่
ปี พ.ศ. 2556 รวมวงเงินทั งสิ น 29.77 ล้านบาท รายละเอยยดดัง ตารางทย่ 4-3 
ตารางท่ี 4-3 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต้าบลลานกระบือ 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2537 งบท้องถิ่น 
- 
 

จัดซื อทย่ดินเพ่ือใุ้ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอย จ้านวน 13 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา 

2 2551 งบท้องถิ่น - 
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยยด
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 

2 2556 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมุาติ
และสิ่งแวดล้อม 

29.77 ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบ  MBT 

 
  1.1) ที่ตั้งโครงการ : สถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอย ตั งอยู่บริเวณบ้านฝากทม่ง หมู่ทย่ 2 ต้าบล
โนนพลวง อ้าเภอลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพุร 
  1.2) พื้นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย : 8.5 ตารางกิโลเมตร 
  1.3) ขนาดพื้นที่ : 13 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา 
  1.4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ : 10 ตัน/วัน 
  1.5) สถานภาพปัจจุบัน : เปิดด้าเนินการ 
  1.6) หน่วยงานที่ดูแลระบบ : กองสาธารณสมขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต้าบลลาน
กระบือ 
  1.7) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก  
1) ร้านอาหาร 2) หน่วยงานราุการ/เอกุน 3) โรงแรม 
  1.8) องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ : 3 ล้าดับแรกพบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่มา
จาก 1) เศษอาหาร 2) พลาสติก 3) กระดาษ 
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  1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : มยแหล่งน ้าสาธารณะ 1 
แห่ง คือ ท่อส่งน ้าทองแดงจากแม่น ้าปิง จังหวัดก้าแพงเพุร ระยะห่างจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 200 เมตร 
ประุาุนส่วนใหญ่น้าไปใุ้ประโยุน์ด้านเกษตรกรรม และมยุมมุนทย่อยู่ใกล้เคยยงระบบก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน  
1 ุมมุน รวม 225 ครัวเรือน 
  1.10)แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองพ้ืนที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและอปท. 
ที่เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่ง : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.11 แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร : 
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  1.12) ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
   มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงานซึ่ง
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติและแผนยมทธศาสตร์จังหวัดก้าแพงเพุร นอกจากนย เทศบาลฯได้มย
การจัดตั งคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งมยการก้าหนดผู้รับผิดุอบแต่มยขอบเขต
หน้าทย่ความรับผิดุอบจ้ากัด ส่วนของระบบข้อมูลได้มยการมอบหมายให้มยบมคลากรรับผิดุอบในการดูแลระบบ
ข้อมูล โดยให้มยการจัดท้าสรมปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใุ้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล 
   ส้าหรับในส่วนของงบประมาณเทศบาลฯได้มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยมยการก้าหนดเป้าหมายและมยการติดตามประเมินผลการใุ้งบประมาณุัดเจน และในเรื่อง
ของการรวมกลม่มพื นทย่การจัดการขยะมูลฝอยพบว่า มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
จ้านวน 8 แห่ง และน้ามาทิ งจริง จ้านวน 7 แห่ง และมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ยังไม่ได้จัดท้าบันทึกข้อตกลง
แต่น้ามาทิ งจริง จ้านวน 1 แห่ง 

  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบเก็บ รวบรวมและขนส่ง 

   เทศบาลฯมยรถเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน 3 คัน แบ่งออกเป็นรถยนต์แบบเปิดข้างเท
ท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน สภาพุ้ารมด ขนาด 12 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน สภาพใุ้การได้แต่มยอายมการใุ้
งานค่อนข้างมาก และแบบอัดท้าย ขนาด 6 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน สภาพใหม่ ใุ้การได้ 
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  3.2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
สถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเปิดด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดย

เทศบาลฯได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธยเุิงกล-ุยวภาพ (MBT) องค์ประกอบภายในระบบประกอบด้วย 
-อาคารเครื่องุั่ง อยู่ในสภาพใุ้งานได้ปกติ 

   -บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มยความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 4 
ตัน/วัน จ้านวน 1 บ่อ แบบ Trench Method สถานภาพเปิดด้าเนินการ โดยอายมการใุ้งานของบ่อฝังกลบ 
ออกแบบไว้ 20 ปี ใุ้งานมาแล้ว ½ ปี 

-ระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย มยพื นทย่ 1.3 ไร่ เป็นบ่อขนาด 3,000 ตร.ม. 
-ไม่มยระบบควบคมมก๊าซและตรวจสอบก๊าซ 
-มยระบบติดตามตรวจสอบน ้าใต้ดิน จ้านวน 4 บ่อ 
-ไม่มยระบบจัดการน ้าฝน 
-เครื่องจักรและครมภัณฑ์ในระบบ ได้แก่ รถบรรทมก 6 ล้อ จ้านวน 1 คัน รถ

แทรกเตอร์ จ้านวน 1 คันและปั๊มน ้า จ้านวน 2 ตัว ซึ่งทั งหมดใุ้การได้ 
-อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1) อาคารส้านักงาน 2) 

อาคารจอดรถ 3) อาคารซ่อมบ้ารมง ซึ่งทั งหมดยังมยการใุ้งาน ส้าหรับถนนภายในโครงการเป็นประเภท ถนนลูกรัง
และมยรั งลวดหนามล้อมรอบ 

-แนวกันุน มยจ้านวน 1 แนว จ้านวน 2 ด้าน ซึ่งใุุ้นิดพันธม์พืุท้องถิ่นเป็นหลัก 

  4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 

   4.1) บมคลากร : มยจ้านวนบมคลากรประจ้าระบบ จ้านวน 8 คน ประกอบด้วย หัวหน้าควบคมม 
1 คน ยาม 1 คน และคนงานคัดแยกขยะ 6 คน 

   4.2) การเก็บขนและก้าจัด : เทศบาลฯด้าเนินการก้าขนเอง ส่วนการก้าจัดขยะมูลฝอยจ้าง
เหมาเอกุน นายคาย อินเลย ยง อัตราค่าจ้าง 1,00 บาท/ตัน  

   4.3) การเก็บค่าธรรมเนยยม : เทศบาลฯมยการเก็บค่าธรรมเนยยมการเก็บขนขยะมูลฝอยใน
อัตรา 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมยการเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอย โดยออกเป็นระเบยยบเทศบาลฯ 
ก้าหนดอัตราค่าก้าจัดส้าหรับประุาุนทั่วไป 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน สถานประกอบการ 20 บาท/เดือน อาคาร
พาณิุยกรรม 50 บาท/เดือน ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 350 บาท/ตัน เอกุน 700 บาท/ตัน 

   4.4) ปัญหาในการด้าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการมยไม่
เพยยงพอ และขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้เฉพาะด้าน 
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  5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   เทศบาลฯ มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านเวปไซต์ของเทศบาลฯ เสยยง
ตาม แจกแผ่นพับ ป้ายประุาสัมพันธ์ และจัดให้มยโครงการฝึกอบรมในเรื่องของการลด คัดแยกขยะก่อนน้าไปก้าจัด 
ส้าหรับการมยส่วนร่วมของประุาุนในการจัดการขยะมูลฝอยจะมม่ งเน้นใหุ้มมุนด้าเนินการคัดแยกขยะตั งแต่ต้น
ทาง และมยกิจกรรมทย่เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เุ่น จัดให้มยการทอดผ้าป่ารยไซเคิล ปีละ 1 ครั ง  และไม่พบ
ปัญหาเรื่องร้องเรยยนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ 

  6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

   6.1) ปัญหา/อมปสรรคในการด้าเนินการโครงการ 

    -เจ้าหน้าทย่ขาดองค์ความรู้ด้านวิุาการและการติดตามตรวจสอบคมณภาพน ้าใต้ดิน 
รวมทั งการดูแล บ้ารมงรักษาเครื่องจักรกลหนักในระบบ 

    -งบประมาณในการบริหารจัดการขยะ มยไม่เพยยงพอ 

    -ขาดการสนับสนมนความรู้ด้านวิุาการ และระบบตรวจสอบคมณภาพน ้าใต้ดิน 

   6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ 
    -เทศบาลฯควรส่งเสริมและสนับสนมนให้บมคลากรทย่มยหน้าทย่รับผิดุอบในเรื่องการจัดการ
ขยะเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานทย่เกย่ยวข้อง 
    -เทศบาลฯควรทบทวนอัตราการจัดเก็บค่าบริการในการก้าจัดให้สอดคล้องกับการใุ้จ่าย
จริงในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
    -เทศบาลฯควรจัดกิจกรรมทย่ส่งเสริมและสนับสนมนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยทย่ต้นทาง
ให้ครอบคลมมทั งพื นทย่เพ่ือให้ปริมาณขยะทย่จะน้ามาก้าจัดยังเทศบาลฯมยจ้านวนลดลงและเป็นการยืดอายมของบ่อ 
    -เทศบาลฯควรประสานหน่วยงานทย่เกย่ยวข้องเพ่ือขอค้าแนะน้าปรึกษาความรู้ด้าน
วิุาการและแจ้งความประสงค์ให้หน่วยงานทย่เกย่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคมณภาพน ้าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 
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  7) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 24 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 41 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 36 30 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 22 19 

รวม 136 114 
ร้อยละของคะแนน =114 x 100 / 136 = 83.8%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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4.3 จังหวัดนครสวรรค์ 
 4.3.1 เทศบาลนครนครสวรรค์  

 1) ข้อมูลทั่วไป 
 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ
สนับสนมนงบประมาณจากกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทยและจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 รวมวงเงินทั งสิ น 58.272 ล้านบาท รายละเอยยด
ดัง ตารางทย่ 4-4 
ตารางท่ี 4-4 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 
- 
 

งบท้องถิ่น 
- 
 

จัดซื อทย่ดินเพ่ือใุ้ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 
266 ไร่ 

2 
2532-
2536 

กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย 

- 
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยยดระบบ
ก้าจัดขยะมูลฝอย 

3 
3538-
2540 

กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย 

22 
ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก
สมขาภิบาล ระยะทย่ 1 

4 2539 

กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

36.272 

1.1 ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย (5.372 ล้านบาท) 
1.2 จัดซื อครมภัณฑ์ก้าจัดขยะมูลฝอย (23.9 ล้านบาท) 
1.3 จัดซื อรถก้าจัดขยะมูลฝอย (7.0 ล้านบาท) 

 
  1.1) ที่ตั้งโครงการ : ตั งอยู่ถนนนครสวรรค์-พิษณมโลก ต้าบลบ้านมะเกลือ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
  1.2) พื้นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย : 27.87 ตารางกิโลเมตร 
  1.3) ขนาดพื้นที่ : 266 ไร่ 
  1.4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ : 200 ตัน/วัน  
  1.5) สถานภาพปัจจุบัน : เดินระบบ 
  1.6) หน่วยงานที่ดูแลระบบ : กองุ่างสมขาภิบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 
  1.7) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก 1) 
ร้านอาหาร 2) สถาบันการศึกษา 3) โรงแรม 
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  1.8) องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ : 3 ล้าดับแรก พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่
มาจาก 1) เศษอาหาร 2) พลาสติก 3) กระดาษ 
  1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : มยแหล่งน ้าสาธารณะ 1 
แห่ง คือ แม่น ้าปิง มยระยะห่างจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 10 กิโลเมตร และประุาุนมยการน้าแหล่งน ้าดังกล่าวไป
ใุ้ประโยุน์ในด้านอมปโภคและบริโภค และมยุมมุนทย่อยู่ใกล้เคยยงระบบก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 2 ุมมุน รวม 28 
ครัวเรือน  
  1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและอปท.ที่
เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่ง : 
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  1.11) แผนที่แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.12) ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ : 
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  2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
   มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน  

ซึ่งมาจากแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสยยอันตราย โดยมยการ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท้าแผนงาน มาตรการ และโครงการทย่เกย่ยวข้อง รวมทั งจัดตั งคณะกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและก้าหนดหน้าทย่ความรับผิดุอบไวุ้ัดเจนทั งนย เทศบาลยังได้มยการจัดท้าระบบ
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมยการรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหาร
เป็นระยะๆ 

   ส้าหรับในส่วนของงบประมาณ เทศบาลฯได้มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการ 
จัดการขยะมูลฝอย และมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 42 แห่ง  
ซึ่งปัจจมบันน้ามาทิ งจริง จ้านวน 24 แห่ง 

 
  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 

 3.1) ระบบเก็บ รวบรวมและขนส่ง 
   เทศบาลฯมยการจัดเก็บขนขยะมูลฝอยทมกวันโดยมยรถเก็บขนขยะมูลฝอย จ้านวน

ทั งสิ น 30 คัน แบ่งออกเป็น  
-รถยนต์เก็บขนมูลฝอยประเภทมยเครื่องอัดท้ายขนาด 11 ลบ.ม. จ้านวน 5 คัน 

ขนาด 10 ลบ.ม. จ้านวน 8 คัน ขนาด 5 ลบ.ม. จ้านวน 3 คัน  
   -รถยนต์เก็บขนมูลฝอยประเภทเปิดข้าง ขนาด 11 ลบ.ม. จ้านวน 3 คัน ขนาด 

10 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน ขนาด 4 ลบ.ม. จ้านวน 5 คัน  
-รถเทรลเลอร์บรรทมกตู้คอนเทนเนอร์บรรจมมูลฝอย ขนาด 5 ลบ.ม. จ้านวน 3 คัน 

, รถยนต์ยก ขนาด 8 ลบ.ม. จ้านวน 2 คัน 
  3.2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
       สถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล เป็นแบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลัก

สมขาภิบาล (Sanitary Landfill) ภายในประกอบด้วย 
      -อาคารเครื่องุั่ง ปัจจมบันใุ้งานได้ปกติ 
      -บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มยความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 200 

ตัน/วัน จ้านวน 1 บ่อ เป็นแบบ Area  Method จ้านวน 3 ุั น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละุั น 2 เมตร ปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมทั งสิ น 88,600 ลบ.ม. ปัจจมบัน ด้าเนินการจริงจ้านวน 3 ุั น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละุั น 2 
เมตร 

    -ระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย เป็นระบบบ่อผึ่ง จ้านวน 2 บ่อ บ่อ1 ขนาดพื นทย่ 10 ไร่ 
ลึก 2.5 เมตร บ่อ2 ขนาดพื นทย่ 1.7 ไร่ ลึก 1.5 เมตร 
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    -มยระบบติดตามตรวจสอบน ้าใต้ดิน จ้านวน 4 บ่อ 
 -มยระบบจัดการน ้าฝน มยลักษณะเป็นรางดิน 

   -เครื่องจักรและครมภัณฑ์ในระบบ ประกอบด้วย รถยนต์บรรทมกเทท้าย จ้านน 5 คัน , 
รถน ้าเอนกประสงค์ จ้านวน 1 คัน , รถยนต์บรรทมกคอนเทนเนอร์ จ้านวน 2 คัน , รถขมดไฮโดรลิคตยนตะขาบ 
จ้านวน 1 คัน , รถดันตยนตะขาบ จ้านวน 2 คัน , รถบดอัดขยะแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จ้านวน 1 คัน , รถตักล้อยาง 
จ้านวน 1 คัน 

   -อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส้านักงาน สภาพใุ้
งาน , อาคารป้อมยาม สภาพใุ้งาน , อาคารจอดรถ สภาพใุ้งาน , อาคารซ่อมบ้ารมง สภาพใุ้งาน , ถนนภายใน
โครงการ ประเภทลาดยาง ความกว้าง 8 เมตร และมยรั วล้อมรอบเป็นคอนกรยต 

   -มยแนวกันุน จ้านวน 4 แนว จ้านวน 4 ด้าน ุนิดพันธม์พืุทย่ใุ้ปลูกคือ ไม้ผลและไม้
ท้องถิ่น ขนาดความสูง 8 เมตร 

 
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
 4.1) บมคลากร : มยจ้านวน 19 คน (ไม่ระบมรายละเอยยด) 
 4.2) การเก็บขนและก้าจัด : ด้าเนินการเอง 
 4.3) การเก็บค่าธรรมเนยยม : ด้าเนินการเก็บค่าธรรมเนยยมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 

20 บาท/ครัวเรือน/เดือน และมยการจัดเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอย โดยก้าหนดให้มยเทศบัญญัติในเรื่อง
การเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอยและเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 250 บาท/ตัน 

 4.4) ปัญหาในการด้าเนินการ : ไม่มย 
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านเวปไซต์ของเทศบาลฯ และส่งเสริมการมย

ส่วนร่วมของประุาุนในการจัดการขยะมูลฝอยผ่านการประุาคมรับฟังความคิดเห็นจากประุาุนและหน่วยงาน
ภายนอก ส้าหรับปัญหาเรื่องร้องเรยยนไม่มย 

 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

6.1) ปัญหา/อมปสรรค 
  -พื นทย่บ่อฝังกลบระยะทย่ 1 ใกล้เต็มแล้ว ท้าให้มยการน้าขยะบางส่วนไปเทกองในพื นทย่

บริเวณอ่ืน 
  -ระบบการจัดการน ้าฝนไม่ระบายน ้ารอบบ่อฝังกลบ ท้าให้เกิดน ้าท่วมขังบางจมด 
6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  -เทศบาลฯ ควรเตรยยมแผนการจัดหาพื นทย่บ่อฝังกลบระยะทย่ 2 โดยเร่งด่วน 
  -เทศบาลฯ ควรส่งเสริมและสนับสนมนให้ภาคประุาุน ุมมุน ด้าเนินการคัดแยกขยะต้น

ทางเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยทย่จะน้ามาก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัด 
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  7) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 25 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42 38 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 34 25 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 22 20 

รวม 124 112 
ร้อยละของคะแนน = 108 x 100 / 124 = 87 %   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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 4.3.2 เทศบาลเมืองตาคลี 

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลเมืองตาคลย จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนมนงบ

ประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2539 - 2557 รวมวงเงินทั งสิ น 144.857 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 4-5 
ตารางท่ี 4-5 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตาคลย 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2539 
 
 

 

กองทมนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

17.1 
 

 

1.การก้าจัดขยะมูลฝอย (3.370 ล้านบาท) 
2.การจัดซื อทย่ดินก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 
194 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา (5.702946 ล้าน
บาท) 
3.การจัดซื อรถเก็บขนขยะมูลฝอย (5.030 ล้าน
บาท) 
4.การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอยยดระบบก้าจัดขยะมูลฝอย (3.0 ล้าน
บาท) 

2 2543-
2544 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม  

47.77 ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย (ระยะทย่ 1) 

3 2556-
2557 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมุาติ
และสิ่งแวดล้อม 

79.67 ก่อสร้างระบบศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร 

 
  1.1) ที่ตั้งโครงการ : ตั งอยู่บริเวณบ้านหนองยอ หมู่ทย่ 7 ต้าบลหัวหวาย อ้าเภอตาคลย 
จังหวัดนครสวรรค์ 
  1.2) พื้นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย : 16 ตารางกิโลเมตร 
  1.3) ขนาดพื้นที่ : 195 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา 
  1.4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ : 25-30 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ประสิทธิภาพการก้าจัดทย่ออกแบบไว้ 
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  1.5) สถานภาพปัจจุบัน : เดินระบบ 
  1.6) หน่วยงานที่ดูแลระบบ : กองสาธารณสมขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตาคลย 
  1.7) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก 1) 
หน่วยงานราุการ/เอกุน 2) ร้านอาหาร 3) โรงแรม 
  1.8) องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ : 3 ล้าดับแรก พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่
มาจาก 1) เศษอาหาร 2) ใบไม้/ก่ิงไม้ 3) แก้ว 
  1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : มยล้ารางสาธารณะ 
ระยะห่างจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 20 เมตร และมยการน้าไปใุ้ประโยุน์ในด้านการเกษตร และมยุมมุนทย่อยู่
ใกล้เคยยงระบบก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 3 ุมมุน รวม 120 ครัวเรือน 
  1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและอปท.ที่
เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่ง : 
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  1.11) แผนที่แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.12 ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ : 
   
 
 
: 
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  2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

   มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
ซึ่งมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ , นโยบายรัฐบาล/แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสยย
อันตราย รวมถึงยมทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์แต่ยังไม่มยการจัดตั งคณะท้างาน/คณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย แต่ใุ้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจมบันในการมอบหมายผู้รับผิดุอบ และมยการจัดท้าระบบ
ข้อมูลด้านเทคนิค บมคลากร และงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งจะสรมปรายงานผลข้อมูล  
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ และจัดท้าเป็นเอกสารไว้ใุ้ภายในหน่วยงาน 
   ส้าหรับในส่วนของงบประมาณ เทศบาลฯได้มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอยและมยการลงทมนเพ่ือปรับปรมงประสิทธิภาพระบบ และมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงาน
อ่ืนๆทย่จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 20 แห่ง และน้ามาทิ งจริง จ้านวน 7 แห่ง 
 

  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบเก็บ รวบรวมและขนส่ง 

  เทศบาลฯมยการเก็บขนขยะมูลฝอยทมกันและมยรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯ 
จ้านวนทั งสิ น 13 คัน ดังนย  รถบรรทมกเปิดข้างเทท้าย ขนาด 9.12 ลบ.ม. จ้านวน 4 คัน สภาพุ้ารมด , รถยนต์เปิด
ข้างเทท้าย ขนาด 11.4 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน สภาพุ้ารมด , รถปิคอัพเปิดข้างเทท้าย ขนาด 3 ลบ.ม. จ้านวน 2 คัน 
สภาพุ้ารมด , รถบรรทมกแบบอัดเทท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. จ้านน 4 คัน สภาพการใุ้งานดย ขนาด 12 ลบ.ม. จ้านวน 
1 คัน สภาพการใุ้งานดย ขนาด 5 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน สภาพการใุ้งานดย 
 

  3.2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 องค์ประกอบของระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลมยดังนย  

-อาคารเครื่องุั่ง อยู่ในสภาพใุ้งานได้ปกติ 
-บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มยความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 20-

25 ตัน/วัน จ้านวน 1 บ่อ เป็นแบบ Area Method ออกแบบไว้จ้านวน 2 ุั น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละุั น 
2.5 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั งสิ น 235,000 ลบ.ม. การด้าเนินการจริง จ้านวน 2 ุั น ความสูงของขยะมูล
ฝอยแต่ละุั น 3.5 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั งสิ น 235,000 ลบ.ม. สถานภาพเปิดด้าเนินการ อายมการใุ้
งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 15 ปี ใุ้มาแล้ว 13 ปี 

    -มยระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย มยพื นทย่ 4.13 ไร่ เป็นระบบ บ่อผึ่ง จ้านวน 4 บ่อ 
ประกอบด้วย 1) บ่อ Anaerobic ขนาด 3,014 ลบ .ม . 2) บ่อ Facultative ขนาด 4,180 ลบ.ม. 3) บ่อ 
Maturation ขนาด 2,860 ลบ.ม. 4) บ่อ Storage ขนาด 4,488 ลบ.ม. 

    -มยระบบควบคมมก๊าซ จ้านวน 6 จมด 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะ                                                                                    
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยยุมมุนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย มุมุน 

146 

 

    -ไม่มยระบบตรวจสอบก๊าซ 
    -มยระบบติดตามตรวจสอบน ้าใต้ดิน จ้านวน 4 บ่อ 
    -มยระบบจัดการน ้าฝนเป็นรางดินรอบบ่อฝักลบ 
    -เครื่องจักรและครมภัณฑ์ในระบบ มยจ้านวนทั งสิ น 6 คัน ประกอบด้วย 

แทรกเตอร์ดัน จ้านวน 1 คัน อยู่ในสภาพุ้ารมดบ่อย , รถแทรกเตอร์ตยนตะขาบ รถตัก จ้านวน 1 คัน อยู่ในสภาพ
ุ้ารมดบ่อย , รถน ้า จ้านวน 1 คัน อยู่ในสภาพใุ้การได้ , รถบรรทมกดิน 10 ล้อ จ้านวน 1 คัน อยู่ในสภาพใุ้การได้ 
, รถแทรกเตอร์ตยนตะขาบ จ้านน 1 คัน อยู่ในภาพใุ้การได้ , รถขมดตักตยนตะขาบ จ้านวน 1 คัน อยู่ในสภาพใุ้ 
การได ้

    -มยอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคได้แก่ อาคารส้านักงาน สภาพใุ้งาน
ได้ , อาคารป้อมยาม สภาพใุ้งานได้ , อาคารจอดรถ สภาพใุ้งานได้ , ถนนภายในโครงการ ประเภทลาดยาง และ
มยรั วลวดหนามล้อมรอบระบบ 

    -มยแนวกันุน จ้านวน 1 แนว จ้านวน 4 ด้าน และมยการปลูกพืุท้องถิ่น 
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
 4.1) บมคลากร : มยจ้านวนบมคลากร 6 คน ประกอบด้วย หัวหน้างานก้าจัดขยะ จ้านวน 1 คน 

, พนักงานขับรถยนต์ จ้านน 2 คน , คนงาน จ้านวน 3 คน 
 4.2) การเก็บขนและก้าจัด : ด้าเนินการเอง 
 4.3) การเก็บค่าธรรมเนยยม : มยการจัดเก็บค่าธรรมเนยยมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 26 

บาท/ครัวเรือน/เดือน และมยการเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอย โดยออกเป็นเทศบัญญัติและมยการจัดเก็บ
ในอัตราต่างๆดังนย  ประุาุนทั่วไป 6 บาท/20 ลิตร1/เดือน , สถานประกอบการ 6 บาท/20 ลิตร/เดือน , องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 500 บาท/ตัน 

 4.4) ปัญหาในการด้าเนินการ : ขนาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้ และเครื่องจักรุ้ารมดและ
ซ่อมบ่อย 

5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มยประุาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกย่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในโอกาสต่างๆ อาทิ การ

ประุมมกรรมการุมมุน กลม่มแกนน้าต่างๆ และจัดท้าข่าวประุาสัมพันธ์ ส้าหรับในส่วนของการส่งเสริมการมยส่วน
ร่วมของประุาุนในการจัดการขยะมูลฝอย จะมยการสนับสนมนใหุ้มมุนด้าเนินการดูแลและรักษาความสะอาด , มย
การจัดตั งธนาคารขยะรยไซเคิลในุมมุน รวมทั งการจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น  

 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

6.1) ปัญหา/อมปสรรค 
  -มยประุาุนบางส่วนยังทิ งขยะไม่ถูกทย่ ท้าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างตามสถานทย่ต่างๆ 
  -มยการโป่งพองของ HDPE ในระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอยและบางบ่อพบว่ามยเศษขยะปลิว

ตกลงในบ่อ 
  -ไม่มยงบประมาณในการตรวจวัดคมณภาพสิ่งแวดล้อม 
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    - เครื่องจักรุ้ารมดและเสยยบ่อยครั งเนื่องจากเครื่องจักรมยอายมการใุ้งานมานานและใุ้งาน
ทมกวัน ท้าให้ต้องซ่อมบ้ารมงบ่อยๆ ค่าใุ้จ่ายในการซ่อมบ้ารมงเครื่องจักรหนักก็ค่อนข้างมาก 

    - อายมการใุ้งานของบ่อฝังกลบมูลฝอยน้อยลงเนื่องมาจากนโยบายของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมุาติและสิ่งแวดล้อมทย่ก้าหนดให้เป็นศูนย์ก้าจัดขยะรวม  ( Clustering  Zone ) ท้าให้ต้องรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื นทย่ข้างเคยยง     

  - ปัจจมบันเทศบาลฯได้ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเสร็จแล้วแต่ยังไม่
ด้าเนินการน้าขยะมาคัดแยก ยังใุ้วิธยก้าจัดขยะแบบฝังกลบในบ่อฝังกลบเดิม เนื่องจากระบบทย่ออกแบบใุ้คนใน
การคัดแยกขยะไม่มยเครื่องจักร ซึ่งท้าให้การท้างานยังไม่มยประสิทธิภาพเท่าทย่ควร  

6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - เทศบาลฯควรจัดท้าแผนฟ้ืนฟูและซ่อมบ้ารมงเครื่องจักร ตลอดจนการหาเครื่องจักรใหม่

มาทดแทนเครื่องจักรเดิมทย่เสื่อมสภาพจนไม่สามารถซ่อมบ้ารมงได้ 
  - เทศบาลฯควรทดลองเดินระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตามทย่ออกแบบไว้เพ่ือ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบก่อนและหากมยปัญหาอมปสรรคจึงด้าเนินการขอรับการสนับสนมนงบประมาณเพ่ือ
จัดซื อครมภัณฑ์ทย่จ้าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพต่อไป 

  - จัดหาอัตราก้าลังเพ่ิมเติมตามแผนหรือพิจารณาจ้างเอกุนเข้ามาด้าเนินการ 
    - เทศบาลฯควรมยแผนการจัดซื อรถเก็บขนขยะมูลฝอยเพ่ิม พร้อมทั งส่งเสริมและ

สนับสนมนให้ประุาุนลดปริมาณขยะ 
 

  7) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 21 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 38 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 36 15 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 22 16 

รวม 136 98 
ร้อยละของคะแนน = 90 x 100 / 136 = 66.1%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ 
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 4.3.3 เทศบาลเมืองชุมแสง 

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลเมืองุมมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนมน

งบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2555 รวมวงเงินทั งสิ น 58.2363 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 4-6 
ตารางท่ี 4-6 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองุมมแสง 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2528 ท้องถิน - จัดซื อทย่ดินเพ่ือก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
2 2555 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมุาติ
และสิ่งแวดล้อม 

58.2363 ด้าเนินการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 

 
  1.1) ที่ตั้งโครงการ : หมู่ 2 ต้าบลวังยาง อ้าเภอุมมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
  1.2) พื้นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย : 2.4 ตารางกิโลเมตร 
  1.3) ขนาดพื้นที่ : 25 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา 
  1.4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ : 8 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
ประสิทธิภาพการก้าจัดทย่ออกแบบไว้ 
  1.5) สถานภาพปัจจุบัน : เดินระบบ 
  1.6) หน่วยงานที่ดูแลระบบ : กองสาธารณสมขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองุมมแสง 
  1.7) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก  
1) ร้านอาหาร 2) ตลาด 3) โรงแรม 
  1.8) องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ : 3 ล้าดับแรก พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่
มาจาก 1) เศษอาหาร 2) พลาสติก 3) ใบไม้/ก่ิงไม้ 
  1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : มยแหล่งน ้าสาธารณะ 
1 แห่ง คือ แม่น ้าน่าน มยระยะห่างจากระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 1,000 เมตร และมยการน้าไปใุ้ประโยุน์ในด้าน
เกษตรกรรม,พืุไร่,นา นอกจากนย ยังพบว่ามยุมมุนทย่อยู่ใกล้เคยยงระบบก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 1 ุมมุน รวม  
190 ครัวเรือน 
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  1.10) แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและอปท.ที่
เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่ง : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.11) แผนที่แสดงที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร : 
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 1.12) ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
   มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงานซึ่ง
มาจากนโยบายรัฐบาล , แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสยยอันตราย , รวมทั งยมทธศาสตร์จังหวัด
นครสวรรค์ และอาจมยการสนับสนมนเป็นครั งคราวจากฝ่ายบริหาร แต่ เทศบาลฯยังไม่มยการจัดตั งคณะท้างานหรือ
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่ใุ้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจมบันในการมอบหมายให้กอง
สาธารณสมขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลฯเป็นผู้รับผิดุอบดูแลในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรง รวมถึง
มอบหมายให้มยบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูล พร้อมทั งจัดท้ารายงานสรมปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้
ใุ้ภายในหน่วยงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการด้าเนินงานในปีถัดไป 
   ส้าหรับในส่วนของงบประมาณ เทศบาลฯได้มยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอยและมยการลงทมนเพ่ือปรับปรมงประสิทธิภาพและมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆทย่
จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 10 แห่ง และน้ามาทิ งจริง จ้านวน 6 แห่ง 

  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบเก็บ รวบรวมและขนส่ง 

  เทศบาลฯ มยการเก็บขนขยะมูลฝอยทมกวันและมยรถเก็บขนมูลฝอยจ้านวน 4 คัน แบ่ง
ออกเป็น รถบรรทมกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน ขนาด 4 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน 
และรถบรรทมกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน ขนาด 12 ลบ.ม. จ้านวน 1 คัน ซึ่งทั งหมด
อยู่ในสภาพใุ้งานได้ปกติ 
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  3.2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
   สถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเปิดด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ.2555 โดย

เทศบาลฯได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธยการฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาล องค์ประกอบภายในระบบ
ประกอบด้วย 

    -อาคารเครื่องุั่ง ปัจจมบันใุ้งานได้ปกติ 
    -บ่อฝังกลบมูลฝอย มยความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 8 ตัน/

วัน จ้านวน 3 บ่อ เป็นแบบ Area Method ค่าทย่ออกแบบไว้จ้านวน 2 ุั น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละุั น 2.5 
เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั งสิ น 19,325 ลบ.ม. ด้าเนินการจริง จ้านวน 1 ุั น ความสูงของขยะมูลฝอยแต่ละ
ุั น 2.5 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั งสิ น 10,325 ลบ.ม. 

    -มยระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย มยพื นทย่ 3.25 ไร่ เป็นระบบ บ่อผึ่ง ประกอบด้วย 
1) บ่อ Aerobic ขนาด 3,884 ลบ.ม. 2) บ่อ Maturation1 ขนาด 2,847 ลบ.ม. 3) บ่อ Maturation2 ขนาด 
2,745 ลบ.ม. ซึ่งน ้าุะมูลฝอยทย่ผ่านการาบ้าบัดแล้วจะถูกน้าไปใุ้รดน ้าต้นไม้ในโครงการ,การเกษตร 

    -มยระบบควบคมมก๊าซ จ้านวน 2 จมด 
    -มยระบบตรวจสอบก๊าซ จ้านวน 2 จมด 
    -มยระบบติดตามตรวจสอบน ้าใต้ดิน จ้านวน 2 บ่อ 
    -มยระบบจัดการน ้าฝนเป็นคอนกรยตเสริมเหล็ก 
    -เครื่องจักรและครมภัณฑ์ในระบบ มยจ้านวน 14 รายการ ดังนย  รถขมดไฮโดรลิคตยน

ตะขาบ จ้านวน 3 คัน ใุ้งานได้ 2 คัน ุ้ารมด 1 คัน , รถแทรกเตอร์ตยนตะขาบ จ้านวน  1 คัน ใุ้งานได้ , รถยนต์
บรรทมกเปิดข้างเทท้าย จ้านวน 4 คัน ใุ้งานได้ทั ง 4 คัน , รถยนต์บรรทมกขยะแบบอัดท้าย จ้านวน 4 คัน ใุ้งานได้ 
2 คัน ุ้ารมด 2 คัน ,รถดูดสิ่งปฏิกูล จ้านวน 1 คัน ใุ้งานได้ , รถแทรคเตอร์ตยนเป็ด จ้านวน 1 คัน อยู่ในสภาพ
ุ้ารมด 

    -อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส้านักงาน ใุ้งานได้ , 
อาคารป้อมยาม ใุ้งานได้ , อาคารจอดรถ ใุ้งานได้ , อาคารซ่อมบ้ารมง ใุ้งานได้ , ถนนภายในโครงการเป็น
คอนกรยตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร และมยรั วลวดหนามล้อมรอบ 

    -มยแนวกันุน จ้านวน 2 แนว จ้านวน 2 ด้าน ุนิดพันธม์พืุทย่ปลูกคือ ต้นสน 
ความสูงเฉลย่ย 15 เมตร และ ต้นตะขบ ความสูงเฉลย่ย 5 เมตร 

 
4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
 4.1) บมคลากร : มยจ้านวนบมคลากรประจ้าระบบ จ้านวน 8 คน ประกอบด้วย พนักงานจ้าง

ทั่วไป 2 คน , รักษาความปลอดภัย 2 คน , พนักงานท้าความสะอาด 1 คน , พนักงานุั่งน ้าหนักขยะ 1 คน , 
พนักงานขับรถแบคโฮ 1 คน และพนักงานขับรถแทรกเตอร์ตยนเป็ด 1 คน 

 4.2) การเก็บขนและก้าจัด : ด้าเนินการเอง 
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 4.3) การเก็บค่าธรรมเนยยม : ด้าเนินการเก็บค่าธรรมเนยยมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 
20 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ส้าหรับในส่วนของการจัดเก็บค่าธรรมเนยยมในการก้าจัดขยะมูลฝอย ยังไม่มยเทศ
บัญญัติในเรื่องดังกล่าว ขณะนย อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

 4.4) ปัญหาในการด้าเนินการ : ค่าใุ้จ่ายไม่เพยยงพอ , ขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้ และ
เครื่องจักรุ้ารมดและซ่อมบ่อย 

5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบเสยยงตามสายรณรงค์ในเรื่องการ

คัดแยกขยะมูลฝอย ส้าหรับการมยส่วนร่วมของประุาุนในการจัดการขยะมูลฝอยนั นเทศบาลฯได้ส่งเสริ มให้
ประุาุนมยการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนและในุมมุน และไม่พบปัญหาเรื่องร้องเรยยนในุ่วงทย่ผ่านมา 

 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

6.1) ปัญหา/อมปสรรค 
  -มยการฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นครั งคราว 
  -บ่อบ้าบัดน ้าุะมูลฝอยอยู่ในสภาพแห้ง ไม่มยน ้าเสยยเข้าระบบ 
  -ไม่มยการตรวจวัดคมณภาพสิ่งแวดล้อม 
  -ขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้ความุ้านาญในการดูแลระบบ 
6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  -เทศบาลฯควรมยการเตรยยมแหล่งดินส้ารองเพราะทมกวันจะต้องมยการน้าดินมาใุ้กลบทับ

ขยะมูลฝอย 
  -เทศบาลฯควรตรวจเุ็คท่อรวบรวมน ้าุะมูลฝอยว่ามยการอมดตันหรือไม่อย่างไร 
  -เทศบาลฯ ควรส่งเสริมและสนับสนมนให้ภาคประุาุน ุมมุน ด้าเนินการคัดแยกขยะต้น

ทางเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยทย่จะน้ามาก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัด 
 

  7) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 20 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42 42 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 34 19 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 22 16 

รวม 124 97 
ร้อยละของคะแนน = 97 x 100 / 124 = 78.23%   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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สภาพพื้นที่ปัจจุบันของโครงการ 
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4.3.4 เทศบาลต าบลท่าตะโก  

 1) ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลต้าบลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการ
สนับสนมนงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่
ปี พ.ศ. 2551-2552 รวมวงเงินทั งสิ น 37.075 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 4-7  
ตารางท่ี 4-7 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลท่าตะโก 

ล าดับ
ที ่

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหล่งงบประมาณ 

วงเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2551-
2553 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

34.43 ก่อสร้างศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย 

2 2552 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2.645 ก่อสร้างรั ว 3 ด้าน 

  1.1) ที่ตั้งโครงการ : บ้านหนองสองห้อง หมู่ทย่ 7 ต้าบลหัวถนน อ้าเภอท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์ 
  1.2) พื้นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย : 2.66 ตารางกิโลเมตร 
  1.3) ขนาดพื้นที่ : 74 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา 
  1.4) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ : 13 ตันต่อวัน 
  1.5) สถานภาพปัจจุบัน : เดินระบบ 
  1.6) หน่วยงานที่ดูแลระบบ : กองสาธารณสมขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต้าบลท่าตะโก 
  1.7) แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก 1) 
ร้านอาหาร 2) หมู่บ้านจัดสรร 3)หน่วยงานราุการ/เอกุน  
  1.8) องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ : 3 ล้าดับแรก พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่
มาจาก 1) เศษอาหาร 2) พลาสติก 3) กระดาษ 
  1.9) สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : ไม่มยแหล่งน ้า
สาธารณะและุมมุนอยู่บริเวณใกล้เคยยง 
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  1.10 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและอปท.ที่
เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่ง : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.11 แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร : 
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  1.12 ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ : 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2) ข้อมูลด้านนโยบาย 

   มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
ซึ่งทย่มาของนโยบายมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ,นโยบายรัฐบาล,แผนแม่บทการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสยยอันตราย รวมทั งยมทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมยการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการ
จัดท้าแผนงาน มาตรการ โครงการทย่เกย่ยวข้องและมยการสนับสนมนเป็นครั งคราวจากฝ่ายบริหาร 
   มยการจัดตั งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและก้าหนดหน้าทย่ความ
รับผิดุอบไวุ้ัดเจนและมยการมอบหมายบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลซึ่งจะต้องท้าสรมปรายงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยไว้ใุ้ภายในหน่วยงาน 
   ส้าหรับในส่วนของงบประมาณ พบว่ามยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใุ้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและมยการลงทมนเพ่ือปรับปรมงประสิทธิภาพระบบและมยการรวมกลม่มพื นทย่การจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 27 แห่ง น้ามาทิ งจริง จ้านวน 5 แห่ง และมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆยังไม่ได้จดบันทึกข้อตกลงแต่น้ามาทิ งจริง จ้านวน 1 แห่ง  
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 3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบเก็บ รวบรวมและขนส่ง 
  มยการเก็บขนขยะมูลฝอยทมกวัน โดยมยรถเก็บขนมูลฝอย จ้านวน 2 คัน ได้แก่ รถ

เปิดข้างเทท้าย ขนาด 7 ลบ.ม. 1 คัน , รถอัดท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. 1 คัน ซึ่งทั ง 2 คันอยู่ในสภาพดย 
  3.2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

     สถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเปิดด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ.2553 โดย
เทศบาลฯได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธยการฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาล องค์ประกอบภายในระบบ
ประกอบด้วย 

-อาคารเครื่องุั่ง ใุ้งานได้ปกติ 
-บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มยความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 

20.65 ตันต่อวัน จ้านวน 4 บ่อ แบบArea Method ค่าตามทย่ออกแบบไว้ จ้านวน 4 ุั น ความสูงของขยะมูลฝอย
แต่ละุั น 0.5 เมตร สถานภาพปัจจมบันเปิดด้าเนินการ โดยมยอายมการใุ้งานของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 20 ปี ใุ้
มาแล้ว 5 ปี 

-มยระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย เป็นระบบบ่อผึ่ง 
-มยระบบควบคมมก๊าซ จ้านวน 4 จมด 
-มยระบบตรวจสอบก๊าซ ไม่ทราบจ้านวน 
-มยระบบติดตามตรวจสอบน ้าใต้ดิน จ้านวน 4 บ่อ 
-มยระบบจัดการน ้าฝน ไม่มย 
-เครื่องจักรและครมภัณฑ์ในระบบ มยจ้านวน 2 รายการ ได้แก่ รถแทรกเตอร์ 

จ้านวน 1 คัน รถบรรทมก จ้านวน 1 คัน ทั งหมดอยู่ในสภาพดย 
-อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส้านักงาน ใุ้งาน , อาคาร

ป้อมยาม ใุ้งาน , อาคารจอดรถ ใุ้งาน , อาคารซ่อมบ้ารมง ใุ้งาน , ถนนภายในโครงการประเภท ลูกรัง ความ
กว้าง 3.5 เมตร และมยรั งคอนกรยตล้อมรอบ 

-ไม่มยแนวกันุน 
 

4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
 4.1) บมคลากร : มยบมคลากรประจ้าระบบ จ้านวน 2 คน ประกอบด้วย พนักงานจ้างทั่วไป ท้า

หน้าทย่ในการุั่งน ้าหนักขยะ และขับรถแทรกเตอร์ 
 4.2) การเก็บขนและก้าจัด : ด้าเนินการเอง 
 4.3) การเก็บค่าธรรมเนยยม : ด้าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนยยมการเก็บขนในอัตรา 20 บาท

ต่อครัวเรือนต่อเดือน และออกเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท ต่อ
แหล่งก้าเนิด 

 4.4) ปัญหาในการด้าเนินการ : ค่าใุ้จ่ายไม่เพยยงพอ , ประสิทธิภาพระบบ และขาดแคลน
บมคลากรทย่มยความรู้ 
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5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสยยงตามสาย , แผ่นพับ และรถ

ประุาสัมพันธ์ไปตามสถานทย่ต่างๆ ส้าหรับการมยส่วนร่วมของประุาุนในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลฯได้
สนับสนมนให้มยการจัดประุาคมรับฟังความคิดเห็นจากทมกภาคส่วนและจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าวัสดมรยไซเคิล และไม่มย
ปัญหาเรื่องร้องเรยยนในพื นทย่ 

 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

6.1) ปัญหา/อมปสรรค 
  -มยฝังกลบขยะเป็นครั งคราวเนื่องจากไม่มยรถขมดตยนตะขาบท้าให้การท้างานในระบบไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ 
  -มยการโป่งพองของ HDPE ในระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย 
  -พื นทย่บริเวณด้านหน้าของสถานทย่ฝังกลบขยะมูลฝอยเมื่อมองจากภายนอกเข้ามาไม่มย

แนวต้นไม้เพ่ือบดบังทัศนยยภาพ 
  -ไม่มยการตรวจวัดคมณภาพสิ่งแวดล้อม 
6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  -เทศบาลฯควรมยการเตรยยมแหล่งดินส้ารองเพราะทมกวันจะต้องมยการน้าดินมาใุ้กลบทับ

ขยะมูลฝอย 
  -เทศบาลฯควรมยการฉยดพ่นสาร E.M. เป็นระยะเพ่ือลดกลิ่น 
  -เทศบาลฯควรเตรยยมแผนการขอรับการสนับสนมนงบประมาณในการจัดซื อครมภัณฑ์ทย่ใุ้

ในระบบ 
  -เทศบาลฯ ควรส่งเสริมและสนับสนมนให้ภาคประุาุน ุมมุน ด้าเนินการคัดแยกขยะต้น

ทางเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยทย่จะน้ามาก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัด 
  7) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 25 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42 40 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 34 18 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 22 16 

รวม 124 99 
ร้อยละของคะแนน = 99x 100 / 124 = 79.84 %   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 
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4.4 จังหวัดอุทัยธานี 
 4.2.1 เทศบาลเมืองอุทัยธานี  

 1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลเมืองอมทัยธานย จังหวัดอมทัยธานย ด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้รับการสนับสนม

นงบประมาณจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคมณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตั งแต่ปี  
พ.ศ. 2539-2543 รวมวงเงินทั งสิ น 69.19 ล้านบาท รายละเอยยดดังตารางทย่ 5-8  
ตารางที ่5-8 การสนับสนมนงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอมทัยธานย 

ล้าดับทย่ 
ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ 
วงเงิน  

(ล้านบาท) 
รายละเอยยดโครงการ 

1 2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

5.59 2.1 จัดซื อรถบรรทมกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้าง 
(0.99) 
2.2 จัดซื อรถบรรทมกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ุนิด 6 ล้อ (3.6) 

2 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม 

3.5 2.1 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอยยดระบบก้าจัดขยะมูลฝอย (3.0 ล้าน
บาท) 
2.2 จัดซื อทย่ดินเพ่ือก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอย (5.25 ล้านบาท) 

3 2542-
2543 

กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยยและ
สิ่งแวดล้อม (โครงการ
มิยาซาว่า) 

61.1 ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย โดยเริ่มเปิด
ด้าเนินการเมื่อเดือนมิถมนายน 2544 

 
  1.1) ที่ตั้งโครงการ : บ้านหนองกาหลง หมู่ทย่ 4 ต้าบลหลมมเข้า อ้าเภอหนองขาหย่าง 
จังหวัดอมทัยธานย 
  1.2 พื้นที่ให้บริการก าจัดขยะมูลฝอย : 13 ตารางกิโลเมตร 
  1.3 ขนาดพื้นที่ : 107 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา 
  1.4 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าระบบ : 50 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ประสิทธิภาพการก้าจัดทย่ออกแบบไว้ 
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  1.5 สถานภาพปัจจุบัน : เดินระบบ 
  1.6 หน่วยงานที่ดูแลระบบ : กองสาธารณสมขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอมทัยธานย 
  1.7 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย : 3 ล้าดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มยแหล่งก้าเนิดมาจาก  
1) ร้านอาหาร 2) หน่วยงานราุการ/เอกุน 3) โรงแรม 
  1.8 องค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ : 3 ล้าดับแรก พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่มา
จาก 1) เศษอาหาร 2) พลาสติก 3) ใบไม้/ก่ิงไม้ 
  1.9 สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร : ไม่พบแหล่งน ้า
สาธารณะและุมมุน 
  1.10 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและอปท.ที่
เข้าร่วมพร้อมระยะทางการขนส่ง : 
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  1.11 แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.12 ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ : 
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 2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
   มยนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน โดยมย
ทย่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งุาติ และเทศบาลฯมยการจัดตั งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและก้าหนดหน้าทย่ความรับผิดุอบไวุ้ัดเจน นอกจากนย ได้มยการจัดท้าระบบข้อมูลด้านเทคนิค บมคลากร
และงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั งรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ต่อผู้บริหารเป็นระยะๆและจัดเก็บข้อมูลไว้ใุ้ภายในหน่วยงาน 
   มยการรวมกลม่มพื นทย่การจัดการขยะมูลฝอยโดยมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่จัดท้าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน จ้านวน 28 แห่ง และน้ามาทิ งจริง จ้านวน 11 แห่งและมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ยังไม่ได้
จัดท้าบันทึกข้อตกลง แต่น้ามาทิ งจริง จ้านวน 6 แห่ง 

  3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
 3.1) ระบบเก็บ รวบรวมและขนส่ง 

  มยการเก็บขนขยะมูลฝอยทมกวัน โดยมยรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯ จ้านวน 7 
คัน ได้แก่ รถบรรทมกขยะ ขนาด 120 แรงม้า จ้านวน 1 คัน สภาพดย , รถบรรทมกขยะ ขนาด 212 แรงม้า จ้านวน 
1 คัน สภาพดย , รถบรรทมกขยะ ขนาด 240 แรงม้า จ้านวน 2 คัน สภาพดย , รถบรรทมกขยะ ขนาด 116 แรงม้า 
จ้านวน 2 คัน สภาพดย 

  3.2) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
     สถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯเปิดด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดย
เทศบาลฯได้น้าขยะมูลฝอยมาจัดการด้วยวิธยการฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาล องค์ประกอบภายในระบบ
ประกอบด้วย 
      -อาคารเครื่องุั่ง อยู่ในสภาพุ้ารมด 
      -บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มยความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 50 
ตันต่อวัน จ้านวน 4 บ่อ แบบ Trench Method  ค่าตามทย่ออกแบบไว้ จ้านวน 5 ุั น แบ่งเป็นต่้ากว่าระดับผิวดิน 
3 ุั นๆละ 2.2-2.5 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ุั นๆละ 2.5 เมตร สถานภาพเปิดด้าเนินการ มยอายมการใุ้งาน
ของบ่อฝังกลบ ออกแบบไว้ 20 ปี ใุ้มาแล้ว 14 ปี 
      -มยระบบบ้าบัดน ้าุะมูลฝอย ประกอบด้วยบ่อ Anaerobic Pond จ้านวน 2 บ่อ 
, Facultative Pond จ้านวน 2 บ่อ และบ่อ Maturation Pond จ้านวน 1 บ่อ ต่อเรยยงอนมกรม 
      -ไม่มยระบบควบคมมก๊าซ 
      -ไม่มยระบบตรวจสอบก๊าซ 
      -มยระบบติดตามตรวจสอบน ้าใต้ดิน จ้านวน 6 บ่อ 
      -ไม่มยระบบจัดการน ้าฝน 
      -เครื่องจักรและครมภัณฑ์ในระบบ จ้านวน 8 รายการ ได้แก่ รถแทรกเตอร์
ตยนตะขาบ จ้านวน 2 คัน , รถขมดตักตยนตะขาบ จ้านวน 2 คัน , รถยนต์บรรทมก จ้านวน 4 คัน 
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      -อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ อาคารส้านักงาน สภาพใุ้งาน
ไม่ได้ , อาคารป้อมยาม สภาพใุ้งานไม่ได้ , อาคารจอดรถ สภาพใุ้งานไม่ได้ , อาคารซ่อมบ้ารมง สภาพใุ้งานไม่ได้ 
และมยรั วลวดหนามล้อมรอบพื นทย่ 
      -ไม่มยแนวกันุน 
 

4) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ 
 4.1) บมคลากร : มยจ้านวนบมคลากรประจ้าระบบ จ้านวน 3 คน  
 4.2) การเก็บขนและก้าจัด : ด้าเนินการเอง 
 4.3) การเก็บค่าธรรมเนยยม : มยการจัดเก็บค่าธรรมเนยยมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 120 

บาทต่อปี และมยเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนยยมการก้าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 150 บาทต่อเดือน 
 4.4) ปัญหาในการด้าเนินการ : ประสิทธิภาพระบบและเครื่องจักรุ้ารมดและซ่อมบ่อย 
 
5) ข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยผ่านเสยยงตามสายและจัดฝึกอบรมให้ความรู้

ความเข้าใจแก่ประุาุน และส่งเสริมการมยส่วนร่วมของประุาุนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการส่งเสริมและ
สนับสนมนให้ประุาุนคัดแยกขยะมูลฝอย และไม่พบปัญหาเรื่องร้องเรยยน 

 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

6.1) ปัญหา/อมปสรรค 
  -มยการน้าขยะมูลฝอยมาเทกองและการจัดการขยะไม่สามารถด้าเนินการฝังกลบได้ 

เนื่องจากพื นทย่ทย่ใุ้ในการฝังกลบมยปริมาณขยะมากและใกล้เต็มพื นทย่ในการฝังกลบท้าให้ไม่สามารถน้าดินมาฝังกลบ
ได ้

  -เครื่องจักรทย่ใุ้ในการปฏิบัติงานไม่เพยยงพอและุ้ารมดไม่สามารถใุ้งานได้อย่างมย
ประสิทธิภาพ 

  -บ่อบ้าบัดน ้าุะมูลฝอยมยสภาพเป็นสยเขยยวปกคลมมทั่วบ่อ 
  -ไม่มยการตรวจวัดคมณภาพสิ่งแวดล้อม 
6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  -เทศบาลฯควรมยการน้าดินมาไถกลบทมกวันและควรมยการคัดแยกขยะเบื องต้นก่อนเพ่ือลด

ขยะพลาสติกและไม่ให้ขยะพองลอย ซึ่งจะท้าให้ยากต่อการบดอัดและท้าให้บ่อฝังกลบมูลฝอยเต็มเร็ว 
  -เทศบาลฯควรมยการส้ารวจและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรหนักอย่าง

สม่้าเสมอและควรมยแผนการจัดหาเครื่องจักรส้ารองไว้ใุ้งานกรณยเครื่องุ้ารมด 
  -เทศบาลฯควรพิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าทย่ทย่มยความรู้ ความุ้านาญในเรื่องการควบคมม 

ดูแลระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
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  -เทศบาลฯควรส่งเสริมและให้ความรู้กับประุาุนในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
แกุ่มมุน โรงเรยยนเพ่ือุ่วยลดปริมาณขยะทย่เกิดขึ น 

  -เทศบาลฯควรส่งเสริมและสนับสนมนให้เกิดการจัดเก็บค่าก้าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือน้ามาเป็น
ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ 

  
  7) ผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทย่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 19 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42 18 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 34 16 
4. ผลการประเมินด้านการประุาสัมพันธ์ และการมยส่วนร่วมของประุาุน 22 15 

รวม 124 68 
ร้อยละของคะแนน = 68 x 100 / 124 = 54.84 %   

สรุปผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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สภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการ 
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 บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

 

5.1 การจัดการน้ าเสียชุมชน 

การวิเคราะห์การจัดการน ้าเสยยุมมุนในเขตพื นทย่รับผิดุอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทย่ 4  ได้แก่ 
จังหวัดตาก ก้าแพงเพุร นครสวรรค์ และอมทัยธานย ได้น้าประเด็นต่างๆ ทย่ส้าคัญมาใุ้ในการวิเคราะห์ อาทิเุ่น 
สภาพปัญหาการจัดการน ้าเสยย การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานการณ์คมณภาพแหล่งน ้า
และแนวโน้มวิกฤติคมณภาพน ้า เป็นต้น เพ่ือใุ้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดการ โดยสามารถแยกรายจังหวัด 
ดังต่อไปนย  

 5.1.1 จังหวัดตาก 

 จังหวัดตากมยปริมาณน ้าเสยยเกิดขึ นประมาณ 191,327 ลบ.ม./วัน แต่มยระบบบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน 
ทย่สามารถรองรับน ้าเสยยเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพยยง 16,400 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 8.57 % ของปริมาณน ้าเสยยทย่เกิดขึ นและ
จากข้อมูลปัจจมบันมยน ้าเสยยเข้าระบบเพยยง 6,088 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 37.12 %  

ทั งนย เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสยยขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตากซึ่งมยเพยยง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลเมืองตาก พบว่าเทศบาลนคร
แม่สอดอยู่ในเกณฑ์ดย ส้าหรับเทศบาลเมืองตากอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรมง ซึ่งสามารถสรมปได้ดังนย  

1) ด้านนโยบาย 
 ในภาพรวมทั ง 2 แห่ง ผู้บริหารให้ความส้าคัญและให้การสนับสนมนในเรื่องการจัดการน ้าเสยย

พอสมควรและมยการมอบหมายหรือสั่งการให้มยผู้รับผิดุอบในเรื่องดังกล่าวุัดเจน  พร้อมทั งมยการจัดตั ง
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยและก้าหนดหน้าทย่ความรับผิดุอบในการมอบหมายผู้รับผิดุอบดูแล 
ซึ่ง ณ ขณะนย เทศบาลนครแม่สอด ได้มยการว่าจ้างให้องค์การจัดการน ้าเสยยเข้ามาดูแลและเดินระบบบ้าบัดน ้าเสยย 

 2) ด้านเทคนิค 

  ในภาพรวมทั ง 2 แห่ง มยระบบรวบรวมน ้าเสยยยังไม่ครอบคลมมพื นทย่บริการ ท้าให้ปริมาณน ้าเสยย
เข้าระบบไม่เป็นไปตามทย่ออกแบบไว้และส้าหรับในส่วนของการตรวจสอบคมณภาพน ้ามยเพยยงเทศบาลนครแม่สอดทย่
มยการตรวจวัดคมณภาพน ้าเข้า-ออกจากระบบซึ่งพบว่ามยความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน ้าในรูป BOD 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ส้าหรับเทศบาลเมืองตากยังไม่มยการตรวจวัดคมณภาน ้าเข้า -ออกจากระบบเนื่องจากขาด
งบประมาณในจัดซื อสารเคมยและบมคลากรทย่เกย่ยวข้อง 

 3) ด้านการบริหารจัดการ 

  ปัจจมบันเทศบาลนครแม่สอดได้ว่าจ้างองค์การจัดการน ้าเสยยเข้ามาเดินระบบบ้าบัดน ้าเสยย
จึงท้าให้สามารถเดินระบบได้อย่างมยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ส้าหรับในส่วนของเทศบาลเมืองตากมอบหมายให้
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เจ้าหน้าทย่ทย่เกย่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการซึ่งอาจจะยังขาดความรู้และทักษะด้านการจัดการน ้าเสยยและควบคมมระบบ 
นอกจากนย ในส่วนของเทศบาลเมืองตากประสบกับปัญหาในเรื่องเครื่องมือ/อมปกรณ์ในการด้าเนินงานภายในระบบ
ุ้ารมดบ่อยและไม่มยงบประมาณในการซ่อมแซมหรือบ้ารมงรักษา ท้าให้ในบางุ่วงหยมดเดินระบบ 

  ส้าหรับในเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยของทั ง 2 แห่ง เทศบาลนครแม่สอดมยเทศ
บัญญัติในเรื่องการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสยยและได้ด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยแล้ว ส้าหรับเทศบาลเมือง
ตากอยู่ระหว่างจัดท้าเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยุมมุนและยังไม่ด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสยยุมมุนท้าให้ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยยังเป็นภาระของเทศบาล  

 4) ด้านการประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วมของประุาุน  

ในภาพรวมทั ง 2 แห่ง เทศบาลนครแม่สอด เริ่มมยการประุาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทย่เกย่ยวข้อง
กับการมยส่ วนร่ วมของประุาุนด้ านการจั ดการน ้ า เสย ยุมมุน ส้ าหรับ เทศบาลเมือ งตาก ยั งขาด  
การประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วมของประุาุนในด้านการจัดการน ้าเสยย  ซึ่งในส่วนนย ควรมยการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับุมมุนและประุาุนเกิดความตระหนักในหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใุ้ปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 

 จากข้อมูลข้างต้น หากเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลเมืองตากซ่ึงเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มยการ
ปรับปรมงประสิทธิภาพการด้าเนินงานให้ระบบบ้าบัดน ้าเสยยสามารถเดินระบบได้อย่างมยประสิทธิภาพก็จะุ่วยให้
คมณภาพแหล่งน ้าผิวดินดยขึ นและโดยเฉพาะพื นทย่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากซึ่งในอนาคตต้องรองรับการขยายตัว
ของเมืองในการยกระดับเป็นพื นทย่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งทย่ต้องมยการศึกษาผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือก้าหนดให้มยมาตรการรองรับในด้านการจัดการมลพิษได้อย่างเหมาะสม ส้าหรับในส่วนของพื นทย่ฝั่ง
ตะวันออกของจังหวัดโดยเฉพาะเขตอ้าเภอสามเงา อ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอเมืองตากและอ้าเภอวังเจ้าซึ่งอยู่ใน
บริเวณทย่มยแม่น ้าปิงไหลผ่านุมมุน ควรจะต้องผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ เทศบาลต้าบลไม้งาม 
และเทศบาลต้าบลวังเจ้า มยการจัดการน ้าเสยยุมมุนให้เหมาะสมก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้าตามธรรมุาติต่อไป 

5.1.2 จังหวัดก าแพงเพชร 

จังหวัดก้าแพงเพุรมยปริมาณน ้าเสยยเกิดขึ นประมาณ 225,910 ลบ.ม./วัน แต่มยระบบบ้าบัดน ้าเสยย
ุมมุนทย่สามารถรองรับน ้าเสยยเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพยยง 14,000 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 6.19 % ของปริมาณน ้าเสยยทย่
เกิดขึ นและจากข้อมูลปัจจมบันมยน ้าเสยยเข้าระบบเพยยง 3,205.75 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 22.89 %  

ทั งนย เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสยยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดก้าแพงเพุรซึ่งมยเพยยง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองก้าแพงเพุรและเทศบาลต้าบลสลกบาตร 
พบว่าเทศบาลเมืองก้าแพงเพุรอยู่ในเกณฑ์ดย ส้าหรับเทศบาลต้าบลสลกบาตรอยู่ในเกณฑ์ต้องปรั บปรมง 
ซึ่งสามารถสรมปได้ดังนย  
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1) ด้านนโยบาย 

  ผู้บริหารของเทศบาลเมืองก้าแพงเพุรค่อนข้างให้ความส้าคัญและให้การสนับสนมนในเรื่องการ
จัดการน ้าเสยยพอสมควรและมยการมอบหมายหรือสั่งการให้มยผู้รับผิดุอบในเรื่องดังกล่าวุัดเจน พร้อมทั งมยการ
จัดตั งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยย โดยผู้รับผิดุอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร
จัดการน ้าเสยยและผู้รับผิดุอบมยขอบเขตหน้าทย่ความรับผิดุอบจ้ากัด ส้าหรับเทศบาลต้าบลสลกบาตร ยังไม่มยการ
จัดตั งคณะท้างานหรือคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน ้าเสยยทยุ่ัดเจนแต่ใุ้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจมบัน
ในการมอบหมายผู้รับผิดุอบดูแลและการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ 

 2) ด้านเทคนิค 

ในภาพรวมทั ง 2 แห่ง มยระบบรวบรวมน ้าเสยยยังไม่ครอบคลมมพื นทย่บริการ ท้าให้ปริมาณน ้าเสยยเข้า
ระบบไม่เป็นไปตามทย่ออกแบบไว้และส้าหรับในส่วนของการตรวจสอบคมณภาพน ้ามยเพยยงเทศบาลเมืองก้าแพงเพุร
ทย่มยการตรวจวัดคมณภาพน ้าเข้า-ออกจากระบบซึ่งพบว่ามยความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน ้าในรูป BOD 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ส้าหรับเทศบาลต้าบลสลกบาตรจะพบปัญหาในเรื่องปริมาณน ้าเสยยเข้าสู่ระบบน้อยมาก ท้าให้
ในบางุ่วงหยมดเดินระบบ 

 3) ด้านการบริหารจัดการ 

ปัจจมบันเทศบาลเมืองก้าแพงเพุรได้ว่าจ้างองค์การจัดการน ้าเสยยเข้ามาเดินระบบ ท้าให้ระบบ
บ้าบัดน ้าเสยยของเทศบาลเมืองก้าแพงเพุรสามารถเดินระบบได้อย่างมยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น ส้าหรับในส่วนของ
เทศบาลต้าบลสลกบาตรมอบหมายให้เจ้าหน้าทย่ทย่เกย่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการซึ่งอาจจะยังขาดความรู้และทักษะด้าน
การจัดการน ้าเสยยและควบคมมระบบ นอกจากนย ในส่วนของเทศบาลต้าบลสลกบาตรประสบกับปัญหาในเรื่อง
เครื่องมือ/อมปกรณ์ในการด้าเนินงานภายในระบบุ้ารมดบ่อยและไม่มยงบประมาณในการซ่อมแซมหรือบ้ารมงรักษา ท้า
ให้ในบางุ่วงหยมดเดินระบบ 

ส้าหรับในเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยของทั ง 2 แห่งยังไม่ได้ด้าเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยท้าให้ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยยังเป็นภาระของเทศบาลทั ง 2 แห่ง 

 4) ด้านการประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วมของประุาุน  

ในภาพรวมทั ง 2 แห่ง เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้า
เสยยุมมุน โดยมยการจัดท้าหนังสือพิมพ์ของเทศบาลเมืองก้าแพงเพุร จัดท้าเป็นคู่มือบริการประุาุน 
และเวปไซต์ของเทศบาลฯ ส้าหรับเทศบาลต้าบลสลกบาตร ยังขาดการประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วม
ของประุาุนในด้านการจัดการน ้าเสยย ซึ่งในส่วนนย ควรมยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับุมมุน
และประุาุนเกิดความตระหนักในหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใุ้ปฏิบัติอย่างจริงจัง  

  จากข้อมูลข้างต้น หากเทศบาลเมืองก้าแพงเพุรและเทศบาลต้าบลสลกบาตรซึ่งเป็นเทศบาล
ขนาดใหญ่มยการปรับปรมงประสิทธิภาพการด้าเนินงานให้ระบบบ้าบัดน ้าเสยยสามารถเดินระบบได้อย่าง 
มยประสิทธิภาพก็จะุ่วยให้คมณภาพแหล่งน ้าผิวดินดยขึ น นอกจากนย ควรมยการผลักดันให้องค์กรปกครอง  
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ส่วนท้องถิ่นทย่อยู่ติดริมแม่น ้าปิง อาทิ เทศบาลต้าบลขาณมวรลักษบมรย , เทศบาลต้าบลคลองขลมง ,เทศบาลต้าบลปาก
ดง , เทศบาลต้าบลคลองแม่ลาย , เทศบาลต้าบลพรานกระต่าย , เทศบาลต้าบลนครุมม , เทศบาลต้าบลท่าพมทรา , 
เทศบาลต้าบลท่ามะเขือ , เทศบาลต้าบลไทรงาม  มยการจัดการน ้าเสยยุมมุนให้ เหมาะสมก่อนระบาย  
ลงสู่แหล่งน ้าตามธรรมุาติต่อไป 

 5.1.3 จังหวัดนครสวรรค์ 

  จังหวัดนครสรรค์มยปริมาณน ้าเสยยเกิดขึ นประมาณ 331,658 ลบ.ม./วัน แต่มยระบบบ้าบัดน ้าเสยย
ุมมุนทย่สามารถรองรับน ้าเสยยเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพยยง 37,700 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 11.36 % ของปริมาณน ้าเสยยทย่
เกิดขึ นและจากข้อมูลปัจจมบันมยน ้าเสยยเข้าระบบ 36,863 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 97.77 %  

  ทั งนย เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสยยขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสรรค์ซึ่งมยเพยยง 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองุมมแสง เทศบาล
ต้าบลท่าตะโก พบว่าเทศบาลนครนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์ดย ส้าหรับเทศบาลเมืองุมมแสงและเทศบาลต้าบลท่าตะโก
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรมงซึ่งสามารถสรมปได้ ดังนย  

 1) ด้านนโยบาย 

  ผู้บริหารของเทศบาลทั ง 3 แห่งค่อนข้างให้ความส้าคัญต่อการจัดการน ้าเสยยุมมุนในพื นทย่ 
แต่บางพื นทย่อาจจะประสบกับปัญหาด้านงบประมาณซึ่งบางแห่งเป็นเทศบาลขนาดเล็กจึงท้าให้การบริหารจัดการ
เกิดการล่าุ้าเพราะงบประมาณถูกน้าไปใุ้แก้ไขปัญหาบางอย่างทย่เกิดขึ นในพื นทย่ทย่จ้าเป็นเร่งด่วนมากกว่า 

 2) ด้านเทคนิค 

  เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสยยจะพบว่าเทศบาลทย่มยขนาดใหญ่  
จะสามารถบริหารจัดการระบบได้ค่อนข้างดยเนื่องจากมยบมคาลากรเฉพาะด้านและเพยยงพอต่อการบริหารจัดการ  
ส่วนเทศบาลขนาดเล็กจะประสบกับปัญหาด้านบมคลากรทั งทางด้านความรู้ความุ้านาญเฉพาะด้านและอัตราทย่มยไม่
เพยยงพอ 

ส้าหรับผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบจะพบว่ามยเพยยงเทศบาลนครนครสวรรค์เพยยง 
แห่งเดยยวทย่มยการตรวจวัดน ้าเข้า-ออก เป็นประจ้าทมกเดือนและมยความสามารถในการลดค่าความสกปรกของน ้าใน
รูปบยโอดยน้อยกว่าร้อยละ 80 

 3) ด้านการบริหารจัดการ 

  ปัจจมบันเทศบาลทั ง 3 แห่ง ด้าเนินการเดินระบบเองโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าทย่ทย่เกย่ยวข้องเป็น
ผู้ด้าเนินการซึ่งบางแห่งอาจจะยังขาดความรู้และทักษะด้านการจัดการน ้าเสยยและควบคมมระบบและส่วนใหญ่
ประสบกับปัญหาในเรื่องเครื่องมือ/อมปกรณ์ในการด้าเนินงานภายในระบบุ้ารมดบ่อยและไม่มยงบประมาณในการ
ซ่อมแซมหรือบ้ารมงรักษา ท้าให้ในบางุ่วงหยมดเดินระบบ 
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  ส้าหรับในเรื่องของการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยของทั ง 3 แห่งยังไม่ได้ด้าเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยยท้าให้ค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการน ้าเสยยยังเป็นภาระของเทศบาลทั ง 3 แห่ง 

 4) ด้านการประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วมของประุาุน  

  ในภาพรวมทั ง 3 แห่ง มยเพยยง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์และเทศบาลเมืองุมมแสง มย
การประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสยยุมมุน ส้าหรับเทศบาลต้าบลท่าตะโก ยังขาดการประุาสัมพันธ์และการมย
ส่วนร่วมของประุาุนในด้านการจัดการน ้าเสยย ซึ่งในส่วนนย ควรมยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับุมมุนและ
ประุาุนเกิดความตระหนักในหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใุ้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

  จากข้อมูลข้างต้น หากเทศบาลทั ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มยการปรับปรมงประสิทธิภาพ
การด้าเนินงานให้ระบบบ้าบัดน ้าเสยยสามารถเดินระบบได้อย่างมยประสิทธิภาพก็จะุ่วยให้คมณภาพแหล่งน ้าผิวดินดย
ขึ น นอกจากนย จังหวัดนครสวรรค์ควรมยการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่อยู่ติดริมแม่น ้าสายหลักได้แก่ 

1) แม่น ้าปิง : เทศบาลต้าบลบรรพตพิสัย , เทศบาลต้าบลเก้าเลย ยว 

2) แม่น ้าน่าน : เทศบาลต้าบลทับกฤุ 

3) แม่น ้าเจ้าพระยา : เทศบาลต้าบลโกรกพระ , เทศบาลต้าบลพยมหะ , เทศบาลต้าบลท่า
น ้าอ้อยม่วงหัก 

มยการจัดการน ้าเสยยุมมุนให้เหมาะสมก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้าตามธรรมุาติและอาจจะต้องมยการ
ประเมินความรมนแรงของปัญหามลพิษทางน ้าของแต่ละพื นทยุ่มมุนเพ่ือจัดล้าดับความส้าคัญและจัดท้าแผนการ
จัดการน ้าเสยยของจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือขอรับการสนับสนมนงบประมาณจากจังหวัดในการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอยยดระบบบ้าบัดน ้าเสยยในภาพรวมของจังหวัดต่อไป และเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์เป็น
จังหวัดขนาดใหญ่มยประุากรค่อนข้างมากและมยกิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดขึ นมากมาย ดังนั นควรมยการ
ก้ากับ ควบคมม ดูแล กิจกรรมต่างๆ ทย่เกิดขึ นในพื นทย่ในการปล่อยหรือระบายของเสยยออกสู่ภายนอกอย่างเคร่งครัด 

 5.1.4  จังหวัดอุทัยธานี 

  จังหวัดอมทัยธานยมยปริมาณน ้าเสยยเกิดขึ นประมาณ 102,382 ลบ.ม./วัน แต่มยระบบบ้าบัดน ้าเสยย
ุมมุนทย่สามารถรองรับน ้าเสยยเพ่ือน้าไปบ้าบัดได้เพยยง 9,790 ลบ.ม./วัน คิดเป็น 9.56 % ของปริมาณน ้าเสยยทย่
เกิดขึ น แต่ ณ ขณะนย ระบบบ้าบัดน ้าเสยยเพยยงแห่งเดยยวของจังหวัดได้แก่ เทศบาลเมืองอมทัยธานย ยังอยู่ระหว่าง
ด้าเนินการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยยซึ่งล่าุ้ามากเนื่องจากผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ท้าให้น ้าเสยย
ทั งหมดถูกระบายลงสู่แม่น ้าสะแกกรังโดยตรงซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบคมณภาพแม่น ้าสะแกกรังทย่มยแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลง ดังนั นจังหวัดและหน่วยงานทย่เกย่ยวข้องควรจะต้องเข้ามาร่วมกันวางแผนป้องกันและลดผลกระทบทย่
เกิดจากการระบายน ้าเสยยลงสู่แหล่งน ้าโดยตรง 
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5.2 การจัดการขยะมูลฝอย 

การวิเคราะห์การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื นทย่รับผิดุอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทย่ 4  
ได้แก่ จังหวัดตาก ก้าแพงเพุร นครสวรรค์ และอมทัยธานย ได้น้าประเด็นต่างๆ ทย่ส้าคัญมาใุ้ในการวิเคราะห์ อาทิ
เุ่น สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย,การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือใุ้เป็น
แนวทางในการวางแผนจัดการ โดยสามารถแยกรายจังหวัด ดังต่อไปนย  

5.2.1 จังหวัดตาก 
จังหวัดตากมยปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 630.36  ตัน/วัน หรือ 230,081.36 ตัน/ปี โดย

พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล) จ้านวน 
68 แห่ง มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน 46 แห่ง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน 22 แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน  
46 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่มยการด้าเนินการเก็บขนเพ่ือน้าไปก้าจัดทั งสิ น 487.89 ตัน/วัน หรือ 
178,081.11 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 77.39 จากปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เกิดขึ นของทั งจังหวัด โดยขยะมูล
ฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องได้ 71.90 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
19.39 ของปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้ โดยสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาล  
มยจ้านวนทั งสิ น 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอด และปัจจมบันมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัดจ้านวน
ทั งสิ น 7 แห่ง ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้อยก 298.98 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 80.60 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้ จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการ 
เุ่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ งในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน  
22 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนเกิดขึ นจ้านวน 142.47 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 22.61 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยุมมุนทย่เกิดขึ นทั งจังหวัดตาก โดยขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นนย จากการส้ารวจพบว่าประุาุนส่วนใหญ่จะมย
การด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในทย่โล่งและมยปริมาณน้อย 

 

  ทั งนย เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตากซึ่งมยเพยยง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแม่สอด พบว่าอยู่ในเกณฑ์พอใุ้ ซึ่งสามารถสรมปได้
ดังนย  

 1) ด้านนโยบาย 

 พบว่าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยพอสมควร 
มยการจัดท้าแผนงาน มาตรการและโครงการต่างๆทย่เกย่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึงมอบหมายให้มย
บมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลพร้อมทั งจัดท้ารายงานสรมปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ ใุ้ภายใน
หน่วยงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการด้าเนินงานในปีถัดไป  
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 2) ด้านเทคนิค 

  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแม่สอดเป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาลปัจจมบัน
เทศบาลฯว่าจ้างเอกุนเข้ามาปรับปรมงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและอนาคตจะมยการน้าขยะไปผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้าและน ้ามันเุื อเพลิงพลังงานต่้าต่อไป 

 3) ด้านการบริหารจัดการ 

  ขณะนย จ้างเอกุน บริษัท คลยน แพลนนิ่ง จ้ากัด เข้ามาดูแลและปรับปรมงระบบซึ่งตามแผนการ
ด้าเนินงานของเอกุนทย่เข้ามาได้ก้าหนดระยะเวลาในการปรับปรมงประสิทธิภาพระบบในุ่วงปี 2559-2560 
จากนั นจะปรับรูปแบบให้เป็นพลังงาน 

 4) ด้านการประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วมของประุาุน  

  มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  โดยการจัดท้าโครงการคัดแยกขยะ และ 
ธนาคารขยะ  

 จากข้อมูลข้างต้นเราจะพบว่าจังหวัดตาก มยระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาล
เพยยงแห่งเดยยวคือ เทศบาลนครแม่สอด และปัจจมบันระบบก็อยู่ระหว่างปรับปรมงและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ
การพัฒนาทย่ก้าลังจะเกิดขึ น ซึ่งระบบก้าจัดขยะมูลฝอยคงจะไม่เพยยงพอต่อปริมาณขยะทย่เกิดขึ น ดังนั นจังหวัดตาก
ควรจะต้องผลักดันให้พื นทย่โซนฝั่งตะวันตกทย่นอกเหนือจากเทศบาลนครแม่สอด เุ่น อ้าเภออม้มผาง อ้าเภอพบพระ 
อ้าเภอท่าสองยาง ซึ่งมยระยะทางค่อนข้างไกลให้มยการด้าเนินการจัดหาระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลัก
สมขาภิบาลหรือด้าเนินการปรับปรมงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกต้องตามหลักวิุาการ ส้าหรับในพื นทย่ฝั่งตะวันออกของ
จังหวัดตาก ควรจะต้องเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ยังก้าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการทั งทย่มย
บ่อและไม่มยบ่อ ให้น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง/ก้าจัดยังระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาลหรือปรับปรมง
ประสิทธิภาพของบ่อฝังกลบเดิมให้อยู่ในเกณฑ์ทย่สามารถยอมรับได้และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้าเนินการคัดแยกขยะในทมกระดับ 

5.2.2 จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดก้าแพงเพุรมยปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 671.99 ตัน/วัน หรือ 245,275.74  

ตัน/ปี โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วน
ต้าบล) จ้านวน 89 แห่ง มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน 
จ้านวน 49 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน  
จ้านวน 40 แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน  
49 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่มยการด้าเนินการเก็บขนเพ่ือน้าไปก้าจัดทั งสิ น 410.68 ตัน/วัน หรือ  
149,899.24 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 61.11 จากปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เกิดขึ นของทั งจังหวัด โดยขยะมูล
ฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องได้ 151.47 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
70.36 ของปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้ โดยสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาล มย
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จ้านวนทั งสิ น 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร เทศบาลต้าบลลานกระบือ เทศบาลต้าบลคลองพิไกร 
เทศบาลต้าบลระหาน และเทศบาลต้าบลพรานกระต่าย และปัจจมบันมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัด
จ้านวน ทั งสิ น 49 แห่ง ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้อยก 63.81 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 42.13 
ของปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้ จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิุาการ เุ่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ งในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน  
40 แห่งพบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนเกิดขึ นจ้านวน 261.27 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยุมมุนทย่เกิดขึ นทั งจังหวัดก้าแพงเพุร โดยขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นนย จากการส้ารวจพบว่าประุาุนส่วน
ใหญ่จะมยการด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในทย่โล่งและมยปริมาณน้อย 

  ทั งนย เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสรรค์ซึ่งมยเพยยง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองก้าแพงเพุร อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรมง 
ส้าหรับเทศบาลต้าบลลานกระบืออยู่ในเกณฑ์ดย ซึ่งสามารถสรมปได้ดังนย  

 1) ด้านนโยบาย 

พบว่าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั ง 2 แห่ง ให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะมูล
ฝอยพอสมควร มยการจัดท้าแผนงาน มาตรการและโครงการต่างๆทย่เกย่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึง
มอบหมายให้มยบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลพร้อมทั งจัดท้ารายงานสรมปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้
ใุ้ภายในหน่วยงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการด้าเนินงานในปีถัดไป  

 2) ด้านเทคนิค 

  ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของทั ง 2 แห่งเป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาลซึ่งเป็นระบบทย่ดูแล
ค่อนข้างง่าย แต่จะพบปัญหาในเรื่องของการุ้ารมดของครมภัณฑ์และเครื่องจั กรหนักบางส่วนในระบบุ้ารมดบ่อย 
ในขณะทย่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มยงบประมาณซ่อมแซม หรือจัดหาใหม่ได้ทันตามเวลาส่งผลให้การ
ด้าเนินงานบางแห่งหยมดุะงัก 

 3) ด้านการบริหารจัดการ 

  ปัญหาในการด้าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของค่าใุ้จ่ายในการบริหารจัดการทย่มยไม่เพยยงพอ
ขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้ความุ้านาญเฉพาะด้าน และเครื่องจักุ้ารมดซ่อมแซมบ่อย 

 4) ด้านการประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วมของประุาุน  

  ในภาพรวมมยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบเสยยงตามสาย แจกแผ่นพับ
ประุาสัมพันธ์ และการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ส้าหรับในส่วนของการส่งเสริมการมยส่วน
ร่วมของประุาุนในการจัดการขยะมูลฝอยจะมยการสนับสนมนใหุ้มมุนด้าเนินกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะ,
การจัดตั งธนาคารขยะทั งในโรงเรยยนและุมมุน และการทอดผ้าป่าขยะ 
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  จากข้อมูลข้างต้นเราจะพบว่าจังหวัดก้าแพงเพุร มยระบบก้าจัดขยะมูลฝอยยังไม่ครอบคลมมทั่วทั ง
พื นทย่จังหวัด ดังนั นจังหวัดก้าแพงเพุรควรจะต้องผลักดันให้พื นทย่โซนอ้าเภอคลองลาน อ้าเภอขาณมวรลักษบมรย มยการ
ด้าเนินการจัดหาระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาลต่อไป นอกจากนย ควรจะต้องเร่งรัดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ยังก้าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการทั งทย่มยบ่อและไม่มยบ่อ ให้น้าขยะมูลฝอยมา
ทิ ง/ก้าจัดยังระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาลหรือปรับปรมงประสิทธิภาพของบ่อฝังกลบเดิมให้อยู่
ในเกณฑ์ทย่สามารถยอมรับได้และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการคัดแยกขยะในทมกระดับ 

5.2.3 จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์มยปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ นทั งหมด 1 ,027.62 ตัน/วัน หรือ 375,080.61 

ตัน/ปี โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การบริหารส่วน
ต้าบล) จ้านวน 142 แห่ง มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน 
จ้านวน 75 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน 
67 แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน  
75 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่มยการด้าเนินการเก็บขนเพ่ือน้าไปก้าจัดทั งสิ น  671 ตัน/วัน หรือ 
244,914.99 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 65.29 จากปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เกิดขึ นของทั งจังหวัด โดยขยะมูล
ฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้สามารถน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องได้ 369.72 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 
78 ของปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้ โดยสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาล มยจ้านวน
ทั งสิ น 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลย เทศบาลเมืองุมมแสง เทศบาลต้าบลท่าตะโก 
องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาทอง องค์การบริหารส่วนต้าบลวังม้า องค์การบริหารส่วนต้าบลสระแก้ว เทศบาล
ต้าบลบางประมมง และองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองปลิง และปัจจมบันมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมก้าจัด
จ้านวนทั งสิ น 75 แห่ง ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้อยก 104.32 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 28.22  
ของปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้ จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิุาการ เุ่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ งในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน  
67 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนเกิดขึ นจ้านวน 356.62 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 34.71 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยุมมุนทย่เกิดขึ นทั งจังหวัดนครสวรรค์ โดยขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นนย จากการส้ารวจพบว่าประุาุนส่วนใหญ่
จะมยการด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในทย่โล่งและมยปริมาณน้อย 

 

ทั งนย เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสรรค์ซึ่งมยเพยยง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองุมมแสง เทศบาล
ต้าบลท่าตะโก และเทศบาลเมืองตาคลย พบว่าเทศบาลนครนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์ดย ส้าหรับเทศบาลเมืองุมมแสง 
เทศบาลเมืองตาคลยและเทศบาลต้าบลท่าตะโก อยู่ในเกณฑ์พอใุ้ ซึ่งสามารถสรมปได้ดังนย  
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 1) ด้านนโยบาย 

  พบว่าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั ง 4 แห่ง ให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะมูล
ฝอยพอสมควร มยการจัดท้าแผนงาน มาตรการและโครงการต่างๆทย่เกย่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยรวมถึง
มอบหมายให้มยบมคลากรรับผิดุอบดูแลระบบข้อมูลพร้อมทั งจัดท้ารายงานสรมปผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้
ใุ้ภายในหน่วยงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการด้าเนินงานในปีถัดไป  

 2) ด้านเทคนิค 

  ส่วนใหญ่ทั ง 4 แห่งเป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาลซึ่งเป็นระบบทย่ดูแลค่อนข้างง่าย แต่
จะพบปัญหาในเรื่องของการุ้ารมดของครมภัณฑ์และเครื่องจักรหนักบางส่วนในระบบุ้ารมดบ่อยในขณะทย่องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มยงบประมาณซ่อมแซม หรือจัดหาใหม่ได้ทันตามเวลาส่งผลให้การด้าเนินงานบางแห่ง
หยมดุะงัก 

 3) ด้านการบริหารจัดการ 

  ส่วนใหญ่ทั ง 4 แห่ง ขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้ความุ้านาญในการดูแลระบบแลผู้รับผิดุอบ 
ท้าให้การด้าเนินงานขาดประสิทธิภาพและมยปัญหาเรื่องเครื่องจักุ้ารมดซ่อมแซมบ่อยงบประมาณในการบริหาร
จัดการทย่มยไม่เพยยงพอ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนยยมในการก้าจัดขยะ
มูลฝอยได ้   

4) ด้านการประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วมของประุาุน  

  ในภาพรวมมยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบเสยยงตามสายและการ
รณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยพอสมควร ส้าหรับในส่วนของการส่งเสริมการมยส่วนร่วมของ
ประุาุนในการจัดการขยะมูลฝอยจะมยการสนับสนมนใหุ้มมุนด้าเนินกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะ,การจัดตั ง
ธนาคารขยะทั งในโรงเรยยนและุมมุน 

  จากข้อมูลข้างต้นเราจะพบว่าจังหวัดนครสวรรค์ มยระบบก้าจัดขยะมูลฝอยค่อนข้างครอบคลมม
พื นทย่ทั งจังหวัด คงเหลือเฉพาะในส่วนของพื นทย่โซนอ้าเภอลาดยาว ซึ่งยังไม่มยระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตาม
หลักสมขาภิบาลเลยดังนั นจังหวัดนครสวรรค์ควรจะต้องผลักดันให้พื นทย่โซนอ้าเภอลาดยาวมยการด้าเนินการจัดหา
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาลต่อไป นอกจากนย ควรจะต้องเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทย่ยังก้าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการทั งทย่มยบ่อและไม่มยบ่อ ให้น้าขยะมูลฝอยมาทิ ง/ก้าจัดยัง
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาลหรือปรับปรมงประสิทธิภาพของบ่อฝังกลบเดิมให้อยู่ในเกณฑ์ทย่
สามารถยอมรับได้และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการคัดแยกขยะในทมกระดับ 

5.2.4  จังหวัดอุทัยธานี 
จั ง ห วั ด อม ทั ย ธ า นย มย ป ริ ม า ณ ข ย ะ มู ล ฝ อ ย เ กิ ด ขึ น ทั ง ห ม ด  3 2 1 . 9 5  ตั น / วั น  ห รื อ  

117,511.40 ตัน/ปี โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล องค์การ
บริหารส่วนต้าบล) จ้านวน 63 แห่ง มยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินงานการให้บริการเก็บขนขยะมูล
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ฝอยุมมุน จ้านวน 26 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ุมมุน จ้านวน 37 แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน  
26 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่มยการด้าเนินการเก็บขนเพ่ือน้าไปก้าจัดทั งสิ น 144.27 ตัน/วัน หรือ 
52,657.59 ตัน/ปี คิดเป็นร้อยละ 44.81 จากปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เกิดขึ นของทั งจังหวัด โดยขยะมูลฝอย
ุม มุนทย่ เ ก็ บขนได้ ส ามารถน้ า ไปก้ าจั ดยั งสถานทย่ ก้ า จั ดขยะมู ลฝอยทย่ ถู กต้ อ ง ได้  70 .83 ตัน /วั น 
คิดเป็นร้อยละ 81.11 ของปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้ โดยสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้อง  
ตามหลักสมขาภิบาล มยจ้านวนทั งสิ น 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองอมทัยธานย และปัจจมบันมยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมก้าจัดจ้านวนทั งสิ น 37 แห่ง ส้าหรับปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่ เก็บขนได้อยก 16.50 ตัน/วัน  
คิดเป็นร้อยละ 23.29 ของปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนทย่เก็บขนได้ จะถูกน้าไปก้าจัดยังสถานทย่ก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิุาการ เุ่น การเผากลางแจ้ง การเทกองทิ งในบ่อดินเก่าหรือพื นทย่รกร้าง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ไม่มยการด้าเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยุมมุน จ้านวน  
37 แห่ง พบว่า มยปริมาณขยะมูลฝอยุมมุนเกิดขึ น 177.69 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 55.19 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยุมมุนทย่เกิดขึ นทั งจังหวัดอมทัยธานย โดยขยะมูลฝอยทย่เกิดขึ นนย จากการส้ารวจพบว่าประุาุนส่วนใหญ่จะมยการ
ด้าเนินการก้าจัดในครัวเรือน โดยการเทกองและเผาในทย่โล่งและมยปริมาณน้อย 

ทั งนย เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอมทัยธานยซึ่งมยเพยยง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองอมทัยธานย พบว่าเทศบาลเมืองอมทัยธานยอยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรมง ซึ่งสามารถสรมปได้ ดังนย  

 1) ด้านนโยบาย 

  พบว่าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส้าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย 
มยการจัดท้าแผนงาน มาตรการและโครงการต่างๆทย่เกย่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยแต่อาจจะยังขาดความ
สมบูรณ์ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลทั งในด้านเทคนิค บมคลากรและงบประมาณซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการโยกย้าย
ของบมคลากรท้าให้ขาดความต่อเนื่อง ผู้ทย่เข้ามารับผิดุอบใหม่อาจจะยังไม่ทราบข้อมูลเดิมท้าให้การวางแผนในการ
จัดการขยะยังไม่มยประสิทธิภาพเท่าทย่ควร 

 2) ด้านเทคนิค 

  เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสมขาภิบาลแต่ปัจจมบันบ่อฝังกลบทย่ออกแบบไว้เต็ม และพบปัญหาใน
เรื่องของการุ้ารมดของครมภัณฑ์และเครื่องจักรหนักในระบบบ่อย ในขณะทย่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มย
งบประมาณซ่อมแซม หรือจัดหาใหม่ได้ทันตามเวลาส่งผลให้การด้าเนินงานในบางุ่วงหยมดุะงัก 
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 3) ด้านการบริหารจัดการ 

  ขาดแคลนบมคลากรทย่มยความรู้ความุ้านาญในการดูแลระบบ ท้าให้การด้าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพและมยปัญหาเรื่องงบประมาณในการบริหารจัดการทย่มยไม่เพยยงพอประกอบกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนยยมในการก้าจัดขยะมูลฝอยได้   

4) ด้านการประุาสัมพันธ์และการมยส่วนร่วมของประุาุน  

  มยการประุาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบเสยยงตามสายและการรณรงค์ 
ให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยพอสมควร ส้าหรับในส่วนของการส่งเสริมการมยส่วนร่วมของประุาุนใน
การจัดการขยะมูลฝอยจะมยการสนับสนมนใหุ้มมุนด้าเนินกิจกรรมในการลดและคัดแยกขยะ,การจัดตั งธนาคารขยะ
ทั งในโรงเรยยนและุมมุน 

  จากข้อมูลข้างต้นเราจะพบว่าจังหวัดอมทัยธานย มยระบบก้าจัดขยะมูลฝอยยังครอบไม่ครอบคลมม
พื นทย่ทั งจังหวัด ดังนั นจังหวัดอมทัยธานยควรจะต้องผลักดันให้พื นทย่โซนอ้าเภอบ้านไร่ อ้าเภอลานสัก และอ้าเภอสว่าง
อารมณ์มยการด้าเนินการจัดหาระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาลต่อไป นอกจากนย ควรจะต้อง
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่ยังก้าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องตามหลักวิุาการทั งทย่มยบ่อและไม่มยบ่อ ให้น้า
ขยะมูลฝอยมาทิ ง/ก้าจัดยังระบบก้าจัดขยะมูลฝอยทย่ถูกต้องตามหลักสมขาภิบาลหรือปรับปรมงประสิทธิภาพของบ่อ
ฝังกลบเดิมให้อยู่ในเกณฑท์ย่สามารถยอมรับได้และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
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บทที่ 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 

 

 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน  

จากการประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยยุมมุน และการวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการ
น ้าเสยยุมมุนในพื นทย่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ก้าแพงเพุร นครสวรรค์ และอมทัยธานย สะท้อนการบริหาร
จัดการน ้าเสยยทย่ยังมยความจ้าเป็นในการพัฒนาหรือด้าเนินการในภาพรวมและในระดับพื นทย่  ซึ่งข้อเสนอแนะ 
เุิงนโยบายเพื่อบริหารจัดการน ้าเสยยุมมุน ดังนย   

1) จัดท้าแผนบริหารจัดการน ้าเสยยในภาพรวมของจังหวัด ภูมิภาค และแปลงแผนสู่การปฏิบัติโดย
จัดล้าดับความส้าคัญตามสภาพปัญหา ก้าหนดพื นทย่เป้าหมายพร้อมสนับสนมนงบประมาณตามแผนบริหารการ
จัดการ  

2) พัฒนาศักยภาพบมคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทย่เกย่ยวข้อง  ในด้าน 
ต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะและความรู้เุิงเทคนิคในการด้าเนินงานระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยย การก้าหนดและจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยย  

3) ทบทวน ปรับปรมงกฎหมายหรือระเบยยบทย่เกย่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสยยุมมุน ใหุ้ัดเจนเพ่ือ
เอื ออ้านวยต่อการทย่หน่วยงานเอกุนเข้ามาร่วมลงทมนจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยยกับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  

4) ควบคมมแหล่งก้าเนิดน ้าเสยยให้ด้าเนินการบ้าบัดน ้าเสยยเบื องต้นหรือระบายน ้าทิ งทย่ได้มาตรฐาน
ตามทย่กฎหมายก้าหนด  

5) ประุาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อเท็จจริง สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประุาุน  และสถาน
ประกอบการในการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสยย เพ่ือแสดงถึงการมยส่วนร่วมรับผิดุอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดย
ถือปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

6) สนับสนมนด้านวิุาการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่บมคลากรขาดความพร้อมในการเดิน
ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยย ให้พิจารณาด้าเนินการว่าทย่ปรึกษาหรือเอกุนทย่ขึ นทะเบยยนเป็นผู้ควบคมมระบบหรือ
ร่วมมือกับองค์การจัดการน ้าเสยย เพ่ือมาร่วมด้าเนินงาน  

7) มยระบบการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่อง และก้าหนดเกณฑ์
ตัวุย วัดประเมินผลทย่เพื่อให้เกิดการผลักดันงบประมาณจากจังหวัดในการแก้ไขปัญหาน ้าเสยยได้อย่างมย
ประสิทธิภาพ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมนิสมรรถนะ                                                                                    
ระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสยยุมมุนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย มุมุน 
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6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

จากการประเมินระบบก้าจัดขยะมูลฝอย และการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยใน
พื นทย่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ก้าแพงเพุร นครสวรรค์ และอมทัยธานย สะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการขยะทย่
ไม่เพยยงพอต่อการรองรับปริมาณขยะทย่เกิดขึ น จึงมยข้อเสนอแนะเุิงนโยบายเพ่ือพิจารณาการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย ดังนย   

1) บูรณาการการท้างานของหน่วยงาน ทั งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่นให้ 
ขับเคลื่อนยมทธศาสตร์ นโยบาย มาตรการโครงการและกิจกรรมตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสยยอันตราย แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 -2564 และแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประุารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560)  

2) ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสยยอันตรายของรัฐบาล ให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของยมทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดทมกจังหวัด ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม การจัดการขยะมูล
ฝอยใหม่ให้ถูกหลักวิุาการ การวางระเบยยบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสยยอันตรายและ  
การสร้างวินัยแก่ประุาุน เป็นต้น  

3) ปรับปรมงกฎหมายหรือระเบยยบทย่เกย่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยใหุ้ัดเจน เพ่ือเอื ออ้านวย
ต่อการทย่หน่วยงานเอกุนเข้ามาร่วมลงทมนการด้าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มย
ปัญหาพื นทย่ก้าจัดขยะเต็มและก้าจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องสามารถน้าขยะมาใุ้ในการแปรรูปเป็นพลังงาน  

4) สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพัฒนาองค์ความรู้ทั งในเุิงวิุาการและ
เทคนิคในการบริหารจัดการขยะ รวมถึงสนับสนมนงบประมาณทย่เกย่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทย่มยปริมาณขยะไม่มากให้สามารถบริหารจัดการได้ในพื นทย่ เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบก้าจัดขยะ  
ทย่ด้าเนินการอย่างไม่ถูกหลักสมขาภิบาล 

5) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประุาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้แก่ประุาุนในการมยส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะทย่ต้นทางและตระหนักถึงผลดยและเสยยทย่จะมยต่อตนเอง รวมถึงภาระทางด้านงบประมาณทย่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใุ้ในการดูแล บ้ารมงรักษาและจัดการขยะมูลฝอย 

6) มยระบบการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่องโดยก้าหนดเกณฑ์ตัวุย วัดในการ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดการผลักดันงบประมาณจากจังหวัดในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างมยประสิทธิภาพ 
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