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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1. ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
จากการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่ไดรับงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิง่แวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 9 แหง สรุปไดดังนี้ 
1.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร ระยะท่ี 2 จังหวัดชุมพร          

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร ตั้งอยูที่บานเขากลวย หมู 10 ตําบลหาดพัน
ไกร อําเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 98ไร แบงเปนพ้ืนที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะท่ี 1 
จํานวน 56 ไร  และพ้ืนที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 42 ไร(เปนพ้ืนที่ฝงกลบประมาณ 17 ไร)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบประมาณ 100 ตัน/วัน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 113,770,046.73 ลานบาท แบงเปน ระยะที่ 1 
ปงบประมาณ พ.ศ.2543 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 47,870,046.73 ลาน
บาท ดําเนินการกอสรางโดย หางหุนสวนจํากัด เอ็ม พี ตติยา ระยะที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 65,900,000 ลานบาท 
ดําเนินการกอสรางโดย หางหุนสวนจํากัด เอ็ม ที แอล คอนสตรัคชั่น 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สถานภาพปจจุบัน
เดินระบบ การเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลฯ จางเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยใหบริการ
เก็บขนขยะ มูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ 21.12 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 31 
ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 31 ตัน/วัน สวนการกําจัดขยะมูลฝอย บอฝงกลบขยะ
มูลฝอยมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได  80-100 ตัน/วัน(จากเขตเทศบาลเมืองชุมพร 
ประมาณ 31 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 69 ตัน/วัน) ปญหาท่ีพบ คือ  แผนพลาสติกกันซึม
(HDPE) ของบอฝงกลบที่ 3 และ 4 อาจชํารุดและมีรอยรั่ว จึงทําใหน้ําชะขยะ ไหลซึมออกมาจากบอลงไป
ขังอยูในรางระบายน้ําฝนรอบบอฝงกลบที่ 1 และ 2 ซึ่งอาจปนเปอนในแหลงน้ําสาธารณะได สวนทอระบาย
แกสจากบอฝงกลบ พบวา มีลักษณะอยูต่ํากวากองขยะมูลฝอยและมีการติดตั้งเพียง 1 จุด ตอบอฝงกลบ 1 
บอ ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการระบายแกสที่เกิดขึ้น 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร ระยะที่ 2 พบวาอยูในเกณฑ 
พอใช  โดยมีรอยละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 65.55 
 
 

1.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน(ระยะท่ี 1) จังหวัดชุมพร          
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน ตั้งอยูที่ปากคลองราง หมู 14 ตําบลนาพญา 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร แบงเปนพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 
จํานวน 15 ไร และพ้ืนที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร(ยังไมเปดใชงาน) หางจากเขต
เทศบาล12 กิโลเมตรพื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเปนสวนปาลมน้ํามันและที่นา ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เขาระบบประมาณ 30 ตัน/วัน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 31,229,000 ลานบาท แบงเปน ปงบประมาณ พ.ศ.2540 
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 2,540,000 บาท 
ดําเนินการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน และปงบประมาณ พ.ศ.2544 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 28,689,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สถานภาพปจจุบัน
เดินระบบ การเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยใหบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 16.7 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 42 - 53 ตัน/วัน 
ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 35 - 45 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
รอยละ 85 สวนพ้ืนที่ชนบทชาวบานกําจัดขยะดวยตนเองโดยวิธีเผาและฝงกลบและบางสวนดําเนินการทํา
ปุยหมัก ในสวนของการกวาดขยะและรักษาความสะอาด ดําเนินการโดยจัดจางเอกชนในการดําเนินการ 
สวนการกําจัดขยะมูลฝอย เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป พ.ศ.2545 ปจจุบันรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 30 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประมาณ 21 ตัน/วัน และหนวยงาน
ราชการ/เอกชน/อ่ืนๆ ประมาณ 9 ตัน/วัน ปญหาที่พบ คือ เครื่องจักรชํารุด/ซอมบอย ขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู และขาดประสิทธิภาพของระบบ และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 1 ใชงานเต็มพ้ืนที่แลว 
แตในป พ.ศ.2559 ไดรับงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด เพ่ือดําเนินการกอสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 2 ตอไป 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน(ระยะที่ 1) พบวาอยูในเกณฑ 
ด ีโดยมีรอยละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 86.29 
 
 

1.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 จังหวัดชุมพร          
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 ตั้งอยูท่ี บานปากคลองราง หมู 14 

ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร เปนพ้ืนที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร หางจากเขตเทศบาล 12 กิโลเมตร พื้นท่ีโดยรอบสถานที่กําจัดขยะเปนสวนปาลม
น้ํามันและที่นา ปจจุบันยังอยูในระหวางกอสราง(ไมเปดใชงาน) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 78,614,796 บาท แบงเปน 
งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 70,653,316 บาท จาก
กองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 100,000 บาท และจากเทศบาลเมืองหลังสวน จํานวน 7,861,480 บาท 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 พบวา ไมสามารถ
ประเมินได เนื่องจาก อยูในระหวางการดําเนินการกอสรางระบบ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

1.4 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตั้งอยูที่หมู 5 ตําบลวัดประดู อําเภอ

เมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 47 ไร เปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตั้งอยู
หางจากสํานักงานเทศบาลฯ ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเปนสวนยางพาราและ
ชุมชน งบประมาณโครงการ 15,010,000 ลานบาท ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ในปงบประมาณ พ.ศ.2542 จํานวน 15,010,000 บาท 
จากกองทุนมิยาซาวา เพ่ือดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองชางสุขาภิบาล สถานภาพปจจุบันไมเดินระบบ 
เนื่องจาก เทศบาลฯดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบแตไมไดดําเนินการตามหลักการฝงกลบ
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล จึงทําใหมีปญหาดานการจัดการของระบบ จึงทําใหมีการรองเรียนจากประชาชน เกิด
การตอตานและประทวงปดหลุมฝงกลบ ในป 2551(บอฝงกลบขยะมูลฝอย มีจํานวน 4 บอ ใชงานเต็มทุก
บอ อยูในเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลวัดประดู) เทศบาลฯจึงนําขยะไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะของเอกชน
ในตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี การเก็บขนขยะมูลฝอยดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
เองทุกวัน โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม
พ้ืนที่ 68.95 ตารางกิโลเมตร คดิเปนรอยละ 100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฏรธานี พบวา ไมสามารถ
ประเมินได เนื่องจาก ไมเปดดําเนินการระบบ 
 
 

1.5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก ตั้งอยูที่หมู 6 ถนนเขานูด ตําบลดอนสัก 

อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ขนาดพื้นที่ท้ังหมด 28 ไร 3 งาน 98 ตารางวา แบงเปนพ้ืนที่ระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 15 ไร และพ้ืนที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร(ยังไม
เปดใชงาน) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบ 17 ตัน/วัน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2556 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 49,644,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองชาง สถานภาพปจจุบันเดินระบบ การเก็บขนขยะ
มูลฝอย ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุม
พ้ืนที่ 21 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 15 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่
จัดเก็บไดประมาณ 15 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย รอยละ 100 สวนการกําจัด
ขยะมูลฝอย เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป พ.ศ.2557 ปจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 17 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองดอนสัก ประมาณ 15 ตัน/วัน และหนวยงานราชการ/
เอกชน/อ่ืนๆ ประมาณ 2 ตัน/วัน 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก พบวาอยูในเกณฑด ีโดยมีรอย
ละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 80.65 
 
 
 



4 

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

1.6 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเตา ตั้งอยูที่บานโฉลกบานเกา หมู 3  ตําบล

เกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ไร อยูหางจากเขตเทศบาลฯ 
ประมาณ 3 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบ 11 ตัน/วัน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 45,837,000 บาท แบงเปน  
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 32,839,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด 
และปงบประมาณ พ.ศ.2556 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร 
จํานวน 12,998,000 บาท ดําเนินการซอมแซมเตาเผาที่ชํารุด โดย กิจการรวมคา SEM-BQ 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองชาง สถานภาพปจจุบันหยุดเดินระบบ เนื่องจาก 
อยูในระหวางการซอมแซมและปรับปรุงเตาเผา เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง  ทุกวัน โดย
กองชาง สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 21.03 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลประมาณ 11 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 11 ตัน/วัน คิดเปน
ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย รอยละ 100 ปจจุบันสามารถดําเนินการซอมแซมและปรับปรุงไป
แลวประมาณ 80% การจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบัน ดําเนินการดวยวิธีการเทกองรวมกับการคัดแยกขยะรี
ไซเคิล แตมีปญหาขยะรีไซเคิลประเภทขวดแกว เนื่องจากรานรับซื้อของเการับซื้อในราคาที่ถูกมาก และ
หากจะขนสงออกนอกเกาะจะมีคาใชจายสูง 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเตา พบวา ไมสามารถประเมิน
ได เนื่องจาก ไมเปดดําเนินการระบบ(อยูในระหวางซอมแซมและปรับปรุงระบบ) 
 
 

1.7 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูที่บานทุงทาลาด หมู 2  

ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 200 ไร แบงเปนพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 44.2 ไร ระยะที่ 2 จํานวน 42.27 ไร ระยะที่ 3 จํานวน 41.34 ไร และ
ระยะที่ 4 จํานวน 38 ไร ปจจุบัน ใชพ้ืนที่กําจัดในระยะที่ 1 และระยะที่ 2/1 ไปแลว จํานวน 65.36 ไร 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบประมาณ 248.3 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 82.8 ของประสิทธิภาพการกําจัดที่
ออกแบบไว ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด จํานวน 134,500,000 บาท แบงเปน ปงบประมาณ พ.ศ.2538 ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากกระทรวงมหาดไทย จํานวน 119,000,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย หาง
หุนสวนจํากัด วิษณุการกอสราง และปงบประมาณ พ.ศ.2545 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 15,500,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย บอที่ 2 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สถานภาพปจจุบัน
เดินระบบ เทศบาลฯ ดําเนินการจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพื้นที่ 21.66 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 145 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 145 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย รอยละ 
100 สวนการกําจัดขยะมูลฝอย บอฝงกลบขยะมูลฝอยมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

300 ตัน/วัน(จากเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประมาณ 145.31 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาล
ประมาณ 103 ตัน/วัน) 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวาอยูในเกณฑ 
พอใช          โดยมีรอยละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 71.77 
 
 

1.8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง ตั้งอยูที่หมู 4 ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 85 ไร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดจํานวน 138,559,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2545 
จากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เพ่ือดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองชางสุขาภิบาล สถานภาพปจจุบันไมเปด
ดําเนินการ เนื่องจาก มีปญหาการตอตานจากประชาชนและชุมชนที่อยูในพื้นที่และพ้ืนที่ใกลเคียงบริเวณ
หลุมฝงกลบขยะซึ่งกลัวปญหาน้ําใตดินเสีย กลิ่นเหม็นและพาหะนําโรคจากสัตว ทําใหไมสามารถเปดใชงาน
ได เทศบาลฯ ดําเนินการจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพื้นที่ 21.66 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 145 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 145 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย รอยละ 
100 ในปจจุบันเทศบาลฯไดรับการสนับสนุนจากโรงปูนซีเมนตไทย(ทุงสง) ดําเนินการกอสรางระบบคัดแยก
ขยะเพื่อนําไปผลิตพลังงาน(RDF) โดยเอกชนเปนผูลงทุนทั้งหมด(ดําเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล) จึงทําให
สามารถแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯได 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง พบวา ไมสามารถประเมินได 
เนื่องจาก ไมเปดดําเนินการระบบ 
 
 

1.9 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง ตั้งอยูที่หมู 3 ถนนชายทะเล ตําบลปากพนัง

ฝงตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 28 ไร 2 งาน 16 ตารางวา ซึ่ง
เปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ(เทศบาลฯซื้อในป พ.ศ.2509)หางจากสํานักงานเทศบาลฯ 3 กิโลเมตร
พ้ืนที่โดยรอบสถานท่ีกําจัดขยะเปนที่วางเปลา ถนนสาธารณะและที่อยูอาศัย แบงเปนบอฝงกลบขยะมูล
ฝอย จํานวน 5 บอ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบประมาณ 25 ตัน/วัน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 59,700,000 บาท ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2544 จากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย บจก.ฝางธนา เทคโนโลย ี

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สถานภาพปจจุบัน
เดินระบบ เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สามารถ
ใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ประมาณ 15 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 15 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการ
เก็บขนขยะมูลฝอย รอยละ 100 สวนการกําจัดขยะมูลฝอย พนัง เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

พ.ศ.2546 ปจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 25 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองปากพนัง 
ประมาณ 15 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 10 ตัน/วัน ปญหาที่พบ คือ ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู ความชํานาญ เฉพาะทาง และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน ใชกําจัดขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่
แลวและยังไมสามารถหาที่ดินแหงใหมสําหรับใชเปนสถานที่กําจัดในระยะตอไปได 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง พบวาอยูในเกณฑ พอใช          
โดยมีรอยละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 77.42 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2. ผลการติดตามและประเมินสมรรถนะระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
จากการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ที่ไดรับงบประมาณภายใต

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 4 แหง สรุปไดดังนี ้
2.1 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยูบริเวณถนนคลองหา ตําบลนา
สาร อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ขนาดพื้นที่ จํานวน 3 ไร สามารถใหบริการจัดการน้ําเสีย 5 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ7 ของพ้ืนที่เขตการปกครอง(พ้ืนท่ีเขตการปกครอง 67.13 ตารางกิโลเมตร) 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
จํานวน 3,222,356.12 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2549 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยบริษัท แซนแทค เซนเตอร จํากัด 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระบบมีความสามารถ
ในการรองรับน้ําเสีย 60 ลูกบาศกเมตรตอวัน และน้ําเสียเขาระบบรวมรวมฯ 60 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิด
เปนรอยละ 100 ของระบบที่ออกแบบ ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ
(Constructed Wetland) ประเภทน้ําเสียไหลบนผิวดิน สถานภาพปจจุบันไมเดินระบบ เนื่องจาก อุปกรณ
หลายอยางชํารุด เชน ปมสูบน้ําเสีย ตูควบคุมไฟฟา เปนตน ทําใหน้ําเสียที่ไหลผานบอรวบรวมน้ําเสียไมเขา
สูบอพักน้ําเสีย เทศบาลฯจึงดําเนินการขุดคูระบายน้ําเพ่ือใหน้ําเสียที่ไหลลนจากบอดักน้ําเสียไหลเขาสูบอ
ผึ่งโดยตรงแทน บอผึ่ง มีผักตบชวาขึ้นอยูอยางหนาแนนเต็มบอ น้ําในบอมีสีดําคล้ํา ซึ่งอาจเกิดจากน้ําเสียอยู
ในบอผึ่งนานเกินไป บอบึงประดิษฐและบอปรับสภาพ เทศบาลฯดําเนินการขุดปรับแบบบอบึงประดิษฐและ
บอปรับสภาพในระบบเดิม โดยปดกลบบอปรับสภาพและขุดขยายบอบึงประดิษฐ(ขุดรวมเปนบอเดียวให
เปนลักษณะบอผึ่ง)และในบอมีผักตบชวาข้ึนอยูอยางหนาแนนเต็มบอ น้ําในบอมีสีดําคล้ําและไมพบวามีพืช
บําบัดน้ําเสีย(ธูปฤาษี)เจริญเติบโต ปญหาในการดําเนินการ ไดแก ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความ
ชํานาญ เครื่องจักร อุปกรณชํารุด/ซอมบอย ทําใหประสิทธิภาพของระบบลดลง 

ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร พบวาไมสามารถ
ประเมินได เนื่องจากไมไดเดนิระบบฯและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบฯ 
 
 

2.2 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูหมู 2 ตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพื้นที่ จํานวน 380 ไร สามารถใหบริการจัดการน้ําเสีย 13.5 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 60 ของพ้ืนที่เขตการปกครอง(พื้นที่เขตการปกครอง 22.56 ตารางกิโลเมตร) 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
จํานวน 828,648,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดยหางหุนสวนจํากัด สามประสิทธิ ์

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความสามารถ  ใน
การรองรับน้ําเสีย 33,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตมีน้ําเสียเขาระบบฯ 9,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน
รอยละ 27 ของระบบที่ออกแบบ ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง(Stabilization 
Pond : SP) ระบบฯมีความสามารถในการลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD ไดรอยละ 50-80 และ
เทศบาลฯ ยังไมไดมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย ปจจุบันยังอยูในชวงของการทดสอบเดินระบบ 
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ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวาอยูใน
เกณฑ พอใช โดยมีรอยละของคะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 73.88 
 
 

2.3 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุงสง 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง ตั้งอยูบริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล 

ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดพ้ืนที่ จํานวน 1,425 ตารางวา สามารถ
ใหบริการจัดการน้ําเสีย 2.75 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 38 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครอง(พ้ืนที่เขตการ
ปกครอง 7.17 ตารางกิโลเมตร) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 257,300,000 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือดําเนินการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โดย บริษัท 
วรรธนสรร จํากัด 

ในการบริหารจัดการระบบ ดําเนินการโดยกองชางสุขาภิบาล สถานภาพปจจุบันเดินระบบมี
ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน แตมีน้ําเสียเขาระบบฯ 5,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 50 ของระบบที่ออกแบบ ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบ
แผนจานหมุนชีวภาพ(Rotating Biological Contactor : RBC) ระบบฯมีความสามารถในการลดคาความ
สกปรกของน้ําในรูป BOD ไดมากกวารอยละ 80 และเทศบาลฯ ยังไมไดมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ํา
เสีย 

ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง พบวาอยูในเกณฑ 
พอใช โดยมีรอยละของคะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 74.63 
 
 

2.4 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุงสง 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุงสง ตั้งอยูบริเวณ ตําบลปาก

แพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน 106,300,000 บาท เทศบาลเมืองทุงสง ไดวาจาง บริษัท 
วรรธนสรร จํากัด ดําเนินการกอสราง และปจจุบันอยูในระหวางการกอสราง 

ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง ระยะที่ 2 พบวา           
ไมสามารถประเมินได เนื่องจาก อยูในระหวางการดําเนินการกอสรางระบบ 



  

 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความเปนมา 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ.)ในฐานะหนวยงานหลักในการ

ดําเนินงานเรื่องแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา7-41           
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ไดจัดทําโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดซึ่ง
ไดรับการจัดสรรงบประมาณหมวดรายจายอ่ืน(คาใชจายในการเสริมสรางประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด) ปงบประมาณพ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือติดตามและประเมินสมรรถนะระบบกําจัดขยะมูลฝอยภายใตแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดทั่ว
ประเทศตั้งแตปงบประมาณพ.ศ.2537-2558 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค(สสภ.) เปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมโดยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรา 38 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ.2535 และสนับสนุนสงเสริมดานเทคนิค
วิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนดังนั้นเพ่ือใหโครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงคและสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงขอความ
รวมมือสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1-16 ดําเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายใตแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งอยูใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบของแตละสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 ติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยภายใตแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด 

 
1.3 พื้นที่ดําเนินการ 

จังหวัด ระบบรวบรวมและบาํบดัน้ําเสยีชุมชน ระบบกําจดัขยะมูลฝอยชมุชน 
ชุมพร  - เทศบาลเมืองชุมพร (Sanitary Landfill) 

- เทศบาลเมืองหลังสวน (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 (Sanitary Landfill) 

สุราษฎรธาน ี - เทศบาลเมืองนาสาร(Constructed Wetland)  - เทศบาลนครสุราษฎรธานี (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลเมืองดอนสัก (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลตําบลเกาะเตา (Incinerator) 

นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครนครศรธีรรมราช (Oxidation Pond) 
- เทศบาลเมืองทุงสง (Rotating Biological Contact) 
- เทศบาลเมืองทุงสง ระยะที่ 2 

- เทศบาลนครนครศรธีรรมราช (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลเมืองทุงสง (Sanitary Landfill) 
- เทศบาลเมืองปากพนัง (Sanitary Landfill) 

รวม 4 แหง 9 แหง 
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1.4 วิธีดําเนินการ 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที ่14 ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
1.4.1 ประชุมวางแผนงานรวมกับ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

เพ่ือพิจารณากรอบและแผนการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
1.4.2 วางแผนการดําเนินงานการใชจายงบประมาณประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ

ชี้แจงแผนงานโครงการและจัดเตรียมขอมูลที่ เก่ียวของประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมทั่วไปการบริหารจัดการปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขตลอดจนความตองการ
เรงดวนในการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ 

1.4.3 สํารวจขอมูลภาคสนามและตรวจสอบขอมูลที่ไดจากเอกสารรายงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหไดขอมูล     
ที่ถูกตองและครบถวนสําหรับนําไปวิเคราะหประเมินสถานการณ 

1.4.4 วิเคราะหขอมูล ประเมินสถานการณปญหาในการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชน 
1.4.5 สรุปปญหาในการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.4.6 จัดทําขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาโดยพิจารณาจากสถานการณขอจํากัดและศักยภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.4.7 จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสียชุมชน ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2537-2558 

 
1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ขอมูลระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนภายใตแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดประจําปงบประมาณพ.ศ.2537-2558 

1.5.2 รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

1.5.3 ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด 



  

 
 
 
 

บทที่ 2 
ขอมูลพืน้ฐานและสภาพทั่วไป 
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บทท่ี 2 
ขอมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปรายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
2.1 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

2.1.1 ประวัตแิละความเปนมา 
เทศบาลเมืองชุมพร กอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

เทศบาลเมืองชุมพร พุทธศักราช 2479 ซึ่งในขณะนั้นมีพื้นท่ีในเขตเทศบาล 2.9 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
3,000 คน 500 หลังคาเรือน และไดจัดตั้งเขตชุมชนในตําบลอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดชุมพร ตอมาในป 
พ.ศ.2537 ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองชุมพร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
ฉบับกฤษฎีกาเลม 111 ตอนที่ 31 ก. ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2537 
 

2.1.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลเมืองชุมพร ตั้งอยูบนถนนปรมินทรมรรคา ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร ซึ่งอยูใน

บริเวณชุมชนท่ีมีกิจกรรมธุรกิจการคาและการบริการ หางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ    
463 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 485 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ 21.10 ตารางกิโลเมตร โดยครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลทาตะเภาและพื้นที่บางสวนของตําบลบางหมาก ตําบลตากแดด ตําบลวังไผ ตําบลนา
ทุง และตําบลขุนกระทิง มีอาณาเขต ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับ  คลองชลประทานสามแกว(ตําบลบางลึกและตําบลนาชะอัง) 
ทิศใต ติดตอกับ  สะพานคลองทาตะเภา(ตําบลบางหมากและตําบลตากแดด) 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  คลองหนองมวงคอม คลองทานางสังข(ตําบลทายาง) 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เขตเทศบาลตําบลวังไผและตําบลขุนกระทิง 

 
2.1.3 ประชากรและบาน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 33,571 คน แบงเปน ชาย 15,714 คน หญิง 17,857 คน จํานวนบานท้ังหมด 18,819 
หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองชุมพร 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2.2 เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 
2.2.1 ประวัตแิละความเปนมา 

ในป พ.ศ.2439 ไดจัดตั้งมณฑลชุมพรขึ้นเมืองหลังสวนเปนจังหวัดหนึ่ง มณฑลชุมพร มีฐานะ
เปนเมืองจัตวา ในป พ.ศ.2459 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเปลี่ยนคําวา “เมืองหลังสวน” เปนเขต
ปกครองจังหวัด เปนจังหวัดหลังสวน มีหนวยงานของทางราชการเชนเดียวกับที่จังหวัดอ่ืน เชน ศาลจังหวัด
หลังสวน     ที่ทําการอัยการประจําศาลจังหวัดหลังสวน เปนตน 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2475 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยุบจังหวัดหลังสวน มีฐานะ
เปนอําเภอหลังสวนข้ึนตรงตอจังหวัดชุมพร และวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 มีพระราชกฤษฎีกาให
เปลี่ยนอําเภอขันเงินเปนอําเภอหลังสวนมาจนถึงปจจุบัน เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อใหมเพราะประชาชนนิยมเรียก
กันเปนสวนมาก และเพ่ือรักษาประวัติศาสตรที่เคยเปนเมืองมาแตโบราณกาลไว สวนขันเงินเปนตําบลหนึ่ง
ซึ่งเปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอหลังสวน 

ในป พ.ศ.2476 ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลและมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตําบลหลัง
สวน เมื่อพุทธศักราช 2483 ตั้งอยูที่ตําบลหลังสวนริมฝงแมน้ําหลังสวนดานทิศตะวันตกมีเนื้อที่ 1.5 ตาราง
กิโลเมตร ตอมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2536 ไดมีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลตําบล หลังสวน
จากเดิม      1.5 ตารางกิโลเมตร เปน 10.12 ตารางกิโลเมตร 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาล
ตําบลหลังสวนเปนเทศบาลเมืองหลังสวน โดยมีแนวเขตและแผนที่ตามเดิมตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลตําบลและพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบล 

ตอมาเม่ือวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2547 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยุบรวมองคการบริหาร
สวนตําบลขันเงินรวมกับเทศบาลเมืองหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จากเดิมเนื้อที่ 10.12 ตาราง
กิโลเมตร เปน 16.73 ตารางกิโลเมตร 

2.2.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลเมืองหลังสวน ตั้งอยูในเขตอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีพ้ืนท่ี 16.73 ตาราง

กิโลเมตร หางจากตัวเมืองชุมพรไปทางทิศใต ติดตอกันทางรถยนตโดยทางหลวงแผนดินเลข 41 ระยะทาง 
75 กิโลเมตรและหางจากกรุงเทพมหานคร เปนระยะทางประมาณ 524 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลวังตะกอและตําบลแหลมทราย 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลพอแดงและตําบลบานควน 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลแหลมทรายและตําบลพอแดง 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลทามะพลาและตําบลบานควน 

2.2.3 ประชากรและบาน 
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559         

มีจํานวนประชากรทั้งหมด 11,157 คน แบงเปน ชาย 5,248 คน หญิง 5,909 คน จํานวนบานท้ังหมด 
6,429 หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 แผนที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2.3 เทศบาลนครสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธาน ี
2.3.1 ประวัติและความเปนมา 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี เดิมเปนชุมชนที่ตั้งอยูในตําบลตลาด อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร
ธานี จัดรูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล ตอมาในป พ.ศ.2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบ  สมบูรณายาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย จึงไดมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลฉบับ
แรกขึ้น คือ พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 ซึ่งมีผลทําใหสุขาภิบาลเมืองสุราษฎรธานีไดรับการ
ยกฐานะเปนเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2478 มีพ้ืนท่ี 2.67 ตารางกิโลเมตร และ
เมื่อวันที่           14 ตุลาคม พ.ศ.2501 ไดขยายเทศบาล ทําใหมีพ้ืนที่ 6.95 ตารางกิโลเมตร ตอมาทองถิ่น
มีความเจริญข้ึน  อยางรวดเร็ว เกิดชุมชนและยานการคาท้ังภายในเขตและนอกเขตเทศบาลซึ่งติดกับเขต
เทศบาล มีสภาพคลายคลึงกัน อีกทั้งเปนที่ตั้งของการปกครองระดับจังหวัด ในขณะเดียวกันพื้นท่ีตําบล
ใกลเคียงก็มีความเจริญตอเนื่องเปนชุมชนเดียวกันกับเทศบาล จึงไดขยายเขตตามพระราชกฤษฎีกาการ
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล       โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่111 ตอนที่ 59 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
พ.ศ.2537 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2537 ครอบคลุมพ้ืนที่ 68.97 ตารางกิโลเมตร 

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2550 นายอารีย วงศอารยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดลง
นามในประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสุ
ราษฎรธานี เปนเทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยมีผลตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคมพ.ศ. 2550 
 

2.3.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลนครสุราษฎรธานี มีพื้นที่ประมาณ 68.97 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่สวนใหญ       

เปนที่ราบลุม มีแมน้ําตาปไหลผานภายในเขตเทศบาล โดยมีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ ติดตอกับ    ตําบลบางชนะ ตําบลคลองฉนากและตําบลทาทองใหม 
ทิศใต ติดตอกับ    ตําบลวัดประดูและตําบลขุนทะเล 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ    แนวเขตปาสงวนแหงชาติเขาทาเพชรและอําเภอกาญจนดิษฐ 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ    ตําบลบางชนะ ตําบลบางใบไมและตําบลวัดประดู 

 
2.3.3 ประชากรและบาน 

ประชากรในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559      
มีจํานวนประชากรทั้งหมด 130,081 คน แบงเปน ชาย 62,124 คน หญิง 67,957 คน จํานวนบานทั้งหมด 
71,499 หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-3 แผนที่เขตเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2.4 เทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธาน ี
2.4.1 ประวัติและความเปนมา 

ตําบลดอนสัก เปนตําบลแหงหนึ่งอยูในทองที่อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจาก      
เปนทองท่ีที่อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุธัญญาหารและแรธาตุ จึงมีประชากรตางถิ่นเคลื่อนยายมาตั้ง
บานเรือนทํามาหากิน เชน ทํากิจการประมง ทําสวนยางพารา สวนผลไม ทําใหตําบลดอนสัก มีประชากร
หนาแนน การคาเจริญรุงเรือง เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึนตามดําดับ พรอมทั้งยังเปนที่ตั้งของสวนราชการและ
สถานศึกษา ดวยองคประกอบดังกลาวในป พ.ศ.2542 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตําบลดอนสักข้ึน 
เพ่ือความสะดวกในบริหารและการปกครอง ตอมาเมื่อวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ไดมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลดอนสักเปน เทศบาลเมืองดอนสกั 
 

2.4.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลเมืองดอนสัก มีพ้ืนท่ีประมาณ 21 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขา      

มีภูเขาภายในบริเวณเขตเทศบาล มีลําหวยหลายแหงและมีลําคลองดอนสัก ไหลผานกลางตัวเมืองจาก           
ทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออก พ้ืนท่ีทั่วไปเปนที่ราบ สวนที่ราบสูงมีเพียงเล็กนอย โดยมีอาณาเขตดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับ    อาวไทย 
ทิศใต ติดตอกับ    ตําบลปากแพรก และตําบลไชยคราม 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ    อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ    ตําบลไชยคราม และตําบลชลคราม 

 
2.4.3 ประชากรและบาน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองดอนสัก ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559          
มีจํานวนประชากรทั้งหมด 12,080 คน แบงเปน ชาย 5,908 คน หญิง 6,172 คน จํานวนบานท้ังหมด 
5,251 หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-4 แผนที่เขตเทศบาลเมืองดอนสัก 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2.5 เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธาน ี
2.5.1 ประวัติและความเปนมา 

นาสาร เปนตําบลๆหนึ่ง อยูในทองที่ตําบลนาสาร อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 
เนื่องจากเปนทองที่ที่อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุธัญญาหารและแรธาตุ จึงมีประชากรตางถ่ินเคลื่อนยายมา
ตั้งบานเรือนทํามาหากิน เชน ทํากิจการเหมืองแร ทําสวนยางพารา สวนผลไม ทําใหตําบลนาสาร มี
ประชากรหนาแนน การคาเจริญรุงเรือง เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึนตามดําดับ พรอมทั้งยังเปนท่ีตั้งของสวน
ราชการและสถานศึกษา ดวยองคประกอบดังกลาว ในป พ.ศ.2483 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
ตําบลนาสารข้ึน เพ่ือความสะดวกในบริหารและการปกครอง แตเนื่องจากมีพื้นที่กวางขวางเกินกวาที่จะ
ปกครองควบคุมดูแลไดทั่วถึง ดังนั้นในป พ.ศ.2484 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลนา
สาร คงเหลือพื้นท่ีทั้งหมดจนถึงปจจุบัน 67.13 ตารางกิโลเมตร ตอมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2547 ไดมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลนาสาร เปน เทศบาลเมืองนาสาร 
 

2.5.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยูในทองที่ ตําบลนาสาร อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี มี

พ้ืนที่ประมาณ 67.13 ตารางกิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดสุราษฎรธานีไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวง 
หมายเลข 4009 ประมาณ 40 กิโลเมตร และระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 684 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลควนสุบรรณและอําเภอบานนาเดิม 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลคลองปราบ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลลําพูน 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลน้ําพุ 

 
2.5.3 ประชากรและบาน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 มี
จํานวนประชากรท้ังหมด 19,762 คน แบงเปน ชาย 9,732 คน หญิง 10,030 คน จํานวนบานท้ังหมด 7,696 
หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-5 แผนที่เขตเทศบาลเมืองนาสาร 
 



21 

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2.6 เทศบาลตําบลเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธาน ี
2.6.1 ประวัติและความเปนมา 

เทศบาลตําบลเกาะเตา เดิมมีฐานะเปนสภาตําบลและเมื่อมีพระบรมราชโองการ ตราพระราชบัญญัติ
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวน
ตําบล  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีผล
ทําใหตําบลเกาะเตา ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2540 
ซึ่งใชอาคารของสถานีอานามัยตําบลเกาะเตา เปนที่ตั้งของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราว ใน
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเกาะเตา ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลเกาะเตา 
 

2.6.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลตําบลเกาะเตา มีพื้นที่ประมาณ 21.03 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,225 ไร(พื้นที่เกาะเตา 

18.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,704 ไร และพื้นท่ีเกาะนางยวน 2.31 ตารางกิโลเมตร หรือ 521 ไร) 
ลักษณะพ้ืนที่เกือบทั้งหมดเปนภูเขา มีพ้ืนที่ราบอยูเพียง 30% ของพ้ืนที่เกาะ โดยมีอาณาเขตดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ทะเลอาวไทย  
ทิศใต ติดตอกับ ทะเลอาวไทย  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ทะเลอาวไทย  
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทะเลอาวไทย 

 
2.6.3 ประชากรและบาน 

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลเกาะเตา ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559        
มีจํานวนประชากรทั้งหมด 2,298 คน แบงเปน ชาย 1,294 คน หญิง 1,004 คน จํานวนบานทั้งหมด 4,370 
หลังคาเรือน(ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-6 แผนที่เขตเทศบาลตําบลเกาะเตา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2.7 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.7.1 ประวัติและความเปนมา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงเทศบาล ดังนี ้

ยกฐานะเปนสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2456 โดยมีพ้ืนที่ 3 ตารางกิโลเมตร 
ยกฐานะเปนเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 หนา 1687 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2478 มีพื้นที่ 3.2 ตารางกิโลเมตร 

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 ป พ.ศ.2508 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 82 ตอนที่ 9  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2508 มีพื้นที่ 8.251 ตารางกิโลเมตร รวมเปนพ้ืนที่ 11.721 ตารางกิโลเมตร 

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ครั้งที่ 2 ป พ.ศ.2536 ตามราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 110 ตอนท่ี 
207   ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2536 มีพื้นที่เพ่ิมขึ้น 10.84 ตารางกิโลเมตร 

ยกฐานะเปนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2537 ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2537 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 111 ตอนที่ 36ก ลงวันที ่24 สิงหาคม พ.ศ.2537 
 

2.7.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยูในทองที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่รับผิดชอบ

ทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย ตําบลในเมือง ตําบลทาวัง ตําบลคลัง ตําบลนาเคียน(บางสวน
ของหมูที่ 3 และ 4) ตําบลโพธิ์เสด็จ(หมูที่ 1 และบางสวนของหมูที่ 2,3,7 และ 9) มีอาณาเขตดังนี ้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลปากพูน 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลทาเรือ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลปากพูน ตําบลปากนครและตําบลทาไร 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลมะมวงสองตนและตําบลนาเคียน 

 
2.7.3 ประชากรและบาน 

ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 
มีจํานวนประชากรทั้งหมด 105,238 คน แบงเปน ชาย 49,859 คน หญิง 55,379 คน จํานวนบานทั้งหมด 
45,034 หลังคาเรือน (ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-7 แผนที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2.8 เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.8.1 ประวัติและความเปนมา 

ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดยกฐานะขึ้นเปน "เทศบาลตําบลปาก
แพรก" โดยไดประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2483 โดยมี "นายเนย ศิลปรัศมี"                
เปนนายกเทศมนตรีคนแรก มีเนื้อที่ 3 ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะและ
เปลี่ยนชื่อเปน “เทศบาลเมืองทุงสง” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2547 
 

2.8.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลเมืองทุงสง ตั้งอยูในเขตทองที่ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช       

มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 7.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,481.25 ไร มีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลนาหลวงเสน 
ทิศใต ติดตอกับ ตําบลชะมาย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลถํ้าใหญ 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลชะมาย 

 
2.8.3 ประชากรและบาน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 มี
จํานวนประชากรทั้งหมด 30,626 คน แบงเปน ชาย 14,220 คน หญิง 16,406 คน จํานวนบานท้ังหมด 
10,960 หลังคาเรือน (ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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ภาพที่ 2-8 แผนที่เขตเทศบาลเมืองทุงสง 
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2.9 เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.9.1 ประวัติและความเปนมา 

เทศบาลเมืองปากพนัง จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดการจัดตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม พ.ศ.2480 โดยอาศัยอําอาจตามความมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล 
พุทธศักราช 2476     ซึ่งสํานักงานเทศบาลเดิมอาศัยสโมสรทางราชการของอําเภอปากพนัง ถนนชายน้ํา
เปนสถานที่ทํางาน 

ในป พ.ศ.2481 เทศบาลฯไดจัดซื้อท่ีดินพรอมอาคารจากหลวงประคองคดี แลวจึงไดยาย
สํานักงานจากสโมสรมาอยูที่ถนนประชาวัฒนา มีพ้ืนที่ 7 ไร 2 งาน 7 ตารางวา แตอาคารเปนเรือนไมเกาแก 
ตอมาเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2510 คณะเทศมนตรีเห็นวาเพ่ือความเปนศรีสงาในฐานะเปนเทศบาลเมือง 
ควรจะมีอาคารสํานักงานเปนตึก 2 ชั้น พรอมหอประชุม จึงไดกอสรางอาคารสํานักงานใหญพรอมกับ
หอประชุม เปนเงิน     คากอสรางทั้งสิ้น 1,396,100 บาท ไดเปดอาคารใหมในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.
2514 สําหรับพ้ืนที่เดิมของเทศบาลเมืองปากพนัง มีขนาด 2.68 ตารางกิโลเมตร ตอมาไดขยายเขตเทศบาล
เปนพื้นที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปากพนัง พ.ศ.2536 ซึ่ง
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอนที่ 228 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2536 
 

2.9.2 ขนาดและที่ตั้ง 
เทศบาลเมืองปากพนัง ตั้งอยูเลขที่ 72 ถนนประชาวัฒนา ตําบลปากพนังฝงตะวันออก อําเภอปาก

พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ ติดตอกับ คลองบางศรีจันทร คลองบางฉนากและตําบลปากพนังฝงตะวันออก 
ทิศใต ติดตอกับ คลองบางหญา คลองบางสมบูรณ ตําบลหูลอง ตําบลบางพระ  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ คลองบางหญา หมูที่ 3 ตําบลปากพนังฝงตะวันออก 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ คลองบางทวด ตําบลปากพนังฝงตะวันตก 

 
2.9.3 ประชากรและบาน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559         
มีจํานวนประชากรท้ังหมด 20,115 คน แบงเปน ชาย 9,940 คน หญิง 10,175 คน จํานวนบานทั้งหมด 
7,605 หลังคาเรือน (ที่มา : กรมการปกครอง, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) 
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ภาพที่ 2-9 แผนที่เขตเทศบาลเมืองปากพนัง 
 
 



  

 
 
 
 

บทที่ 3 
ผลการติดตามและประเมิน 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
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บทท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

 
3.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร ระยะที่ 2 จังหวัดชุมพร 

3.1.1 ขอมูลทั่วไป 
 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล 
 ที่ตั้งโครงการ หมู 10 บานเขากลวย ตําบลหาดพันไกร อําเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร ที่พิกัด         

X 511724 Y 1165976 
 ขนาดพื้นที่ท้ังหมด 98 ไร แบงเปนพ้ืนที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 56 ไร 

และพื้นท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 42 ไร(เปนพื้นที่ฝงกลบประมาณ 17 ไร)ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เขาระบบประมาณ 90 ตัน/วัน(จากเทศบาลเมืองชุมพร 40 ตัน/วัน จากหนวยงานอื่นๆ 50 ตัน/วัน)  

 งบประมาณโครงการ 113,770,046.73 บาท แบงเปน 
 ระยะที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2543 เทศบาลเมืองชุมพรไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก 

กองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 47,870,046.73 บาท ดําเนินการกอสรางโดย หางหุนสวนจํากัด เอ็ม พี ตติยา และ
เปดดําเนินการในป พ.ศ.2544 

 ระยะที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2551 เทศบาลเมืองชุมพรไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 65,900,000 บาท ดําเนินการกอสรางโดย หาง
หุนสวนจํากัด เอ็ม ที แอล คอนสตรัคชั่น และเปดดําเนินการในป พ.ศ.2553 
ตารางท่ี 3-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 
ลําดับ

ที ่
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2543 กองทุนสิ่งแวดลอมและ JBIC 47.87 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 
2 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
65.90 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองชุมพร เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 สถานภาพปจจุบัน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 1 หยุดเดินระบบ(ปดดําเนินการ) 
 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เดินระบบ/เปดดําเนินการ  
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองชุมพร 
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54.02%

26.70%

7.43%

2.52%
2.62% 3.97% 0.95% 1.79%

เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แกว ผา ใบไม/กิ่งไม โลหะ อ่ืนๆ

 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของโครงการ) มาจากตลาด 3 
แหง โรงแรม 20 แหง โรงพยาบาล 3 แหง รานอาหารประมาณ 200 แหง หางสรรพสินคา 1 แหง อ่ืนๆ 
ไดแก ธนาคาร 12 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชุมพร 1 แหง ศูนยสุขภาพชุมชน 2 แหง 
สถานศึกษา 12 แหง ชุมชน 43 ชุมชน  

 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 เศษอาหาร 54.02 
2 พลาสติก 26.70 
3 กระดาษ 7.43 
4 แกว 2.52 
5 ผา 2.62 
6 ใบไม/กิ่งไม 3.97 
7 โลหะ 0.95 
8 อ่ืนๆ(ยาง,หนัง,วัสดุถอดแยกจากเครื่องใชไฟฟา) 1.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงองคประกอบของขยะ เทศบาลเมืองชุมพร 
 

 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
มแีหลงน้ําสาธารณะ ไดแก คลองหวยรากยาง อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน        

1 กิโลเมตร และ คลองราง อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 10 เมตร โดยมีการนําน้ําจากแหลงน้ํา
ดังกลาวไปใชประโยชนในการเกษตรกรรม 

มีชุมชนที่อยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 100 ครัวเรือน 
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ภาพที่ 3-1 แผนทีแ่สดงที่ตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองชุมพร 
 



32 

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร 
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3.1.2 รายละเอียดของโครงการ 
1) ขอมูลดานนโยบาย  
 การดําเนินงานดานนโยบาย ไดแก นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและ

ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน(ท่ีมาของนโยบาย : แผน/ยุทธศาสตรจังหวัด มีการแปลงนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการที่เก่ียวของ มีนโยบายและมีการสนับสนุนเปน
ครั้งคราวจากฝายบริหาร 

 การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวชัดเจน 

 การจัดทําระบบขอมูล มีการปรับปรุงขอมูลสม่ําเสมอ และมีการจัดทําสรุปรายงานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ 

 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 การรวมกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานอื่นๆ
ที่จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 30 แหง และนํามาทิ้งจริง จํานวน 30 แหง และมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน/หนวยงานอื่นๆ ที่ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลง แตนํามาทิ้งจริง จํานวน 6 แหง 
ตารางที่ 3-2 หนวยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศนูยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 

อปท. ท่ีเขารวมตาม คพ. อปท. หลัก MOU ณ วันท่ี หนวยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัด 
ทม.ชุมพร / ทต.ปากน้ําชุมพร / ทต.วังไผ / 
ทต.ทายาง / ทต.นาโพธิ์ / อบต.สวี / อบต.ขุน
กระทิง / อบต.ตากแดด / อบต.ถ้ําสิงห  / 
อบต.ทุงคา / อบต.นาชะอัง / อบต.นาทุง / 
อบต.บางลึก / อบต.วังไผ / อบต.บางหมาก / 
อบต.บานนา /อบต.ปากน้ํา / อบต.วังใหม / 
อบต.วิสัยเหนือ / อบต.หาดทรายรี / อบต.
ดานสวี / อบต.วิสัยใต / อบต.หาดพันไกร / 
อบต.ทาหิน / อบต.ครน / อบต.เขาทะลุ / 
อบต.เขาคาย / อบต.ทุงระยะ / อบต.นาโพธิ์ / 
อบต.นาสัก  

เทศบาลเมือง
ชุมพร 

19 ม.ค. 49 ทม.ชุมพร 
ทต.บางลึก 
ทต.วังใหม 
ทต.ทายาง 
ทต.นาโพธิ ์
ทต.บางหมาก 
ทต.ทาแซะ 
ทต.นาชะอัง 
ทต.ทุงตะไคร 
ทต.ปะทิว 
ทต.วังไผ 
ทต.เนินสันต ิ

  ทต.ชุมโค 
  ทต.ปากน้ํา 
  อบต.สว ี
  อบต.ทรัพยอนันต 
  อบต.รับรอ 

   อบต.ทาแซะ 
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ตารางที่ 3-2 หนวยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศนูยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร(ตอ) 
อปท. ท่ีเขารวมตาม คพ. อปท. หลัก MOU ณ วันท่ี หนวยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัด 

   อบต.ตากแดด 
  อบต.ทาขาม 
  อบต.นาโพธิ ์
  อบต.ครน 
  อบต.นาทุง 
  บจก. โดลไทยแลนด 
  บจก. ทาการาโฮม 

 
2) ดานเทคนิค  
 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลฯ จางเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยใหบริการเก็บขนขยะ มูล
ฝอยครอบคลุมพื้นที่ 21.12 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 40 ตัน/วัน 
ปริมาณความสามารถท่ีจัดเก็บไดประมาณ 40 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย รอย
ละ 100 

ตารางที ่3-3 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 
ลําดับ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปท่ีไดมา(พ.ศ.) สภาพรถ 

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

 
 ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
 องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 

- อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถใชงานไดปกติ 
- สภาพบอฝงกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได   

80-100 ตัน/วัน(จากเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประมาณ 40 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 50 ตัน/
วัน) มีบอฝงกลบขยะมูลฝอย จํานวน 4 บอ(เทศบาลฯ ปรับแบบแปลนจากเดิมที่ออกแบบไว จํานวน 5 บอ 
โดยปรับบอที่ 1 กับ 2 รวมกันเปน 1 บอ) บอฝงกลบที่ 3 และ 4 ใชฝงกลบขยะมูลฝอยเต็มความจุของบอ มี
การกลบทับดวยดินบางสวน บอฝงกลบที่ 2 ยังไมเปดใชงาน เนื่องจากมีน้ําอยูเต็มบอ การกําจัดขยะมูลฝอย
ในปจจุบัน กําจัดในบอฝงกลบที่ 1 และฝงกลบขยะมูลฝอยเต็มความจุของบอในชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลว 
เทศบาลฯไดดําเนินการแกไข โดยยกคันดินรอบบอฝงกลบขึ้นอีก 1 ชั้นเปนชั้นที่ 3 (ความสูงของแตละชั้น
ประมาณ 3 เมตร) ซึ่งชั้นที่ 3 ใชพ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอยไปประมาณ 25% ของบอ วิธีดําเนินการกําจัดขยะ
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มูลฝอย ดําเนินการในลักษณะเทกอง(open dump) และบดอัดเปนครั้งคราว ไมไดนําดินมาปดทับตาม
หลักการฝงกลบที่ถูกหลักวิชาการ 

- ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย เปนระบบบอผึ่ง มีบอบําบัด จํานวน 3 บอ สภาพ
โดยรอบบริเวณบอบําบัดฯ มีวัชพืชและตนไมข้ึนปกคลุม มีเศษขยะบางสวนปลิวตกลงไปในบอบําบัดฯ จาก
การสํารวจ พบวา ระดับของบอบําบัดน้ําเสียทั้ง 3 บอ อยูสูงกวาบอฝงกลบที่ 1 และ 2 น้ําเสีย/น้ําชะขยะจึง
ไมสามารถระบายไปยังบอบําบัด น้ําเสียโดยอาศัยระดับความลาดชันตามแรงโนมถวงได จึงตองใชเครื่องสูบ
น้ําเพ่ือใชสูบน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสีย(ขณะสํารวจเจาหนาท่ีเทศบาลฯ แจงวา เครื่องสูบน้ําเสียและ
ระบบไฟฟาภายในระบบกําจัดขยะชํารุด จึงไมสามารถเดินระบบได) และเทศบาลฯ ไมไดตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําของระบบบําบัดฯ และคุณภาพน้ํา ใตดินจากบอสังเกตการณ 

- ระบบควบคุมกาช ไมมี 
- ระบบตรวจสอบกาช ไมม ี
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน(บอสังเกตการณ) มี จํานวน 1 บอ 
- ระบบจัดการน้ําฝน ไมมี 

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน มีและใชงานได 
- อาคารปอมยาม มี แตไมสามารถใชงานได 
- อาคารโรงจอดรถ/เครื่องจักรกล มีและใชงานได 
- อาคารซอมบํารุง มีและใชงานได 
- ถนนภายโครงการ ประเภทแอสฟสทติก ความกวาง 8 เมตร 

- รั้ว ประเภทคอนกรีตและลวดหนาม 
 แนวกันชน(Buffer Zone) 

- มี แนวที่ 1 ชนิดพันธุพืช ขี้เหล็ก ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร 
 แนวที่ 2 ชนิดพันธุพืช สะเดาชาง ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร 
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ภาพที่ 3-3 เขตการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 
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3) ดานการบริหารจัดการ 
 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 9 คน ประกอบดวย 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแทรกเตอรดัน) จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแทรกเตอรขุด) จํานวน 2 คน 
- พนักงานขับรถบรรทุก(บรรทุกดิน) จํานวน 2 คน 
- พนักงานขับรถบรรทุก(บรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร) จํานวน 1 คน 
- พนักงานชั่งน้ําหนัก จํานวน 2 คน 
- พนักงานท่ัวไป(ทําความสะอาด,ตัดหญา,ตัดตนไม) จํานวน 1 คน 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯจางเอกชน คือ หางหุนสวนจํากัด คิมฮวดชุมพร ดําเนินการเก็บขน โดย
จางในอัตรา 1,039.20 บาท/ตัน 

 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 การเก็บคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ มีการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา 20 - 2,000 บาท/
ครัวเรือน/เดือน 

 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ ไมมีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แตมี

การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองและหนวยงานตางๆที่มาใชบริการ
กําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 750 บาทตอตัน 

 ปญหาในการดําเนินการ 
- เทศบาลฯ มีปญหาในการดําเนินการ ไดแก คาใชจายไมเพียงพอ เครื่องจักรชํารุด/   

ซอมบอย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู มีการตอตานจากชุมชนและการบริหารจัดการระบบ 
 

4) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 

- ไมม ี
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

- ไมม ี
 ปญหาเรื่องรองเรียน 

- ไมม ี
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3.1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการดําเนินการโครงการ 
- เทศบาลฯ ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในลักษณะเทกอง ไมไดนําดินหรือวัสดุอ่ืนๆมากลบทับ      

และไมไดมีการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอย จึงทําใหขยะมูลฝอยถูกเทกองออกนอกบอฝงกลบ ซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมได 

- เทศบาลฯ ควรเรงดําเนินการแกไขปญหาบอฝงกลบท่ี 2 ซึ่งมีน้ําอยูเต็มบอ ใหสามารถใชงาน
กําจัด/  ฝงกลบขยะมูลฝอยได 

- ทอระบายแกสจากบอฝงกลบ พบวา กอสรางอยูต่ํากวากองขยะมูลฝอยและโดนขยะมูลฝอย
กลบทับ และมีการติดตั้งเพียง 1 จุด ตอบอฝงกลบ 1 บอ ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการระบายแกสที่เกิดข้ึน 

- เทศบาลฯ ไมไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําเสียและคุณภาพน้ําใตดิน 
และการกอสรางบอติดตามตรวจสอบน้ําใตดินไมถูกตองตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ(ตาม
ขอกําหนดควรมีอยางนอย 3 บอ แตเทศบาลฯกอสรางเพียง 1 บอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาคารเครื่องชั่ง อาคารจอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บอฝงกลบที่ 1 บอฝงกลบที่ 2 
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 บอฝงกลบที่ 3 บอฝงกลบที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บอบําบัดน้ําเสีย 1 บอบําบัดน้ําเสีย 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 บอบําบัดน้ําเสีย 3 บอสังเกตการณ 
 

ภาพที่ 3-4 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองชุมพร 
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3.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน(ระยะที่ 1) จังหวัดชุมพร 
3.2.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 
 ท่ีตั้งโครงการ หมู 14 บานปากคลองราง ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่

พิกัด X 510662 Y 1095337 
 ขนาดพ้ืนท่ีทั้งหมด 59 ไร เปนพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 15 ไร หาง

จากเขตเทศบาล 12 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเปนสวนปาลมน้ํามันและที่นา ปริมาณขยะ
มูลฝอย   ที่เขาระบบประมาณ 40 ตัน/วัน (จากเขตเทศบาลเมืองหลังสวน 20 ตัน/วัน และหนวยงานอ่ืนๆ 20 
ตัน/วัน) 

 งบประมาณโครงการ 31,229,000 บาท แบงเปน 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2540 เทศบาลเมืองหลังสวน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 2,540,000 บาท ดําเนินการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2544 เทศบาลเมืองหลังสวน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 28,689,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย 
ตารางที่ 3-4 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน  

ลําดับ
ที ่

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2540 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

2.54 กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

2 2544-2545 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

28.689 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองหลังสวน เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 สถานภาพปจจุบัน เดินระบบ(เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป พ.ศ.2541) 
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองหลังสวน          
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55.50%

14.10%

17.10%

4.20%
2.20% 6.90%

เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แกว โลหะ อ่ืนๆ

 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน 2559) 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 เศษอาหาร 55.5 
2 พลาสติก 14.1 
3 กระดาษ 17.1 
4 แกว 4.2 
5 ผา - 
6 ใบไม/กิ่งไม - 
7 โลหะ 2.2 
8 อ่ืนๆ(ยาง,หนัง) 6.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงองคประกอบขยะของเทศบาลเมืองหลังสวน 
 

 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
มีแหลงน้ําสาธารณะ ไดแก แมน้ําหลังสวน อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 8 

กิโลเมตร และ คลองราง อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 500 เมตร  โดยมีการนําน้ําจากแหลงน้ํา
ดังกลาวไปใชประโยชนในการเกษตรกรรม 

มีชุมชนที่อยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 2 ชุมชน รวม 20 ครัวเรือน 
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ภาพที่ 3-5 แผนทีแ่สดงที่ตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ระยะที่ 1 เทศบาลเมืองหลังสวน 
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ภาพที่ 3-6 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน 
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3.2.2 รายละเอียดของโครงการ 
1) ดานนโยบาย  
 การดําเนินงานดานนโยบาย ไดแก นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปน

สวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผน/ยุทธศาสตรจังหวัด และ
แผนพัฒนาสามปเทศบาลเมืองหลังสวน มีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ 
โครงการที่เกี่ยวของ 

 การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวชัดเจน 

 การจัดทําระบบขอมูล มีการจัดทําระบบขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมี
การสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ 

 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย(คากําจัดขยะมูลฝอย ในป 2558 จํานวน 3,552,812.75 บาท) 

 การรวมกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานอื่นๆ    
ที่ยังไมไดจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 12 แหง และนํามาทิ้งจริง จํานวน 3 แหง ไดแก เทศบาล
เมืองหลงัสวน เทศบาลตําบลวังตะกอ และเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 
ตารางท่ี 3-5 หนวยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศนูยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 

อปท. ท่ีเขารวมตาม คพ. อปท. หลัก MOU ณ วันท่ี หนวยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดในปจจุบนั 
ทม.หลังสวน / ทต.ปากน้ําหลังสวน / 
ทต.วังตะกอ / อบต.ทามะพลา / อบต.
นาขา / อบต.นาพญา / อบต.บางน้ําจืด 
/ อบต.บางมะพราว / อบต.บานควน / 
อบต.พอแดง / อบต.หาดยาย / อบต.
แหลมทราย  

เทศบาลเมือง 
หลังสวน 

ยั ง ไม มี ก ารล ง
น าม ใน บั น ทึ ก
ขอตกลง 

ทม.หลังสวน* 
ทต.วังตะกอ* 
ทต.ปากน้ําหลังสวน* 
อ.หลังสวน 

  สสอ.หลังสวน 
  สนง.ที่ดิน(สาขาหลังสวน) 

   สนง.กษ.อ.หลังสวน 
   สนง.สัสด ีอ.หลังสวน 
   สนง.ปศุสัตว อ.หลังสวน 
   สนง.พช.อ.หลังสวน 
   องคการโทรศัพทหลังสวน 
   กฟภ.หลังสวน 
   กปภ.หลังสวน 
   ปณ.อ.หลังสวน 
   สนง.อัยการหลังสวน 
   ศาลจังหวัดชุมพร 
   ร.ร.สวนศรีวิทยา 
   ร.ร.เทศบาลวัดดานประชากร 
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ตารางท่ี 3-5 หนวยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศนูยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน(ตอ) 

อปท. ท่ีเขารวมตาม คพ. อปท. หลัก MOU ณ วันท่ี หนวยงานท่ีนําขยะมูลฝอยมากําจัดในปจจุบนั 
   ร.ร.ชุมชนวัดขันเงนิ 
   ร.ร.วัดประสาทนิกร 
   สรรพสามิตอําเภอหลังสวน 
   สนง.บังคับคดี อ.หลังสวน 

2) ดานเทคนิค  
 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
ครอบคลุมพื้นที่ 16.7 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 40 - 50 ตัน/วัน 
ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 40 - 50 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
รอยละ 100 สวนพ้ืนที่ชนบทชาวบานกําจัดขยะดวยตนเองโดยวิธีเผาและฝงกลบและบางสวนดําเนินการทํา
ปุยหมัก        ในสวนของการกวาดขยะและรักษาความสะอาด ดําเนินการโดยจัดจางเอกชนในการ
ดําเนินการ 
ตารางที ่3-6 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 

ลําดับ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปที่ไดมา(พ.ศ.) สภาพรถ 
1 รถแบบเปดขางเททาย 10  2537 ใชงานได 
2 รถแบบเปดขางเททาย 10  - ชํารุด 
3 รถแบบอัดทาย 10  2547 ใชงานได 
4 รถแบบอัดทาย 14  - ใชงานได 

 ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
 องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 

- อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถใชงานไดปกติ 
- สภาพบอฝงกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได   

40 -50 ตัน/วัน มีบอฝงกลบ จํานวน 1 บอ ปจจุบันมีการใชงานเต็มพ้ืนที่แลว เทศบาลฯ จึงยกคันดินรอบบอ
ขึ้นอีก 2 ชั้น สูงชั้นละประมาณ 3 เมตร เหนือระดับพ้ืนดินเดิม และดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการ
ฝงกลบ บดอัดและปดทับดวยดินอยางสม่ําเสมอ 

- ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มี พ้ื น ที่ ป ร ะ ม า ณ  2  ไร  เป น ร ะ บ บ บ อ ผึ่ ง 
ประกอบดวย บอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 3 บอ ขนาดบอละประมาณ 45 ลูกบาศกเมตร สภาพโดยรอบ
บริเวณบอบําบัดฯ      มีวัชพืชและตนไมขึ้นปกคลุม บอบําบัดฯไมไดใชวัสดุกันซึมในการรองพ้ืนบอ และ
เทศบาลฯ ไมไดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของระบบบําบัดฯ และคุณภาพน้ําใตดินจากบอสังเกตการณ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ระบบควบคุมกาช มี จํานวนประมาณ 20 จุด 
- ระบบตรวจสอบกาช ไมม ี
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน(บอสังเกตการณ) มี จํานวน 3 บอ 
- ระบบจัดการน้ําฝน ไมมี 
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 เครื่องจักรและครุภัณฑในระบบ 
ตารางที ่3-7 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ 

ลําดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/
เลขครุภัณฑ 

ปท่ีไดมา 
(พ.ศ.) 

สภาพ 

1 รถขุดตีนตะขาบ 120 แรงมา ตค 7 ชพ. - ใชงานได/ชํารุดบอย 
2 รถดันตีนตะขาบ 150 แรงมา ตค 109 ชพ. - ใชงานได/ชํารุดบอย 
3 รถบรรทุก(6ลอ) 6 ลบ.ม. 6776 ชพ. - ใชงานได/ชํารุดบอย 
4 เครื่องชั่งน้ําหนัก 50 ตัน - - ใชงานได/ชํารุดบอย 

 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

- อาคารสํานักงาน มแีละใชงานได 
- อาคารปอมยาม มีและใชงานได 
- อาคารจอดรถ มีและใชงานได 
- อาคารซอมบํารุง มีและใชงานได 
- ถนนภายในโครงการ ประเภทคอนกรีต ความกวาง 5 เมตร 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี 1 แนว จํานวน 3 ดาน  

 แนวที่ 1 ชนิดพันธุพืช ปาลมน้ํามัน ความสูงเฉลี่ย 3 เมตร 
 

3) ดานการบริหารจัดการ 
 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 5 คน ประกอบดวย 

- นักวิชาการสุขาภิบาล ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแทรกเตอรดัน) จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับเครื่องจกัรกลหนัก(รถแทรกเตอรขุด) จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับรถบรรทุก จํานวน 1 คน 
- พนักงานชั่งน้ําหนัก จํานวน 1 คน 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ ดําเนินการเอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม(จางเหมาเอกชน คือ 
หางหุนสวนกําจัด วันดีการโยธา กวาดขยะและเก็บขนบางสวน) 

 การกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 การเก็บคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ มีการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/
เดือน(อัตราจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณขยะทุกๆ 20 ลิตร) 

 คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แตยังไม

ตราเปนเทศบัญญัติ เพียงแตกําหนดเปนขอตกลงรวมกัน(MOU) เพื่อเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 
จากองคกรปกครองสวนทอง ในอัตรา 0.75 บาท/กิโลกรัม และจากสถานประกอบการ ในอัตรา 2 บาท/
กิโลกรัม 

 ปญหาในการดําเนินการ 
- เทศบาลฯ มีปญหาในการดําเนินการ ไดแก คาใชจายไมเพียงพอ ขาดแคลนบุคลากร    

ที่มีความรู และเครื่องจักรชํารุด/ซอมบอย 
 

4) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ โดยใชรูปแบบ เสียงตามสาย 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีสวนรวม โดย รวมดําเนินโครงการหลังสวน no foam, โครงการตลาดนัดขยะ 
 ปญหาเรื่องรองเรียน 

- ไมม ี
 

3.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการดําเนินการโครงการ 
1) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

- การสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการลาชาและมีข้ันตอนมาก 
- การศึกษา FS/DD เปนปญหาของ อปท.หลายแหง เชน วงเงินงบประมาณในการทํา 

FS/DD คอนขางสูง หากเสนอของบประมาณเพื่อศึกษา FS/DD แลว แตไมไดรับการสนับสนุนโครงการ 
ผูบริหารอปท.สวนใหญจึงไมมั่นใจในการจางศึกษา FS/DD 

2) ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขตอการดําเนินโครงการ 
- ควรจัดตั้งหนวยงาน/คณะทํางาน ในการจัดทํา/ศึกษา FS/DD ในระดับสวนกลางและ       

ใหนวยงาน/คณะทํางาน สนับสนุนอปท. ที่เปนพ้ืนที่เปาหมาย/มีความเปนไปไดที่จะไดรับการจัดสรร
งบประมาณ โดยในข้ันตอนการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอของบประมาณ ควรมีคณะกรรมการพิจารณาใน
ระดับจังหวัด และระดับภาค เพ่ือสนับสนุน อปท. ที่มีความเปนไปไดท่ีจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
แลวใหหนวยงาน/คณะทํางาน ในการจัดทํา/ศกึษา FS/DD จากสวนกลาง ดําเนินการจัดทํา/ศึกษา FS/DD 
เสนอคณะกรรมการพิจารณษจัดสรรงบประมาณในระดับสวนกลางตอไป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
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 บริเวณทางเขา-ออก อาคารเครื่องช่ังน้ําหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาคารจอดรถและเครื่องจักร อาคารสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปบริเวณบอฝงกลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 บอบําบัดน้ําเสีย 1 บอบําบัดน้ําเสีย 2 บอบําบัดน้ําเสีย 3 

ภาพที่ 3-7 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

3.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 จังหวัดชุมพร 
3.3.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 
 ท่ีตั้งโครงการ หมู 14 บานปากคลองราง ตําบลนาพญา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่

พิกัด X 510770 Y 1095245 
 ขนาดพ้ืนท่ีทั้งหมด 59 ไร เปนพื้นที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร หาง

จากเขตเทศบาล 12 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเปนสวนปาลมน้ํามันและที่นา ปจจุบันยังอยู         
ในระหวางกอสราง(ไมเปดใชงาน) 

 งบประมาณโครงการ 78,614,796 บาท แบงเปน 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองหลังสวน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 70,653,316 บาท จากกองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 100,000 
บาท และจากเทศบาลเมืองหลังสวน จํานวน 7,861,480 บาท 
ตารางที่ 3-8 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 
2  

ลําดับ
ที ่

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

70.653316 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ระยะที่ 2 

2 2559 กองทุนสิ่งแวดลอม 0.1  
3 2559 เทศบาลเมืองหลังสวน 7.861480  

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมอืงหลังสวน เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 สถานภาพปจจุบัน อยูระหวางการกอสราง(ไมเปดใชงาน) 
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองหลังสวน 
 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

มีแหลงน้ําสาธารณะ ไดแก แมน้ําหลังสวน อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 8 
กิโลเมตร และ คลองราง อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 500 เมตร  โดยมีการนําน้ําจากแหลงน้ํา
ดังกลาวไปใชประโยชนในการเกษตรกรรม 

มีชุมชนที่อยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 2 ชุมชน รวม 20 ครัวเรือน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-8 แผนทีแ่สดงที่ตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-9 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองหลังสวนระยะที่ 2  
กอนดําเนินการกอสราง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

3.4 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎรธาน ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี
3.4.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
 ที่ตั้งโครงการ หมู 5 ตําบลวัดประดู อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พิกัด X 532267          

Y 1001492 
 ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 47 ไร เปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตั้งอยูหางจาก

สํานักงานเทศบาลฯ ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบสถานที่กําจัดขยะเปนสวนยางพาราและชุมชน 
 งบประมาณโครงการ 15,010,000 ลานบาท 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2542 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

มิยาซาวา จํานวน 15,010,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
ตารางที่ 3-9 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
ลําดับ

ที ่
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2542 กองทุนมิยาซาวา 15.01 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย  
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลนครสุราษฎรธานี เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 สถานภาพปจจุบัน ไมเดินระบบ 

เนื่องจาก เทศบาลฯดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบแตไมไดดําเนินการตาม
หลักการฝงกลบท่ีถูกหลักสุขาภิบาล จึงทําใหมีปญหาดานการจัดการของระบบ จึงทําใหมีการรองเรียนจาก
ประชาชน เกิดการตอตานและประทวงปดหลุมฝงกลบ ในป 2551(บอฝงกลบขยะมูลฝอยมีจํานวน 4 บอ     
ใชงานเต็มทุกบอ อยูในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลวัดประดู) เทศบาลฯจึงนําขยะไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
ขยะของเอกชนในตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองชางสุขาภิบาล เทศบาลนครสุราษฎรธานี 
 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของโครงการ) มาจากตลาด 10 

แหง โรงแรม 60 แหง โรงพยาบาล 5 แหง รานอาหาร 610 แหง หนวยงานราชการ/เอกชน 20 แหง 
หางสรรพสินคา 6 แหง (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559) 
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39.60%

19.77%

20.88%

18.84%
0.91%

เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แกว โลหะ

 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559) 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 เศษอาหาร 39.60 
2 พลาสติก 19.77 
3 กระดาษ 20.88 
4 แกว 18.84 
5 ผา - 
6 ใบไม/กิ่งไม - 
7 โลหะ 0.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงองคประกอบขยะของเทศบาลนครสุราษฎรธานี  
3.4.2 รายละเอียดโครงการ 

1) ดานนโยบาย 
 การดําเนินงานดานนโยบาย ไมมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยผูบริหารหรือ

ผูรับผิดชอบ 
 การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดาน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานในปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดูแล 

 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย 
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ภาพที่ 3-10 แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครสุราษฎรธานี 
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 การรวมกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย  
กรมควบคุมมลพิษ กําหนดใหเทศบาลนครสุราษฎรธานี เปนศูนยจัดการขยะมูลฝอย       

ซึ่งจะตองมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 24 แหง(เทศบาล 4 แหง และอบต. 20 แหง)รวมลงนาม      
ในบันทึกความรวมมือเขารวมกําจัดขยะมูลฝอย(MOU) แตในปจจุบันศูนยจัดการขยะมูลฝอยฯปดใชงาน 
เนื่องจากการบริหารจัดการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไมถูกหลักวิชาการ จึงทําใหมีปญหาการตอตานจาก
ประชาชนและประทวงปดหลุมฝงกลบ จึงไมมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดสามารถนําขยะมูลฝอยมากําจัด
ไดดังตารางที่ 3-10 

ตารางท่ี 3-10 หนวยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี

อปท. ท่ีเขารวมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. ท่ีเขารวม

ปจจุบัน 
ปริมาณขยะท่ีนํามา
กําจัด (ตนั/เดือน) 

ทน.สุราษฎรธานี /ทต.วัดประดู/ ทต.กาญจนดิษฐ / ทต.
ทาทองใหม/ อบต.ขุนทะเล/ อบต. คลองฉนาก/ อบต.
บางชนะ/ อบต.คลองนอย/  อบต.บางไทร/ อบต.บาง
ใบไม/ อบต.บางโพธิ์/ อบต.มะขามเตี้ย/ อบต.กรูด/ 
อบต. คลองสระ/ อบต.ชางขวา/ อบต.ชางซาย/ อบต.
ตะเคียนทอง/ อบต.ทาทอง/ อบต.ทาทองใหม/อบต.
ทาอุแท/อบต.ทุงกง/อบต. ทุ งรัง/ อบต.ปารอน/ 
อบต.พลาสวาส  

เทศบาลนคร         
สุราษฎรธาน ี

9 ก.พ. 2549 - - 

 
2) ดานเทคนิค 
 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยสํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 68.95 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2559 
เทศบาลนคร       สุราษฎรธานี ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง 100% ของพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ มีปริมาณ
ขยะวันละ 170 ตัน เสนทางการเก็บขนขยะ แบงเปน 2 เขต โดยใชถนนชนเกษมจนถึงสะพานนริศ เปนการ
แบงเขต ซึ่งแบงเปนทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ในแตละพ้ืนที่จะกําหนดเสนทางการเก็บขนขยะโดย
พิจารณาจากน้ําหนักขยะซึ่งแยกใหบริการเก็บขน ดังนี ้

- เก็บแบบถังรวม โดยจัดตั้งถังขยะรวมใหบริการประชาชนบริเวณจุดตางๆ และเทศบาล
จัดรถออกเก็บตามถังขยะ 

- วิธีบานตอบานตามโครงการถนนปลอดถังขยะ โดยใหประชาชนนําถุงขยะหรือมีถังขยะ
ประจําบาน ตั้งวางหนาบานของตนเองหรือจุดรวม โดยเทศบาลกําหนดชวงเวลาในการใหบริการ ปจจุบัน
ใหบริการไปแลว 23 ถนน 28 หมูบาน 

- เก็บจากถังคอนเทนเนอร บริเวณท่ีมีปริมาณขยะจํานวนมาก 
- มีการจัดรถเสริมเวียนเก็บขยะตกคางในชวงเวลา 09.00 - 12.00 น. วันละ 2 คัน     
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ภาพที่ 3-11 เขตพ้ืนที่จัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎรธานี   
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ตารางที ่3-11 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
ที่ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปที่ไดมา(พ.ศ.) สภาพรถ 
1 รถบรรทุก แบบเททาย 3 บ-8600 2537 ชํารุด(รอจําหนาย) 
2 รถบรรทุก แบบเททาย(10ลอ) 12 ป-6581 2539 ใชงานปกต ิ
3 รถบรรทุก แบบเททาย 3 พ-8849 2541 ซอมบอยครั้ง 
4 รถบรรทุก แบบเปดขางใหญ 4 ผ-9328 2541 ซอมบอยครั้ง 
5 รถบรรทุก แบบเททาย(10ลอ) 12 พ-1592 2542 ใชงานปกต ิ
6 รถบรรทุก แบบเปดขางใหญ 4 พ-3406 2542 ใชงานปกต ิ
7 รถบรรทุก แบบเปดขางใหญ 4 พ-3409 2542 ชํารุด(รอจําหนาย) 
8 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 บท-3048 2543 ชํารุด 
9 รถบรรทุก แบบคอนเทนเนอร 8 80-9780 2546 ใชงานปกต ิ
10 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 81-1065 2548 ซอมบอยครั้ง 
11 รถบรรทุก แบบคอนเทนเนอร 8 81-1231 2548 ซอมบอยครั้ง 
12 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 81-3188 2550 ซอมบอยครั้ง 
13 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4ลอ) 1.5 81-3827 2551 ใชงานปกต ิ
14 รถบรรทุก แบบประทุนเล็ก(6ลอ) 3 81-3826 2551 ใชงานปกต ิ
15 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4ลอ) 1.5 81-5640 2553 ใชงานปกต ิ
16 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4ลอ) 1.5 81-5641 2553 ใชงานปกต ิ
17 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 81-5714 2553 ซอมบอยครั้ง 
18 รถบรรทุก แบบเททาย(6ลอ) 3 81-6074 2553 ซอมบอยครั้ง 
19 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 81-6880 2554 ซอมบอยครั้ง 
20 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4ลอ) 1.5 81-7251 2555 ใชงานปกต ิ
21 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4ลอ) 1.5 81-7252 2555 ใชงานปกต ิ
22 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 3 81-8275 2555 ใชงานปกต ิ
23 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 3 81-8276 2555 ใชงานปกต ิ
24 รถบรรทุก แบบเททาย(10ลอ) 12 82-2155 2557 ใชงานปกติ 
25 รถบรรทุก แบบเททาย(6ลอ) 4 82-2156 2557 ใชงานปกติ 
26 รถบรรทุก แบบเททาย(6ลอ) 4 82-2157 2557 ใชงานปกติ 
27 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 82-2235 2557 ใชงานปกต ิ
28 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 82-2236 2557 ใชงานปกต ิ
29 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 82-2237 2557 ใชงานปกต ิ
30 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 82-2238 2557 ใชงานปกต ิ
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ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

ตารางที ่3-11 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎรธานี(ตอ) 
ที่ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปที่ไดมา(พ.ศ.) สภาพรถ 
31 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 82-2239 2557 ใชงานปกต ิ
32 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 10 82-2240 2557 ใชงานปกต ิ
33 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 14 82-3308 2558 ใชงานปกต ิ
34 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 14 82-3309 2558 ใชงานปกต ิ
35 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 14 82-3310 2558 ใชงานปกต ิ
36 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 14 82-3311 2558 ใชงานปกต ิ
37 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 14 82-3312 2558 ใชงานปกต ิ
38 รถอัดตู HD 15 82-4534 2558 ใชงานปกต ิ

 
3) ดานการบริหารจัดการ 
 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ ดําเนินการเอง โดย สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 การกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ จางเหมาเอกชน บริษัท เอส อาร ที พาวเวอรกรีน จํากัด ดําเนินการ 
อัตราคาจางกําจัด 550 บาท/ตัน 

 การเก็บคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ มีการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ ไมมีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยแตมี
การเก็บคาธรรมเนยีมการกําจัดขยะมูลฝอย แตไมไดระบุคาดําเนินการกําจัด              
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ภาพที่ 3-12 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
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ภาพที่ 3-13 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชมุชนของเอกชนในพ้ืนท่ีตําบลทาโรงชาง(1) 
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 ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย(ปจจุบัน) 
ตั้งอยูในพ้ืนที่ตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี อยูหางจากท่ีทําการ

องคการบริหารสวนตําบลทาโรงชาง ประมาณ 2.52 กิโลเมตร หางจากบริเวณแยก กม.18 ประมาณ 2.22 
กิโลเมตร ตั้งอยูหางจากแมน้ําตาป ประมาณ 5.22 กิโลเมตร และหางจากแมน้ําพุมดวง 3.76 กิโลเมตร 
สภาพพื้นที่โดยรอบเปนสวนปาลมน้ํามัน เนื้อที่ประมาณ 160 ไร มีเอกชนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  

 องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
 สภาพโครงสรางพ้ืนฐาน มีเครื่องชั่งน้ําหนัก มีอาคารสํานักงาน ใชงานได

ปกติ 
 สภาพบอฝงกลบขยะมูลฝอย มีบอฝงกลบขยะมูลฝอยจํานวน 6 บอ ใชกําจัด

ขยะมูลฝอยไปแลว 5 บอ ปจจุบันใชงานบอที่ 5 ประมาณ 95% ของบอฝงกลบ และบอฝงกลบในแตละบอ
ไมไดมีการรองพ้ืนบอดวยวัสดุกันซึมหรือแผนพลาสติกกันซึม(HDPE) (บอที่ 6 มีการรองพ้ืนที่บอดวยวัสดุกัน
ซึม)       มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยไดประมาณ 180.5 ตัน/วัน(จากเขตเทศบาลนคร
สุราษฎรธานี ประมาณ 120 ตัน/วัน และหนวยงานอ่ืนๆประมาณ 60.5 ตัน/วัน) การดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยเปนลักษณะเทกอง บดอัดและปดทับดวยดิน จึงทําใหมีกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันคอนขางนอย และ
บริเวณโดยรอบเปนสวนปาลมน้ํามัน จึงไมมีปญหาเรื่องรองเรียน  

 ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย มีบอบําบัดฯ จํานวน 1 บอ และไมไดรองพื้นบอดวย
วัสดุกันซึมหรือแผนพลาสติกกันซึม(HDPE) และไมไดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของระบบบําบัดน้ําชะขยะ
มูลฝอยแตมีการจัดการน้ําเสียโดยการสูบน้ําเสียใสรถบรรทุกน้ําไปปลอยในสวนปาลมน้ํามัน ระบบฯไมมีบอ
สังเกตการณ บริษัทฯจึงไมไดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินปจจุบันบริษัทฯดําเนินการกอสรางระบบบําบัด
น้ําชะขยะมูลฝอยเพ่ิมเติม จํานวน 4 บอ 

 คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย เอกชนเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย
จากองคกรปกครองสวนทองและหนวยงานตางๆที่มาใชบริการกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 550 บาท/ตัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-14 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเอกชนในพื้นที่ตําบลทาโรงชาง(2) 
 

บอ 1 
บอ 3 

บอ 5 

บอ 6 
ระบบบําบดัฯ 

บอ 2 

บอ 4 
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 สภาพทางเขา-ออก เครื่องชั่ง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาพทั่วไปบริเวณบอฝงกลบขยะมูลฝอย 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

สภาพทั่วไปบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย 
 

ภาพที่ 3-15 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเอกชน ในเขตพื้นทีต่ําบลทาโรงชาง 
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3.5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 
3.5.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
 ที่ตั้งโครงการ หมู 6 ถนนเขานูด ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พิกัด         

X 578545 Y 1027944 
 ขนาดพื้นท่ีทั้งหมด 28 ไร 3 งาน 98 ตารางวา แบงเปนพ้ืนท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระยะ

ที่ 1 จํานวน 15 ไร และพ้ืนที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 จํานวน 14 ไร(อยูระหวางการขอรับการ
สนับสุนนงบประมาณ) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบ 12 ตัน/วัน 

 งบประมาณโครงการ 49,644,000 บาท ดังนี ้
 ปงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลเมืองดอนสัก ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 49,644,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
และเปดดําเนินการในป พ.ศ.2557 
ตารางที่ 3-12 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
ลําดับ

ที ่
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 49.644 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองดอนสัก เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยจัดซื้อเม่ือป พ.ศ.
2542 

 สถานภาพปจจุบัน เดินระบบ 
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองชาง เทศบาลเมืองดอนสัก 
 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของโครงการ) มาจากตลาด 1 

แหง โรงแรม 15 แหง โรงพยาบาล 1 แหง รานอาหาร 45 แหง โรงงาน 20 แหง หมูบานจัดสรร 2 แหง 
หนวยงานราชการ/เอกชน 36 แหง (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2559) 

 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2559) 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 เศษอาหาร 52 
2 พลาสติก 15 
3 กระดาษ 9.8 
4 แกว 8 
5 ผา 1.2 
6 ใบไม/กิ่งไม 10.9 
7 โลหะ 3.1 
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52.0%

15.0%

9.8%

8.0%
1.2%

10.9% 3.1%

เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แกว ผา ใบไม/กิ่งไม โลหะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงองคประกอบขยะของเทศบาลเมืองดอนสัก 
 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ หวยบางนาง ซึ่งอยูติดกับระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
มีชุมชนที่อยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 1 ชุมชน รวม 20 ครัวเรือน 

 
3.5.2 รายละเอียดโครงการ 

1) ดานนโยบาย  
 การดําเนินงานดานนโยบาย ไดแก นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและ

ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผน/
ยุทธศาสตรจังหวัด และมีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการที่
เก่ียวของ 

 การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ มีผูรับผิดชอบแตมีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
จํากัด และไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แตใชผังโครงสรางของ
หนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล 

 ดานระบบขอมูล 
- มีการจัดทําระบบขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล 
- มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ 
- มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปน

ขอมูล 
 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ

จัดการขยะมูลฝอย 
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 การรวมกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานอ่ืนๆ      
ที่จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 4 แหง และนํามาทิ้งจริง จํานวน 1 แหง(องคการบริหารสวนตําบลดอน
สัก) 
ตารางที่ 3-13 หนวยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดท่ีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 

อปท. ท่ีเขารวมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันท่ี 
อปท. ท่ีเขารวม

ปจจุบนั 
ทม.ดอนสัก/อบต.ดอนสัก/อบต.ชลคราม/อบต.ไชยคราม/ 
อบต.ปากแพรก 

เทศบาลเมืองดอนสัก - องค ก ารบริห าร
สวนตําบลดอนสัก 

 
2) ดานเทคนิค 
 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้นที่ 21.03 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลประมาณ 11 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 11 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพใน
การเก็บขนขยะมูลฝอย รอยละ 100 
ตารางที ่3-14 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 

ที่ ประเภท ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปท่ีไดมา(พ.ศ.) สภาพรถ 

1 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(6ลอ) 12 81-0122 2543 ใชงานได 
2 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4 ลอ) 3 81-0123 2543 ใชงานได 
3 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4 ลอ) 3 81-2945 2547 ใชงานได 
4 รถบรรทุก แบบอัดทาย(6ลอ) 12 81-0395 2548 ใชงานได 
5 รถบรรทุก แบบคัดแยกขยะเปยก-แหง(6 ลอ) 10 81-6716 2551 ใชงานได 

 
 ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
 องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 

- อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถใชงานไดปกติ 
- บอฝงกลบขยะมูลฝอย เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

ตั้งแตป พ.ศ.2557 ปจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 12 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองดอน
สัก ประมาณ 11 ตัน/วัน และหนวยงานราชการ/เอกชน/อ่ืนๆ ประมาณ 1 ตัน/วันมีบอฝงกลบ จํานวน 2 
บอ     ใชงานเต็มพ้ืนที่แลว 1 บอ ปจจุบันใชงาน ในบอที่ 2 ไปแลวประมาณ 75% ของพื้นท่ีบอ เทศบาลฯ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบ บดอัดและปดทับดวยดินอยางสม่ําเสมอ จึงทําใหมีกลิ่นเหม็น
นอยและบริเวณโดยรอบเปนสวนยางพาราและสวนปาลมน้ํามัน ทําใหไมมีปญหาเรื่องรองเรียน รายละเอียด 
ดังนี้ 
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ภาพที่ 3-16 แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
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ภาพที่ 3-17 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
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- บอที่ 1 เปนแบบ Area Method 
คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 2 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร มี

ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 16,800 ลูกบาศกเมตร 
การดําเนินการจริง จํานวน 3 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2 เมตร มี

ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 19,300 ลูกบาศกเมตร 
- บอที่ 2 เปนแบบ Area Method 

คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 2 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร มี
ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 21,000 ลูกบาศกเมตร 

การดําเนินการจริง จํานวน 2 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร มี
ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 22,000 ลูกบาศกเมตร 

- ระบบบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย มีพ้ืนที่ประมาณ 1.5 ไร เปนระบบบอผึ่ง มีจํานวน 3 
บอ อยูในสภาพใชงานไดปกต ิน้ําชะขยะมูลฝอยที่ผานการบําบัดแลวปลอยลงสู หวยบางนาง และเทศบาลฯ 
ไมไดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของระบบบําบัดฯ และคุณภาพน้ําใตดินจากบอสังเกตการณ 

- ระบบควบคุมกาช ไมมี 
- ระบบตรวจสอบกาช ไมมี 
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน(บอสังเกตการณ) มี จํานวน 3 บอ 
- ระบบจัดการน้ําฝน ไมม ี

 
 เครื่องจักรและครุภัณฑในระบบ 

ตารางที ่3-15 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ 

ที ่ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/เลข

ครุภัณฑ 
ปท่ีไดมา 
(พ.ศ.) 

สภาพ 

1 รถแทรกเตอร(ตีนตะขาบ) 6 สูบ  ตค 4175 สฎ. 2557 ใชงานได 
2 รถแทรกเตอร(ตีนตะขาบ) 6 สูบ 5,700 cc ตค 4178 สฎ. 2557 ใชงานได 
3 รถแทรกเตอร(ลอยาง) 4 สูบ 5,880 cc ตค 4176 สฎ. 2557 ใชงานได 
4 รถบรรทุก(10 ลอ) 6 สูบ 82-3621 สฎ. 2557 ใชงานได 

 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

- อาคารสํานักงาน ไมม ี
- อาคารปอมยาม มแีละใชงานได 
- อาคารโรงจอดรถ/เครื่องจักรกล มีและใชงานได 
- อาคารซอมบํารุง มีและใชงานได 
- ถนนภายโครงการ ประเภทแอสฟสทติก ความกวาง 5 เมตร 

- รั้ว ประเภทคอนกรีตและลวดหนาม 
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 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 2 แนว 3 ดาน 
 ดานที่ 1 ชนิดพันธุพืช สะเดา ความสูงเฉลี่ย 2 เมตร 
 ดานที่ 2 ชนิดพันธุพืช เหลืองปรีดียาธร ความสูงเฉลี่ย 2 เมตร 
 ดานที่ 3 ชนิดพันธุพืช ไผหวาน ความสูงเฉลี่ย 3-5 เมตร 

 
3) ดานการบริหารจัดการ 
 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 การกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดยกองชาง 
 การเก็บคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ มีการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 30 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ ไมมีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 
 
4) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ โดยใชวิธีประชุมกลุมยอย การรณรงคและอบรมใหความรู 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีสวนรวม โดยการคัดแยกขยะในชุมชนและการไมใชภาชนะประเภทโฟมบรรจุ
อาหาร 

 ปญหาเรื่องรองเรียน 
- ไมม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 

 บริเวณทางเขา-ออก อาคารเครื่องช่ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารจอดรถ/เครื่องจักร 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปบริเวณสถานบอฝงกลบขยะมูลฝอย 
 

 
 
 
 
 
 บอบําบัดน้ําเสีย 1 บอบําบัดน้ําเสีย 2 บอบําบัดน้ําเสีย 3 
 
 
 
 
 

 บอตรวจสอบคุณภาพน้ําบอที่ 1 บอตรวจสอบคุณภาพน้ําบอที่ 2 บอตรวจสอบคุณภาพน้ําบอที่ 3 
ภาพที่ 3-18 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองดอนสัก 
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3.6 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธาน ี
3.6.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเตา 
 ท่ีตั้งโครงการ บานโฉลกบานเกา หมู 3 ตําบลเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ที่

พิกัด X 591562 Y 1113956 
 ขนาดพ้ืนที่ท้ังหมด 4 ไร อยูหางจากเขตเทศบาลฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูล

ฝอย ที่เขาระบบประมาณ 30 - 40 ตัน/วัน 
 งบประมาณโครงการ 45,837,000 บาท แบงเปน 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2550 เทศบาลตําบลเกาะเตา ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 32,839,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย   
โดย บริษัท พอลลูชั่นแคร จํากัด 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลตําบลเกาะเตา ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจร จํานวน 12,998,000 บาท ดําเนินการซอมแซมเตาเผาที่ชํารุด โดย 
กิจการรวมคา SEM-BQ 
ตารางที่ 3-16 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเตา 

ลําดับ
ที ่

ปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

32.839 กอสรางระบบกํ าจัดขยะมูลฝอย
(เตาเผา) 

2 2556 มติคณะรัฐมนตรีสัญจร 12.998 ซอมแซมเตาเผา 

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลตําบลเกาะเตา เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 สถานภาพปจจุบัน ไมเดินระบบ เนื่องจาก อยูในระหวางซอมแซมและปรับปรุงเตาเผา 
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองชาง เทศบาลตําบลเกาะเตา 
 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของโครงการ) มาจาก 

โรงแรม 191 แหง รานอาหาร 138 แหง โรงงาน 3 แหง หนวยงานราชการ/เอกชน 4 แหง (ขอมูล ณ ป 
พ.ศ.2557) 
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10.0%

35.0%

5.0%

35.0%

5.0%
5.0% 5.0%

เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แกว ผา ใบไม/กิ่งไม โลหะ

 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ขอมูล ณ ป พ.ศ.2557) 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 เศษอาหาร 10 
2 พลาสติก 35 
3 กระดาษ 5 
4 แกว 35 
5 ผา 5 
6 ใบไม/กิ่งไม 5 
7 โลหะ 5 
8 อ่ืนๆ - 

           
แผนภูมิแสดงองคประกอบขยะของเทศบาลตําบลเกาะเตา 

 
 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ รองน้ําโฉลก อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 500 
เมตร แตไมมีการนําน้ําจากแหลงน้ําดังกลาวไปใชประโยชน 

มีชุมชนที่อยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 1 ชุมชน รวม 1,233 ครัวเรือน 
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3.6.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ดานนโยบาย  
 การดําเนินงานดานนโยบาย ไดแก นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและ

ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผน/
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบรายงานโดยตรงตอคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีผูรับผิดชอบแตมีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบจํากัด 

 ดานระบบขอมูล มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล และมีการสรุป
รายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอผูบริหารเปนระยะๆ 

 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ มีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ 

 การรวมกลุมพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย ไมมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น/สถานบันอ่ืนๆเขา
รวม 

2) ดานเทคนิค 
 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลในชวง Low Season (ชวงเดือนพฤษภาคม-มกราคม) 
ประมาณ 20 ตัน/วัน และชวง High Season (ชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน) ประมาณ 30 - 40 ตัน/วัน 
ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 30 ตัน/วัน  
ตารางที ่3-17 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเตา 

ที ่ ประเภทรถ ขนาด(ลบ.ม.) 
ทะเบียนรถ/ 
เลขครุภัณฑ 

ปท่ีไดมา 
(พ.ศ.) 

สภาพรถ 

1 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(6ลอ)  81-5840  ใชงานได 
2 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4 ลอ)  บ 7782  ใชงานได 
3 รถบรรทุก แบบเปดขางเททาย(4 ลอ)  บ 5448  ใชงานได 

 
 ขอมูลระบบกําจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผา 
 เทคโนโลย ี  เตาเผาแบบควบคุมอากาศ (Gasification) 
 องคประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผา 

 อาคารเครื่องชั่ง ชํารุด 
 ระบบเตาเผา จํานวน 1 เครื่อง 

- เครื่องที่ 1 ออกแบบใหมีความสามารถในการเผาได 0.75 ตัน/ชั่วโมง 
- สถานภาพ ปดดําเนินการ เนื่องจาก ชํารุด 
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 ระบบกําจัดกากขี้เถา 
- เถาหนักปริมาณ 0.75 ตันตอวัน เทศบาลฯกําจัดเองโดยการฝงกลบและ

มีการนําไปใชประโยชนเก่ียวกับการกอสราง 
- เถาเบาปริมาณ 1 ตันตอวัน เทศบาลฯกําจัดเองโดยการฝงกลบ      

 ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ ไมมี 
 ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอยเปนระบบชีวภาพ ปริมาณที่รองรับ 6 ลูกบาศกเมตร

ตอวัน 
 บอสังเกตการณ มี จํานวน 1 บอ 
 ระบบจัดการน้ําฝน มี เปนแบบคสล. 

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน ไมม ี
- อาคารปอมยาม มีและใชงานได 
- อาคารจอดรถ ไมม ี
- อาคารซอมบํารุง ไมม ี
- ถนนภายในโครงการ ประเภท คอนกรีตและดิน 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- ไมม ี

 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเกาะเตา(เตาเผา) ปจจุบันมีสภาพชํารุดไม
สามารถใชงานได แตเทศบาลฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 13,000,000 บาท(งบครม.สัญจร)            
เพ่ือดําเนินการซอมแซมเตาเผา โดยไดวาจาง กิจการรวมคา SEM-BQ ดําเนินการซอม ปจจุบันยังไม
สามารถซอมเตาเผาใหแลวเสร็จตามสัญญาได(สัญญาซอมเตาเผาสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2559) การจัดการ
ขยะมูลฝอย ในปจจุบันดําเนินการดวยวิธีการเทกอง(Open Dump) รวมกับการคัดแยกขยะรีไซเคิล แตมี
ปญหาขยะรีไซเคิลประเภทขวดแกว เนื่องจากรานรับซื้อของเการับซื้อในราคาที่ถูกมาก และหากจะขนสง
ออกนอกเกาะจะมีคาใชจายสูง 
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ภาพที่ 3-19 แผนที่แสดงที่ตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตําบลเกาะเตา 
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ภาพที่ 3-20 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเตา 
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3) ดานการบริหารจัดการ 
 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯจางเอกชน(หจก.ธนพร)ดําเนินการเก็บขน ในอัตรา 181.48 บาท/ตัน  
 การกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯจางเอกชน(กิจการรวมคา SEM-BQ) ดําเนินการกําจัด 
 การเก็บคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ มีการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยแบงเปนประเภท ไดแก 
บาน/ครัวเรือน อัตรา 100 บาท/เดือน รานอาหาร อัตรา 360 บาท/เดือน และสถานประกอบการ อัตรา 
500 บาท/เดือน 

 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยแตไม

ระบุอัตราคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 
 ปญหาในการดําเนินการ 

- เทศบาลฯ มีปญหาในการดําเนินการ ไดแก คาใชจายไมเพียงพอ เครื่องจักรชํารุด/ซอม
บอย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู และขาดประสิทธิภาพของระบบ 
 

4) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ โดยใชรูปแบบการปายประชาสัมพันธ เดนิรณรงคและชี้แจงตาม
ครัวเรือน 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
- มีสวนรวม โดยการคัดแยกขยะที่ตนทาง 

 ปญหาเรื่องรองเรียน 
- มีการรองเรียนจากประชาชนตั้งแต ป 2554 เปนตนมา เก่ียวกับเรื่อง กลิ่นเหม็น น้ํา

ชะขยะจากการขนสง น้ําชะขยะจากระบบกําจัด แกไขโดยการใช EM ฉีดพน ใชผายาง(PE)ปดคลุม กอง
ขยะและทําความสะอาดถนน เพ่ือลดกลิ่นเหม็น ควันจากการเผาขยะ แกไขโดยการใชน้ําฉีดพรมเพื่อลด
ควัน 
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สภาพเตาเผาที่อยูระหวางการซอมแซมและปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-21 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเกาะเตา 
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3.7 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชมุชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.7.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝงกลบ 
 ที่ตั้งโครงการ หมู 2 บานทุงทาลาด ตําบลนาเคียน อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช                     

ที่พิกัด X 604086 Y 935806 
 ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมด 165.81 ไร แบงเปนพ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 จํานวน 44.2 ไร 

ระยะท่ี 2 จํานวน 42.27 ไร ระยะท่ี 3 จํานวน 41.34 ไร และระยะที่ 4 จํานวน 38 ไร ปจจุบัน ใชพ้ืนที่
กําจัดในระยะที่ 1 และระยะที่ 2/1 ไปแลว จํานวน 65.36 ไร ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบประมาณ 
273.9 ตัน/วัน คิดเปนรอยละ 91.3 ของประสิทธิภาพการกําจัดท่ีออกแบบไว(มาจากเขตเทศบาลฯ 163 ตัน 
และมาจากหนวยงานอื่น 110.9 ตัน) 

 งบประมาณโครงการ จํานวน 134,500,000 บาท แบงเปน 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2538 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงมหาดไทย จํานวน 119,000,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดยหางหุนสวน
จํากัด วิษณุกรกอสราง และเปดดําเนินการในป พศ.2540 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2545 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 15,500,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย บอที่ 2 

ตารางท่ี 3-18 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ลําดับ

ที ่
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2538 กระทรวงมหาดไทย 119 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
2 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอม 
15.5 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย

(บอที่ 2) 

 
 สถานภาพที่ดิน เปนที่สาธารณะประโยชน  
 สถานภาพปจจุบัน เดินระบบ 
 หนวยงานที่ รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของโครงการ) มาจาก ตลาด 

17 แหง โรงแรม 43 แหง โรงพยาบาล 5 แหง รานอาหาร 475 แหง โรงงาน 15 แหง หมูบานจัดสรร 30 
แหง หนวยงานราชการ/เอกชน 58 แหง หางสรรพสินคา 8 แหง (ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2559) 
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58.2%
15.7%

11.79%

3.61% 2.95%0.32% 3.07% 4.32%

เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แกว ผา ใบไม/กิ่งไม โลหะ อ่ืนๆ

 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ขอมูล ณ เดือน มีนาคม ป พ.ศ.2556) 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 เศษอาหาร 58.20 
2 พลาสติก 15.74 
3 กระดาษ 11.79 
4 แกว 3.61 
5 ผา 2.95 
6 ใบไม/กิ่งไม 0.32 
7 โลหะ 3.07 
8 อ่ืนๆ 4.32 

             
แผนภูมิแสดงองคประกอบขยะของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

 
 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 

มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองเตย อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 100 เมตร  
และมีการนําน้ําจากแหลงน้ําดังกลาวไปใชประโยชน ทางดานการเกษตร การคมนาคมและการอุปโภค 

มีชุมชนที่อยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 1 ชุมชน รวม 80 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-22 แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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3.7.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ดานนโยบาย  
 การดําเนินงานดานนโยบาย มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปน

สวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน (ที่มาของนโยบาย : นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย) มกีารแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการที่เก่ียวของ 

 การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบรายงานโดยตรงตอคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และรายงานตอคณะทํางานดานการจัดการขยะมูลฝอยแตสายงาน
บังคับบัญชาไมชัดเจน 

 ดานระบบขอมูล มีการจัดทําระบบขอมูล(ดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ)ดาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ และมีการจัดทําสรุปรายงานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล 

 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย มีการกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ มีการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ 

 การรวมกลุมพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น/หนวยงานอื่นๆ    
ที่นํามาท้ิงจริง จํานวน 57 แหง โดยจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 48 แหง และยังไมไดจัดทําบันทึก
ขอตกลง จํานวน 9 แหง 

2) ดานเทคนิค 
 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลฯ ดําเนินการจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูล
ฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 22.56 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 163 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 163 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย รอยละ 
100 
ตารางที ่3-19 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 

ลําดับ ประเภท 
ขนาด 

(ลบ.ม.) 
ทะเบียนรถ ปที่ไดมา(พ.ศ.) สภาพรถ หมายเหตุ 

1 รถแบบอัดทาย 12 81-9021 2556 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
2 รถแบบอัดทาย 6 81-8915 2556 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
3 รถแบบอัดทาย 6 81-9492 2557 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
4 รถแบบอัดทาย 6 82-1084 2557 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
5 รถแบบอัดทาย 12 81-9493 2557 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
6 รถแบบอัดทาย 12 82-1087 2557 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
7 รถแบบอัดทาย 12 82-1085 2557 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
8 รถแบบอัดทาย 12 82-1086 2557 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
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ตารางที ่3-19 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรธีรรมราช(ตอ) 

ลําดับ ประเภท 
ขนาด 

(ลบ.ม.) 
ทะเบียนรถ ปท่ีไดมา(พ.ศ.) สภาพรถ หมายเหตุ 

9 รถบรรทุกเททาย 15 81-1790 2548 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
10 รถบรรทุกเททาย 3.5 81-5551 2554 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
11 รถบรรทุกเททาย 3.5 81-5552 2554 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
12 รถบรรทุกเททาย 3.5 81-5553 2554 ใชงานได ใหเอกชนเชา 
13 รถบรรทุกเททาย 3.5 81-5554 2554 ใชงานได เทศบาลใชงาน 
14 รถบรรทุกเททาย 15 บ 9965 2548 ซอมบอย ใหเอกชนเชา 
15 รถบรรทุกเททาย 15 81-1248 2548 ซอมบอย ใหเอกชนเชา 

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

 
 ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
 องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 

- อาคารเครื่องชั่ง สามารถใชงานไดปกติ 
- บอฝงกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได 

300 ตัน/วัน มีบอฝงกลบ จํานวน 8 บอ(ตามการออกแบบ) ปจจุบันใชงานบอฝงกลบจํานวน 2 บอ(บอที่ 
1/1 และ 2/1) ซึ่งใชงานเต็มพื้นที่แลว เทศบาลฯไดดําเนินการแกไข โดยยกคันดินรอบบอฝงกลบขึ้นอีก 5 
ชั้นๆละ 2.5 เมตร ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยในลักษณะเทกอง(open dump) และบดอัดเปนครั้งคราว 
ไมไดนําดินมาปดทับแตมีการฉีดพนดวยน้ําหมักชีวภาพเพ่ือลดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน รายละเอียด ดังนี ้

 บอที่ 1 เปนแบบ Trench Method 
- คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 8 ชั้น แบงเปน ต่ํากวาระดับผิวดิน 3 ชั้นๆละ 2.5 

เมตรและสูงกวาระดับผิวดิน 5 ชั้นๆละ 2.5 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 792,800 ลูกบาศกเมตร 
- สถานภาพ เปดดําเนินการ อายุการใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว 20 ป ใช

มาแลว 19 ป 
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 บอที่ 2 เปนแบบ Trench Method 
- คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 8 ชั้น แบงเปน ต่ํากวาระดับผิวดิน 3 ชั้นๆละ 2.5 

เมตรและสูงกวาระดับผิวดิน 5 ชั้นๆละ 2.5 เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 360,000 ลูกบาศกเมตร 
- สถานภาพ เปดดําเนินการ 

- ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มี พ้ื นที่  40 ไร  เป น ระบบบ อผึ่ ง มี จํ านวน 4 บ อ 
ประกอบดวย 

บอหมัก 1 ขนาด 25,600 ลูกบาศกเมตร 
บอหมัก 2 ขนาด 25,600 ลูกบาศกเมตร 
บอกึ่งไรอากาศ ขนาด 36,000 ลูกบาศกเมตร 
บอเติมอากาศ ขนาด 11,875 ลูกบาศกเมตร 
สภาพโดยรอบบริเวณบอบําบัดฯ มีวัชพืชขึ้นปกคลุมและมีขยะมูลฝอยบางสวนอยูใน  

บอบําบัดฯ และเทศบาลฯ ไมไดตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําของระบบบําบัดฯ และคุณภาพน้ําใตดินจากบอ
สังเกตการณ น้ําชะมูลฝอยที่ผานการบําบัดแลว จะไมปลอยออกสูภายนอก 

- ระบบควบคุมกาช ไมม ี
- ระบบตรวจสอบกาช ไมมี 
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน(บอสังเกตการณ) มี จํานวน 6 บอ แตชํารุดทั้งหมด 
- ระบบจัดการน้ําฝน ไมม ี

 เครื่องจักรและครุภัณฑในระบบ 
ตารางที ่3-20 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ 

ลําดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ/เลขครุภัณฑ 
ปท่ีไดมา 
(พ.ศ.) 

สภาพ 

1 รถบรรทุกดิน 6 ลอ ทบ.79 2540 ใชงานได 
2 รถบรรทุกดิน 6 ลอ ทบ.73 2540 ใชงานได 
3 รถบรรทุกดิน 6 ลอ ทบ.74 2546 ใชงานได 
4 รถบรรทุกดิน 6 ลอ ทบ.80 2540 ใชงานได 
5 รถขุด(รถแบ็คโฮ) 138 แรงมา CAT 320 2540 ใชงานได 
6 รถขุด(รถแบ็คโฮ) 150 แรงมา ZX 210(บูมยาว) 2548 รอซอม 
7 รถขุด(รถแบ็คโฮ) 150 แรงมา ZX 200 2553 ใชงานได 
8 รถขุด(รถแบ็คโฮ) 150 แรงมา VOLVO 2558 ใชงานได 
9 รถแทรคเตอร 95 แรงมา CAT D4H 2540 ชํารุด รอจําหนาย 
10 รถแทรคเตอร 165 แรงมา CAT D6H 2540 ชํารุด รอจําหนาย 
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ตารางที ่3-20 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ(ตอ) 

ลําดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ/เลขครุภัณฑ 
ปท่ีไดมา 
(พ.ศ.) 

สภาพ 

11 รถตักหนาขุดหลัง 90 แรงมา JCB 2546 ใชงานได 
12 รถบรรทุกน้ํา 6 ลอ ทบ.78 2540 ใชงานได 
13 รถบรรทุกน้ํา 10 ลอ ทบ.71 2540 ใชงานได 
14 เครื่องชั่งน้ําหนักขยะ 40 ตัน Toledo 2540 ใชงานได 
15 เครื่องสูบน้ําหอยโขง  1 ชุด 2547 รอซอม 
16 เครื่องฉีดน้ําแรง(ลางรถ)  1 ชุด 2540 ใชงานได 

 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

- อาคารสํานักงาน มี และใชงานได 
- อาคารปอมยาม มี แตใชงานไมได 
- อาคารจอดรถ มี และใชงานได 
- อาคารซอมบํารุง ม ีและใชงานได 
- ถนนภายในโครงการ ประเภท หินคลุก ความกวาง 5 เมตร 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 1 แนว 1 ดาน(ทิศตะวันออกของบอ) 
 แนวที ่1 ชนิดพันธุพืช สนทะเล ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร 

3) ดานการบริหารจัดการ 
 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 20 คน ประกอบดวย 

- หัวหนางาน จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก(รถแบ็คโฮ) จํานวน 5 คน 
- พนักงานชั่งน้ําหนัก จํานวน 4 คน 
- พนักงานท่ัวไป จํานวน 10 คน 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ จางเหมาเอกชนดําเนินการ จํานวน 5 เขต อัตราคาจาง 350 บาท/ตัน 
 การกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 



87 

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 การเก็บคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ มีการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ ไมมีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แตมี
การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 250 บาท/ตัน 

 ปญหาในการดําเนินการ 
- เทศบาลฯ มีปญหาในการดําเนินการ ไดแก คาใชจายไมเพียงพอ เครื่องจักรชํารุด/

ซอมบอย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู และขาดประสิทธิภาพของระบบ 
4) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ โดยใชรูปแบบการติดปายประชาสัมพันธใหประชาชนทิ้งขยะ
เปนเวลา และมีการรณรงคทางสื่อวิทยุเรื่องการกําหนดเวลาทิ้งขยะ 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
- มีสวนรวม โดยใหประชาชนชวยกันคัดแยกขยะจากบานเรือนกอนทิ้งลงถังขยะ ทิ้ง

ขยะใหเปนเวลา และมีการประเมินสุขภาพของผูคุยเข่ียขยะบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะรวมกับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 

 ปญหาเรื่องรองเรียน 
- ไมม ี

 
3.7.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- บอฝงกลบขยะมูลฝอยปจจุบันใกลเต็ม 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- หาเอกชนลงทุนในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยแปลงเปนเชื้อเพลิง RDF และ

นําไปผลิตกระแสไฟฟา 
- ใหเอกชนรับซื้อขยะมูลฝอยเกาที่สะสม เพ่ือรือ้รอนนําขยะออกจากบอฝงกลบขยะมูลฝอย 

เพ่ือเพ่ิมพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 
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 บริเวณทางเขา-ออก อาคารเครื่องช่ังน้ําหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ถนนรอบสถานท่ีกําจัดขยะ บริเวณคัดแยกขยะในสถานท่ีฝงกลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพบริเวณบอฝงกลบขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพบอบําบัดน้ําชะขยะมูลฝอย 
ภาพที่ 3-24 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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3.8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3.8.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 ที่ตั้งโครงการ หมู 4 ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ พิกัด X 

567643       Y 900982 
 ขนาดพ้ืนท่ีทั้งหมด 85 ไร 
 งบประมาณโครงการ 138,559,000บาท 
 ป งบประมาณ  พ .ศ .2545 เทศบาลเมืองทุ งสง ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 138,559,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย โดย บริษัท บางกอกควอลิตี้ จํากัด แตปจจุบันไมสามารถเปดดําเนินการ/ใชงานได 

ตารางท่ี 3-21 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุงสง 
ลําดับ 

ที ่
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2545 กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยแีละ
สิ่งแวดลอม 

138.559 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
 สถานภาพที่ดิน 

เทศบาลเมืองทุงสง เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนท่ีราชพัสดุเดิมอยูในความดูแลของจังหวัด
ทหารบกทุงสงหางจากเทศบาลฯ 7 กิโลเมตร 

 สถานภาพปจจุบัน 
ไมเดินระบบ เนื่องจาก มีปญหาการตอตานจากประชาชนและชุมชนที่อยูในพื้นที่และพ้ืนที่

ใกลเคียงบริเวณหลุมฝงกลบขยะซึ่งกลัวปญหาน้ําใตดินเสีย กลิ่นเหม็นและพาหะนําโรคจากสัตว ทําใหไม
สามารถเปดใชงานได 

 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุงสง 
 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของโครงการ) มาจาก ตลาด 2 

แหง โรงพยาบาล 5 แหง โรงงาน 2 แหง หางสรรพสินคา 1 แหง (ขอมูล ณ ป พ.ศ.2559) 
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74.4%

20.1%

11.79%

ขยะอินทรยี/ขยะยอยสลายได ขยะรีไซเคิล/ขยะขายได

ขยะท่ีตองทิ้ง/ใชประโยชนไมได

 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ขอมูล ณ ป พ.ศ.2555) 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 ขยะอินทรีย/ขยะยอยสลายได 64.83 
2 ขยะรีไซเคิล/ขยะขายได 28.92 
3 ขยะพิษ/ขยะอันตราย - 
4 ขยะที่ตองทิ้ง/ใชประโยชนไมได 6.25              

แผนภูมิแสดงองคประกอบขยะเทศบาลเมืองทุงสง 
 

 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
- มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ ลําเหมืองสาธารณะ อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน  

10 เมตร  และไมมีการนําน้ําจากแหลงน้ําดังกลาวไปใชประโยชน 
- มีชุมชนที่อยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 2 ชุมชน รวม 20 ครัวเรือน 

 
3.8.2 รายละเอียดโครงการ 

1) ดานนโยบาย 
 การดําเนินงานดานนโยบาย มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือ

เปนสวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน (ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผน
จัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม) มีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการท่ี
เก่ียวของ 

 การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีผูรับผิดชอบแตมีขอบเขตหนาที่ความ
รับผิดชอบจํากัด 

 ดานระบบขอมูล มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชภายใน
หนวยงานเก็บเปนขอมูล 
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 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 การรวมกลุมพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ กําหนดใหเทศบาลเมืองทุง
สง เปนศูนยจัดการขยะมูลฝอยซึ่งจะตองมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 21แหง(เทศบาล 2 แหง 
และอบต. 19 แหง)รวมลงนามในบันทึกความรวมมือเขารวมกําจัดขยะมูลฝอย(MOU) แตในปจจุบันยังไมมี
การลงนามบันทึกความรวมมือเขารวมกําจัดขยะมูลฝอย(MOU) เนื่องจากมีปญหาการตอตานจากประชาชน
และชุมชนที่อยูในพื้นที่และพ้ืนที่ใกลเคียงบริเวณหลุมฝงกลบขยะซึ่งกลัวปญหาน้ําใตดินเสีย กลิ่นเหม็นและ
พาหะนําโรคจากสัตว จึงไมมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดสามารถนําขยะมูลฝอยมากําจัดไดดังตารางที่ 3-
19 
ตารางที่ 3-22 หนวยงานและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํามากําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุงสง 

อปท. ท่ีเขารวมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. ท่ีเขารวม

ปจจุบัน 
ปริมาณขยะท่ีนํามา

กําจัด (ตนั/วัน) 
ทม.ทุงสง / ทต.นาบอน / อบต.นาบอน / 
อบต.ทุงสง / อบต.วงัหิน / อบต.แกวแสน/ 
อบต.เขาโร / อบต.กะปาง / อบต.เขาขาว / 
อบต.ควนกรด / อบต.ชะมาย / อบต.ถํ้า
ใหญ/ อบต.ท่ีวัง /อบต.นาโพธิ์ / อบต.นา
ไมไผ / อบต.นาหลวงเสน / อบต.น้ําตก 
/ อบต.หนองหงส  / อบต.บางขัน / 
อบต.บานนิคม / อบต.บานลํานาว 

ทม.ทุงสง หรือ อบจ.
นครศรีธรรมราช 

ยังไมมีการลง
นามในบันทึก
ขอตกลง 

- - 

 
2) ดานเทคนิค 
 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลฯ ดําเนินการจางเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน สามารถใหบริการเก็บขนขยะ  
มูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ี 7.17 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลประมาณ 50 ตัน/วัน ปริมาณ
ความสามารถที่จัดเก็บไดประมาณ 50 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย รอยละ 100 
ตารางที่ 3-23 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุงสง 

ลําดับ ประเภทรถ ขนาด(ลบ.ม.) ทะเบียนรถ ปท่ีไดมา(พ.ศ.) สภาพรถ 
1 รถคอนเทนเนอร 8 ป 1591 2535 ใชงานได 
2 รถคอนเทนเนอร 8 บท 396 2540 ใชงานได 
3 รถอัดทาย(6 ลอ) 6 81-5619 2551 ใชงานได 
4 รถอัดทาย(6 ลอ) 6 81-5620 2551 ใชงานได 
5 รถอัดทาย(6 ลอ) 6 81-5506 2550 ใชงานได 
6 รถอัดทาย(6 ลอ) 13.5 81-1360 2541 ใชงานได 
7 รถเปดขางเททาย(4ลอ) 4 81-1348 2540 ใชงานได 
8 รถเปดขางเททาย(4ลอ) 4 81-1358 2540 ใชงานได 
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 ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
 องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 

- อาคารเครื่องชั่ง สามารถใชงานไดปกติ 
- บอฝงกลบขยะมูลฝอย มีจํานวน 3 บอ แตไมไดเปดดําเนินการ เนื่องจาก มี

ปญหาการตอตานจากประชาชนและชุมชนท่ีอยูในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียงบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
- ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีจํานวน 3 บอ ประกอบดวย บอหมักไรอากาศ บอก่ึงไร

อากาศ และบอบม 
- ระบบจัดการน้ําฝน มี รางคสล. 
- ในปจจุบันเทศบาลฯไดรับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนตไทย(ทุงสง) จํากัด 

ดําเนินการกอสรางระบบคัดแยกขยะเพ่ือนําไปผลิตพลังงาน(RDF) โดยเอกชนเปนผูลงทุนทั้ งหมด
(ดําเนินการในพื้นที่ของเทศบาล) จึงทําใหสามารถแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯได ซึ่ง
สามารถกําจัดไดประมาณ 10 ตัน/วัน และขยะมูลฝอยบางสวน(ที่ไมสามารถนําไปนําไปผลิตพลังงานได) 
เทศบาลฯจะนําไปกําจัดยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเอกชนในตําบลเขาโร อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประมาณ 25 ตัน/วัน 

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 
- อาคารสํานักงาน มี และใชงานได 
- อาคารปอมยาม มี แตใชงานไมได 
- อาคารจอดรถ มี และใชงานได 
- อาคารซอมบํารุง ม ีและใชงานได 
- ถนนภายในโครงการ ประเภท แอสฟลติกและดิน ความกวาง 6 เมตร 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 1 แนว 4 ดาน 
 แนวที่ 1 ชนิดพันธุพืช กระถินเทพา ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร 

 ขอมูลการกําจัดขยะมูลฝอย 
3) ดานการบริหารจัดการ 
 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 2 คน ประกอบดวย 

- ผูอํานวยการกองชางสุขาภิบาล จํานวน 1 คน 
- นายชางเครื่องกล จํานวน 1 คน 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ ดําเนินการเอง โดย กองชางสุขาภิบาล 
 การกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ จางเหมาเอกชน ในอัตรา 160 บาท/ตัน 
 การเก็บคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ มีการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 30 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
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 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
- เทศบาลฯ ไมมีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย และไม

เก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 
 ปญหาในการดําเนินการ 

- เทศบาลฯ มีปญหาในการดําเนินการ คอื มีการตอตานจากชุมชน 
4) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ โดยใชรูปแบบการจัดทําโครงการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
โครงการพลิกถุงพลิกโลก และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
- มีสวนรวม โดยใหประชาชนคัดแยกขยะจากครัวเรือน 

 ปญหาเรื่องรองเรียน 
- ไมม ี

3.8.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- บอฝงกลบขยะมูลฝอย กอสรางอยูนอกเขตเทศบาลไมสามารถเปดใชงานได เนื่องจากมี

การตอตานจากชุมชน 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- ใชวิธีคัดแยกขยะจากตนทาง กลางทางและปลายทาง เพ่ือลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัด 
- ในป พ.ศ.2560 เทศบาลฯไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการจางที่ปรึกษาในการทํา

ความเขาใจกับประชาชน/ชุมชน ในบริเวณโดยรอบและใกลเคียงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย เพ่ือใหสามารถ
เปดใชงานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได 
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ภาพที่ 3-25 แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลเมืองทุงสง 
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ภาพที่ 3-26 ผังบริเวณ(Layout) สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง 
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 อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารจอดรถ/เครื่องจักรกล อาคารคัดแยกขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 

 เครื่องคดัแยกขยะมูลฝอย บอฝงกลบขยะ 1 บอฝงกลบขยะ 2 และ 3 
 
 
 
 
 
 

 บอบําบัดน้ําเสีย 1 บอบําบัดน้ําเสีย 2 บอบําบัดน้ําเสีย 3 
บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุงสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเอกชนในตําบลเขาโร อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ภาพที่ 3-27 สภาพทั่วไปของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองทุงสง 
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3.9 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดสุราษฎรธาน ี
3.9.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบ 
 ท่ีตั้งโครงการ หมู 3 ถนนชายทะเล ตําบลปากพนังฝงตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่พิกัด X 633961 Y 924476 
 ขนาดพ้ืนที่ ท้ังหมด 28 ไร 2 งาน 16 ตารางวา ซึ่งเปนท่ีดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ

(เทศบาลฯซื้อในป พ.ศ.2509)หางจากสํานักงานเทศบาลฯ 3 กิโลเมตร พื้นท่ีโดยรอบสถานที่กําจัดขยะเปน
ที่วางเปลา ถนนสาธารณะและที่อยูอาศัย ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบประมาณ 25 ตัน/วัน(มาจากเขต
เทศบาลฯ 20 ตัน และหนวยงานอื่น 5 ตัน) 

 งบประมาณโครงการ 59,700,000 บาท แบงเปน 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2544 เทศบาลเมืองปากพนัง ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จํานวน 59,700,000 บาท ดําเนินการกอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอย โดย บริษัท ฝางธนา เทคโนโลย ีจํากัด และเปดดําเนินการเม่ือป พ.ศ.2546 

ตารางที่ 3-24 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 
ลําดับ

ที ่
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2544 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

59.7 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองปากพนัง เปนเจาของกรรมสิทธิ์ทีด่ิน 
 สถานภาพปจจุบนั เดินระบบ 
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองปากพนัง 
 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย(ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของโครงการ) มาจากตลาด 3 

แหง โรงแรม 4 แหง โรงพยาบาล 1 แหง รานอาหาร 31 แหง โรงงาน 21 แหง หมูบานจัดสรร 6 แหง 
หนวยงานราชการ/เอกชน 22 แหง และหางสรรพสินคา 1 แหง (ขอมูล ณ มิถุนายน 2558) 
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48.0%

31.0%

7.0%

5.0%
3.5%

2.5% 2.0%
1.0%

เศษอาหาร พลาสติก กระดาษ แกว ผา ใบไม/กิ่งไม โลหะ อ่ืนๆ

 องคประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะ(ขอมูล ณ ป 2556) 
ลําดับท่ี ประเภท รอยละ 

1 เศษอาหาร 48 
2 พลาสติก 31 
3 กระดาษ 7 
4 แกว 5 
5 ผา 3.5 
6 ใบไม/กิ่งไม 2.5 
7 โลหะ 2 
8 อ่ืนๆ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงองคประกอบขยะของเทศบาลเมืองปากพนัง 
 

 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
- มีแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองศรีสําโรง อยูหางจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย 10 เมตร 

แตไมมีการนําน้ําจากแหลงดังกลาวไปใชประโยชน 
- มีชุมชนที่อยูใกลเคียงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 1 ชุมชน รวม 299 

ครัวเรือน 1,247 คน 
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3.9.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ดานนโยบาย  
 การดําเนินงานดานนโยบาย มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือ

เปนสวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน(ที่มาของนโยบาย : นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย) มีการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการ
ที่เก่ียวของ 

 การจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย แตใชผังโครงการของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล 

 ดานระบบขอมูล มีการจัดทําระบบขอมูล(ดานเทคนิค บุคลากรและงบประมาณ)   ดาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตอ
ผูบริหารเปนระยะๆ 

 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 การรวมกลุมพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/หนวยงานอ่ืนๆที่
จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 8 แหง และนํามาทิ้งจริง จํานวน 8 แหง 
ตารางท่ี 3-25 หนวยงานและปริมาณขยะมูลฝอยที่นํามากําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 

อปท. ท่ีเขารวมตาม คพ. อปท. หลัก 
MOU 

ณ วันที่ 
อปท. ท่ีเขารวมปจจุบัน 

ปริมาณขยะท่ีนํามา
กําจัด (ตนั/วัน) 

ทม.ปากพนั ง/อบต.ปากพนั งฝ ง
ต ะ วั น ต ก /อ บ ต .ป าก พ นั งฝ ง
ตะวันออก/อบต.ปากแพรก/อบต.ปา
ระกํา/อบต.หู ล อง/อบต.แหลม
ตะลุมพุก/อบต.เกาะทวด/อบต.ขนาบ
นาก/อบต.คลองกระบือ/อบต.คลอง
นอย/อบต.ทาพญา/อบต.ชะเมา/
อบต.บางพระ/อบต.บางศาลา/
อบต.บานเพิง/อบต.บานใหม 

ทม.ปากพนัง ยั ง ไม มี
ก า ร ล ง
น า ม ใน
บั น ทึ ก
ขอตกลง 

ทม.ปากพนัง 16 

ทต.เชียรใหญ 1.5 
ทต.บางจาก 1 
อบต.แหลมตะลุมพุก 1 
อบต.ปากพนังฝงตะวันตก 1.5 

อบต.บางพระ 1 
อบต.ทองลําเจียก 0.5 
อบต.คลองนอย 0.5 
อบต.หูลอง 0.5 
อบต.คลองกระบือ 0.5 

 
2) ดานเทคนิค 
 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย 

เทศบาลฯ ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลประมาณ 20 ตัน/วัน ปริมาณความสามารถที่จัดเก็บได 20 ตัน/วัน คิดเปนประสิทธิภาพในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย รอยละ 100 
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ตารางที่ 3-26 จํานวนและประเภทของรถเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 
ที ่ ประเภทรถ ขนาด ทะเบียนรถ ปทีไ่ดมา(พ.ศ.) สภาพรถ 
1 รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 81-6737 นศ. 2541 ชํารุด 
2 รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 81-4870 นศ. 2542 ชํารุด 
3 รถบรรทุกอัดทาย 10 ลบ.ม. 81-8826 นศ. 2555 ใชงานได 
4 รถบรรทุกอัดทาย(6ลอ) 12 ลบ.ม. 81-5707 นศ. 2551 ซอมบอย 
5 รถบรรทุกเปดขางเททาย(4ลอ) 3 ลบ.หลา 81-4773 นศ. 2541 ใชงานได 
6 รถบรรทุกเปดขางเททาย(4ลอ) 3 ลบ.หลา 81-2924 นศ. 2547 ใชงานได 
7 รถบรรทุก(4ลอ) 4 ลบ.หลา 81-1222 นศ. 2543 ใชงานได 

 
 ขอมูลระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
 องคประกอบระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 

- อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก สามารถใชงานไดปกติ 
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 

ตั้งแตป พ.ศ.2546 ปจจุบันรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 25 ตัน/วัน ซึ่งมาจากเขตเทศบาลเมืองปาก
พนัง ประมาณ 20 ตัน/วัน และนอกเขตเทศบาลประมาณ 5 ตัน/วัน 

- สภาพบอฝงกลบ มีบอฝงกลบ จํานวน 5 บอ มีการใชงานเต็มพ้ืนท่ีแลวทุกบอ           
ในปจจุบันกําจัดขยะมูลฝอยในบอฝงกลบที่ 2 และ 4 ซึ่งเทศบาลฯไดดําเนินการแกไข โดยยกคันดินรอบบอ
ฝงกลบที่ 2 และ 4 ขึ้นอีก 1 ชั้น เปนชั้นท่ี 2 โดยบอฝงกลบที่ 4 ใชงานเต็มพ้ืนที่ สวนบอฝงกลบที่ 2 ใช
พ้ืนที่กําจัดขยะมูลฝอยไปประมาณ 50% ของบอ และดําเนินการกําจัดดวยวิธีฝงกลบมีการบดอัดและปด
ทับดวยดิน จึงทําใหมีกลิ่นเหม็นคอนขางนอย มีรายละเอียด ดังนี ้

- บอที่ 1 เปนแบบ Area Method 
คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 4 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.7 เมตร         
การดําเนินการจริง จํานวน 1 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร มี

ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 11,513.25 ลูกบาศกเมตร 
อายุการใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว 15 ป ใชมาแลว 13 ป 

- บอที่ 2 เปนแบบ Area Method 
คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 4 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.7 เมตร มี

ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 12,453.75 ลูกบาศกเมตร 
การดําเนินการจริง จํานวน 1 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร มี

ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 12,453.75 ลูกบาศกเมตร 
อายุการใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว 15 ป ใชมาแลว 13 ป 
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ภาพที่ 3-28 แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 
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ภาพที่ 3-29 ผังบริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 
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- บอที่ 3 เปนแบบ Area Method 
คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 4 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.7 เมตร         
การดําเนินการจริง จํานวน 2 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น ชั้นที่ 1 3 

เมตร ชั้นท่ี 2 2 เมตร มีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 21,568.75 ลูกบาศกเมตร 
อายุการใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว 15 ป ใชมาแลว 13 ป 

- บอที่ 4 เปนแบบ Area Method 
คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 4 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.7 เมตร         
การดําเนินการจริง จํานวน 2 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น ชั้นที่ 1 3 

เมตร ชั้นท่ี 2 2 เมตร มีปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 24,907.5 ลูกบาศกเมตร 
อายุการใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว 15 ป ใชมาแลว 13 ป 

- บอที่ 5 เปนแบบ Area Method 
คาตามที่ออกแบบไว จํานวน 1 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 2.7 เมตร         
การดําเนินการจริง จํานวน 1 ชั้น ความสูงของขยะมูลฝอยแตละชั้น 3 เมตร มี

ปริมาณมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 12,285 ลูกบาศกเมตร 
อายุการใชงานของบอฝงกลบ ออกแบบไว 15 ป ใชมาแลว 13 ป 

- ระบบบําบัดน้ําชะมูลฝอย มีพื้นที่ 2.64 ไร เปนระบบบอผึ่ง อยูในสภาพใชงานได
ปกติ ไมมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวย 

บอที่ 1 ขนาด 1,400 ลูกบาศกเมตร 
บอที่ 2 ขนาด 1,400 ลูกบาศกเมตร 
บอที่ 3 ขนาด 2,450 ลูกบาศกเมตร 
น้ําชะมูลฝอยที่ผานการบําบัดแลวปลอยลงสู คลองศรีสําโรง 

- ระบบควบคุมกาช ม ีจํานวน 20 จุด 
- ระบบตรวจสอบกาช ไมม ี
- ระบบติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน(บอสังเกตการณ) มี จํานวน 4 บอ แตไมไดตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ํา 
- ระบบจัดการน้ําฝน  มี เปนรางดินขนานไปกับถนน 
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 เครื่องจักรและครุภัณฑในระบบ 
ตารางที ่3-27 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ 

ลําดับ ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/ 
เลขครุภัณฑ 

ปท่ีไดมา 
(พ.ศ.) 

สภาพ 

1 รถขุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ 132 แรงมา ตค 42 นศ. 2541 ซอมบอย 
2 รถขุดตีนตะขาบ 210 แรงมา ตค 178 นศ. 2545 ซอมบอย 
3 รถแทรคเตอรตีนเปด 170 แรงมา ตค 187 นศ. 2546 ใชงานได 
4 รถยนตบรรทุกหางเหยี่ยว 130 แรงมา 81-3487 นศ. 2547 ใชงานได 
5 รถแทรคเตอรตักหนาขุดหลงั 90 แรงมา ตค 1583 นศ. 2555 ใชงานได 

 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

- อาคารสํานักงาน มีและใชงานได 
- อาคารปอมยาม มีและใชงานได 
- อาคารจอดรถ มีและใชงานได 
- อาคารซอมบํารุง มีและใชงานได 
- ถนนภายในโครงการ ประเภท ลูกรัง ความกวาง 4 เมตร 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 1 แนว 4 ดาน 
 แนวที ่1 ชนิดพันธุพืช อินทนิล,ราชพฤกษ,กระถิน มะขาม ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร 

 
3) ดานการบริหารจัดการ 
 บุคลากร จํานวนบุคลากรประจําระบบ 5 คน ประกอบดวย 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน 
- พนักงานท่ัวไป(ประจําเครื่องยอยฯ,เครื่องคัดแยก) จํานวน 3 คน 

 การเก็บขนและกําจัด 
 การเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 การกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯดําเนินการเอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 การเก็บคาธรรมเนียม 
 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ มีการเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 10 บาท/ครัวเรือน/เดือน 
 คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯ ไมมีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย แตมี
การเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย ในอัตรา 250 บาทตอตัน 
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 ปญหาในการดําเนินการ 
- เทศบาลฯ มีปญหาในการดําเนินการ ไดแก เครื่องจักรชํารุด/ซอมบอย ขาดแคลน

บุคลากรที่มีความรู ขาดประสิทธิภาพของระบบ และไมมีที่ดินใหมสําหรับกอสรางระบบ 
 

4) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย 

- มีการประชาสัมพันธ  โดยใชรูปแบบวิทยุชุ มชน เสี ยงตามสาย สติ๊ ก เกอร
ประชาสัมพันธติดบริเวณรถเก็บขนขยะและถังขยะ ตลอดจนคําขวัญเพ่ือประชาสัมพันธ   

 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
- มีสวนรวม กิจกรรมธนาคารขยะของชุมชน 

 ปญหาเรื่องรองเรียน 
- ไมม ี

 

5) ปญหาและอุปสรรคของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ เฉพาะทาง 
- สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน ใชกําจัดขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่แลวและยังไมสามารถ

หาที่ดินแหงใหมสําหรับใชเปนสถานที่กําจัดในระยะตอไปได 
 

3.9.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางดานการจัดการขยะมูลฝอย 

- กระบวนการ/ข้ันตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ยุงยากและหลายข้ันตอน 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
- ควรใหหนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณ เขาตรวจสอบพ้ืนที่จริง พรอมทั้งออกแบบ

รายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 

- สงเสริมใหเอกชนเขามาดําเนินการ/มารวมลงทุนบริหารจัดการขยะเพ่ือแปรรูปใหเปน
พลังงาน 
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 อาคารเครื่องชั่งน้ําหนัก อาคารจอดรถ/เครื่องจักรกล บอฝงกลบขยะ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 บอฝงกลบขยะ 4 บอฝงกลบขยะ 3 บอฝงกลบขยะ 2 
 
  
 
 
 
 
 
 บอฝงกลบขยะ 1 บอบําบัดน้ําเสีย 1 บอบําบัดน้ําเสีย 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

บอบําบัดน้ําเสีย 3 และ 4 
 

ภาพที่ 3-30 บริเวณสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปากพนัง 



  

 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมิน 

ระบบรวบรวมและบําบัดน้าํเสียชุมชน 
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ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 

 
4.1 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชมุชนแบบบงึประดิษฐ เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร

ธานี 
     4.1.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําร ิ
 ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยูบริเวณถนนเทศบาล 2 ตําบลนาสาร อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุ

ราษฎรธานี ที่พิกัด X 540291 Y 973440 
 ขนาดพ้ืนที่ จํานวน 3 ไร สามารถใหบริการจัดการน้ําเสีย 5 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 

7 ของพ้ืนที่เขตการปกครอง(พื้นที่เขตการปกครอง 67.13 ตารางกิโลเมตร) 
 เทศบาลเมืองนาสารไดวาจาง บริษัท แซนแทค เซนเตอร จํากัด ดําเนินการกอสรางและควบคุม

งาน โดยมีระยะเวลาในการกอสรางโครงการ 270 วัน ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 - เมษายน พ.ศ.2551 
งบประมาณของโครงการเปนเงิน 3,222,356.12 บาท ดังตารางท่ี 4-1 
ตารางที่ 4-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนนิการจัดการน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 

ลําดับท่ี 
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1  2549 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3.22 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองนาสาร เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาสาร 
 แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน มาจากตลาด 3 แหง โรงแรม 1 แหง โรงพยาบาล 1 แหง 

รานอาหาร 22 แหง โรงฆาสัตว 7 แหง หมูบานจัดสรร 5 แหง หนวยงานราชการ/เอกชน 12 แหง(ขอมูล ณ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559) 

 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
   มีคลองฉวาง อยูหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 500 เมตร โดยมีการนําน้ําจากคลอง

ฉวาง   ไปใชประโยชนในการอุปโภคและบริโภค 
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ภาพที่ 4-1 แผนที่แสดงท่ีตัง้ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาสาร 
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ภาพที่ 4-2 ผังแสดงแนวเสนทอระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาสาร 
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4.1.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ดานนโยบาย  

 การดําเนินงานดานนโยบาย มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปนสวน
หนึ่งของนโยบายหนวยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

 การจัดองคกรละบุคลากรที่รับผิดชอบ มีผูรับผิดชอบแตมีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
จํากัด 

 การดําเนินงานดานระบบขอมูล มีการจัดทําระบบขอมูล(ดานเทคนิค บุคลากรและ
งบประมาณ) ดานการบริหารจัดการน้ําเสีย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล มีการ
ปรับปรุงระบบขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

 การรายงาน มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการน้ําเสียตอผูบริหารเปนระยะๆ 
 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
 การดําเนินงานดานการรวมกลุมพ้ืนที่การจัดการน้ําเสีย ยังไมมีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน/สถาบันอื่นๆ เขารวม 
2) ดานเทคนิค 

 ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
- ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนชนิดระบบทอรวม(Combined System) น้ําเสียท่ีรวบรวม

เขาสูระบบถูกรวบรวมจากแหลงกําเนิดของถนน 4 สาย ไดแก ถนนพิชัยเดชะ ถนนนาสารใน ถนนประชา
อุทิศและถนนคลองหา ระบบรวมรวมฯ มีความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 60 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งมี
น้ําเสียเขาระบบรวมรวมฯ 60 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

- จากการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบรวบรวมน้ําเสีย พบวา ทอระบายน้ํา
ตลอดแนวถนนนาสารในทั้ง 2 ฝง มีระดับน้ําประมาณ 1 ใน 3 ของทอและไหลชา มีตะกอนทรายและขยะมูล
ฝอยในทอ และมีการนําถุงทรายไปถมไวในทอบริเวณถนนพิชัยเดชะ(หนาโรงเรียนบานนาสาร) เพื่อไมใหน้ํา
เสียไหลไปตามแนวถนนพิชัยเดชะ แตใหไหลเขาสูถนนนาสารในแทน ระบบรวบรวมน้ําเสีย บริเวณถนนนา
สารใน จากการตรวจสอบพบวา ในทอระบายน้ําตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝง มีระดับน้ําประมาณ 1 ใน 3 ของทอ 
น้ําไหลชา          มีตะกอน ทราย และวัชพืชอยูขึ้นปกคลุมในทอ สวนทอระบายน้ําตลอดแนวถนนคลองหา
ทั้ง 2 ฝง มีระดับน้ําประมาณ 1 ใน 3 ของทอและไหลชา มีตะกอนทรายและขยะมูลฝอยในทอ บริเวณ
หนองน้ํา(ขางสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง) มีวัชพืชข้ึนปกคลุมหนาแนน ซึ่งเปนจุดรับ/พักน้ําเสียจากทอ
ระบายน้ําเสียท้ังหมด กอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
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ภาพที่ 4-3 ระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนนาสารใน เทศบาลเมืองนาสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-4 ระบบรวบรวมน้ําเสียบริเวณถนนคลองหา เทศบาลเมืองนาสาร 
 

 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนปจจุบัน 
ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียที่ ใช เปนระบบบํ าบัดน้ํ าเสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed 

Wetland) ประเภทน้ําเสียไหลบนผิวดิน ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบมากกวา 50 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบจริง 60 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 120 ประกอบดวย บอดักน้ําเสีย 1 บอ 
บอรวบรวมน้ําเสีย 1 บอบอดักกรวดทรายและขยะ 1 บอ บอเกรอะ 1 บอ บอดึงกาก 1 บอ ลานตากตะกอน
ทราย  1 แหง  บอผึ่ง 1 บอ บอบึงประดิษฐ 1 บอ บอปรับสภาพ 1 บอ แลวระบายน้ําทิ้งออกจากระบบลง
สู แหลงน้ําสาธารณะ ไมมีอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ไมมีระบบการจัดการน้ําฝน มีแนวกัน
ชน(Buffer Zone) จํานวน     3 แนว แนวที่ 1 ตนสน ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร แนวที่ 2 ตนสน ความสูงเฉลี่ย 
5 เมตร และแนวที่ 3 ตนสน ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร เทศบาลฯมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําไมสม่ําเสมอ(เปน
ครั้งคราว) ทั้งในสวนของคุณภาพ น้ําเสียกอนเขาระบบและน้ําทิ้งที่ออกจากระบบ พบวา ความสามารถใน
การลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD นอยกวารอยละ 50 โดยน้ําทิ้งที่ออกจากระบบจะปลอยลงสู
แหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองฉวาง ซี่งอยูหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนประมาณ 200 เมตร และมีการ
นําน้ําจากแหลงน้ําดังกลาวไปใชประโยชนในการอุปโภคและบริโภค 
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จากการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสีย พบวา ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ไมไดเดินระบบ เน่ืองจาก อุปกรณตางๆในระบบ ชํารุด/เสื่อมสภาพ เชน เครื่องสูบน้ํา น้ําเสียที่ไหลผานบอ
รวบรวมน้ําเสียจึงไมเขาสูบอพักน้ําเสียและระบบตางๆ เทศบาลฯจึงขุดคูเพ่ือระบายน้ําใหเขาในบอผึ่งโดยตรง 
บอผึ่งมีผักตบชวาขึ้นอยูในบอ น้ําในบอมีสีดาํคล้ํา ปจจุบันเทศบาลฯ มีการปรับแบบของระบบบําบัดน้ําเสีย 
โดยขุดลอกและขยายบอบึงประดิษฐและ  ปดกลบบอปรับสภาพแทน ในบอบึงประดิษฐมีผักตบชวาขึ้น
อยางหนาแนนเต็มบอ น้ําในบอมีสีดําคล้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บอรวบรวมน้ําเสีย บอพักน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บอดักกรวดทราย บอเกรอะ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 บอผึ่ง บอบึงประดิษฐ 
 

ภาพที่ 4-5 สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร 



113 

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4-6 ผังบริเวณ(Layout) ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองนาสาร 
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3) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
การเดินระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองนาสารดําเนินการเองโดยอยูในความดูแลของ       

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แตไมไดมีเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลประจําระบบ เทศบาลฯไมมีเทศบัญญัติ   
ในเรื่องการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนและไมเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน รวมทั้งไมมีขอมูลและ
แผนการดําเนินงานการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน สวนปญหาในการดําเนินการ 
ไดแก ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ เครื่องจักร อุปกรณชํารุด/ซอมบอย ทําใหประสิทธิภาพ
ของระบบลดลง 

4) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
- เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยจัดทําโครงการไรไขมัน ไร

มลพิษ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีด ี
- เทศบาลฯ มีการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 

โดย ขอความรวมมือใหรานอาหารติดตั้งถังดักไขมัน 
 

4.1.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการบริหารจัดการน้ําเสียขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ขาดบุคลากรในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการได

ตอเนื่อง 
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4.2 ระบบรวบรวมและบาํบัดน้ําเสียชุมชนแบบบอปรับเสถียร  เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.2.1 ขอมูลทั่วไป 

 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ที่ตั้งโครงการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ํา หมู 2 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช           

ที่พิกัด X 604697 Y 936280 
 ขนาดพ้ืนที่ จํานวน 380 ไร สามารถใหบริการจัดการน้ําเสีย 13.5 ตารางกิโลเมตร คิดเปน

รอยละ 60 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครอง(พ้ืนท่ีเขตการปกครอง 22.56 ตารางกิโลเมตร) 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดวาจาง หางหุนสวนจํากัด สามประสิทธิ์ ดําเนินการกอสราง

และควบคุมงาน โดยมีระยะเวลาในการกอสรางโครงการ ตั้งแต พ.ศ.2550 – 2557 และเปดดําเนินการในป 
พ.ศ.2558 งบประมาณของโครงการเปนเงนิ 828,648,000 บาท ดังตารางที่ 4-2 
ตารางที่ 4-2 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที ่

ปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1  2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

828.648 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 

 
 สถานภาพที่ดิน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ หางหุนสวน สามประสิทธิ์ จํากัด 
 แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน มาจากตลาด 17 แหง โรงแรม 43 แหง โรงพยาบาล 5 แหง 

รานอาหาร 475 แหง โรงฆาสัตว 1 แหง หมูบานจัดสรร 30 แหง หนวยงานราชการ/เอกชน 58 แหง 
หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด 58 แหง หางสรรพสินคา 8 แหง(ขอมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2559) 

 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
- มีแมน้ําสายหลัก คือ คลองเตย อยูหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 300 เมตร โดยมีการ

นําน้ําจากแหลงน้ําดังกลาวไปใชประโยชนในการคมนาคม การอุปโภค และระบายน้ํา 
- มีแมน้ําสายรอง คือ คลองวัดหญา อยูหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนประมาณ 50 เมตร 

โดยมีการนําน้ําจากแหลงน้ําดังกลาวไปใชประโยชนในการเกษตร และระบายน้ํา 
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4.2.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ดานนโยบาย  

 การดําเนินงานดานนโยบาย มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปน
สวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม นโยบายรัฐบาล/แผนแมบทการจัดการน้ําเสียชุมชน แผน/ยุทธศาสตรจังหวัด และมี
การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนงาน มาตรการ โครงการท่ีเก่ียวของ 

 การจัดองคกรและบุคลากรที่ รับผิดชอบ มีผูรับผิดชอบรายงานโดยตรงตอคณะ
กรรมการบริหารจัดการน้ําเสีย และมีผูรับผิดชอบแตมีขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบจํากัด 

 การดําเนินงานดานระบบขอมูล มีการจัดทําดานระบบขอมูล(ดานเทคนิค บุคลากรและ
งบประมาณ) ดานการบริหารจัดการน้ําเสีย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล มีการ
ปรับปรุงขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

 การรายงาน มีการสรุปรายงานผลขอมูลดานการบริหารจัดการน้ําเสียตอผูบริหารเปน
ระยะๆ มีการจัดทําสรุปรายงานการบริหารจัดการน้ําเสียไวใชภายในหนวยงานเก็บเปนขอมูล และมีรูปแบบ
การรายงานผลขอมูลที่ชัดเจน 

 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ
น้ําเสียและมีการกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ 

 การดําเนินงานดานการรวมกลุมพ้ืนที่การจัดการน้ําเสีย ยังไมมีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน/สถาบันอื่นๆ เขารวม 

2) ดานเทคนิค 
 ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนชนิดระบบทอรวม (Combined System) มีความยาวทั้งหมด 
12,430.30 เมตร โดยกอสรางแบบ open cut จํานวน 3 คลอง ไดแก คลองปาเหลา 1,243 เมตร คลอง
หนาเมือง 1,254 เมตร และคลองทาวัง 1,569 เมตร แบบ pipe jacking จํานวน 2 คลอง ไดแก คลองแดง-
ถนนกระโรม 776 เมตร และคลองทุงปรัง คลองเตย-ถนนศรีธรรมราช 7,588.3 เมตร มีบอดักน้ําเสีย 51 
แหง ไมมีระบบฯไมมีสถานีสูบน้ําเสียและสถานียกระดับน้ําเสีย 

ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 33,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน มีน้ําเสียเขาระบบรวม
รวม 9,000 - 12,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน รายละเอียด ดังนี ้
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ตารางที่ 4-3 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ถนน/คลอง ชนดิทอ 
ขนาดทอ 
(เมตร) 

ความยาวทอ 
(เมตร) 

จุดเริ่มตน จุดสิ้นสุด 

คลองปาเหลา คสล.ชนิดปากระฆังพรอม
แหวนยาง 

0.40 1,055 ถ.พัฒนาการคูขวาง ถ.ราชดําเนิน 

 คสล.ชนิดปากระฆังพรอม
แหวนยาง 

0.60 188 ถ.ราชดําเนิน หนาวัดทาวโคตร 

คลองหนาเมือง คสล.ชนิดปากระฆังพรอม
แหวนยาง 

0.80 769 ถ.พัฒนาการคูขวาง ถ.ราชดําเนิน 

  คสล.ชนิดปากระฆังพรอม
แหวนยาง 

1.00 485 ถ.ราชดําเนิน หนาโรงเรียนนานาชาติ 

คลองทาวัง คสล.ชนิดปากระฆังพรอม
แหวนยาง 

0.50  1,190 สะพานทาขนอน สะพานราเมศว 

  คสล.ชนิดปากระฆังพรอม
แหวนยาง 

0.80 379 สะพานราเมศว คลองทุงปรัง 

คลองแดง คสล.ชนิดปากระฆังพรอม
แหวนยาง 

0.40 496 CSO 18 คลองแดง สะพานคลองแดง 

ถนนกระโรม คสล.กอสรางแบบดันทอลอด 0.80 280 สะพานคลองแดง สะพานคลองทาเรียน 
ถนนศรีธรรมราช คสล.กอสรางแบบดันทอลอด 1.00 1,645.85 หนาวัดทาวโคตร สี่แยกไฟแดงหลังอําเภอเกา 
  คสล.กอสรางแบบดนัทอลอด 1.20 866.24 สี่แยกไฟแดง 

หลังอําเภอเกา 
หนาโรงเรียนนานาชาติ 

คลองทุงปรับ และ
คลองเตย 

คสล.กอสรางแบบดันทอลอด 1.50 5,076.21 หนาโรงเรียนนานาชาต ิ บอสูบน้ําเสยีในโรงบําบัด 
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ภาพที่ 4-7 แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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ภาพที่ 4-8 ผังแสดงแนวเสนทอระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 4-4 รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย(CSO) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ถนน 
บอดักน้ําเสีย

(CSO) 
ตําแหนงที่ตั้ง หมายเหต ุ

ถนนมะขามชุม CSO 1 คอสะพานมะขามชุม  
ถนนสะพานยาว CSO 2 หนาศูนยบริการสาธารณสุขฯ ศรีทวี  
  CSO 3 หนารานลาบเปด  
  CSO 4 หนารานคาราโอเกะตรงขามรานลาบเปด  
ซอยศรทีวี CSO 5 สะพานวัดศรีทวีดานขางโรงเรียนวัดศรีทว ี แนวคลองทาวัง 
ซอยทาวัง CSO 6 ซอยคริสตัล(ชนิดที่ 4 มี Sluice Gate ขนาด    300 ม.ม.)  
ถนนราชดําเนิน CSO 7 ทิศเหนือของสะพานราเมศว ทิศตะวันออก  ถ.ราชดําเนิน  
ถนนราชดําเนิน CSO 8 ทิศใตของสะพานราเมศว ใกลปอมตํารวจ  
ถนนตากสิน CSO 10 คอสะพานหนาวัดทาโพธิ ์  
ถนนทาโพธิ ์ CSO 11 หัวมุมวัดทาโพธิ์ ใกลซ.ทักษิณา1  
ถนนทาโพธิ ์ CSO 12 ปากซ.ไพศาลสถิตย หลังวัดทาโพธิ ์  
ถนนทาโพธิ ์ CSO 13 คอสะพานทาขนอน  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 14 คอสะพานทาวัง ทิศตะวันออกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง    ดานทิศเหนือ

สะพาน 
 

ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 15 คอสะพานทาวัง ทิศตะวันตกของ ถ.พัฒนาการคขูวาง      ดานทิศเหนือ
สะพาน 

 

ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 16 คอสะพานทาวัง ทิศตะวันออกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง    ดานทิศใต
สะพาน 

 

ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 17 คอสะพานทาวัง ทิศตะวันตกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง      ดานทิศใต
สะพาน 

 

คลองแดง CSO 18 คลองแดง(ชนิดที่ 4 มี Sluice Gate ขนาด    300 ม.ม.)  
ถนนกระโรม  CSO 19 คอสะพานแดง ดานตลาดนดัทาเรยีน  
 CSO 20 คอสะพานแดง ทางเขาสนามฟุตซอลหัวอิฐ  
 CSO 21 คอสะพานแดง ทางเขาตลาดพืชผล  
 CSO 22 คอสะพานแดง ทางออกตลาดพืชผลประตูหนึ่ง  
 CSO 23 คอสะพานทาเรียน ทิศเหนือถ.กระโรมดานตลาดนัดทาเรยีน  
 CSO 24 คอสะพานทาเรียน ทิศใตถ.กระโรม (ตรงขามCSO 23)  
  CSO 25 คอสะพานทาเรียน ใกลรางรถไฟ  
ถนนทาชาง CSO 26 ขางอุทยานการเรียนรูเทศบาลฯ(CLP) แนวคลองหนาเมือง 
ถนนราชดําเนิน CSO 27 คอสะพานหนาเมือง  
ถนนศรีธรรมโศก CSO 28 ดานหลังจวนผูวาราชการจังหวัด  
ถนนศรีธรรมโศก CSO 29 คอสะพานนครนอย ทิศตะวันตกของถ.ศรธีรรมโศก ดานทิศใตสะพาน  
ซอยสารีบุตร CSO 30 ซอยสารีบุตรแยกรมิคลอง  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 31 ปาก ซ.หมูบานชลวิจิตร  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 32 ปาก ซ.สารีบุตร  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 33 ตรงขาม ซ.รามราชทายน้ํา  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 34 ปาก ซ.รามราชทายน้ํา  
ซอยรามราชทายน้ํา CSO 35 สามแยกซอยรามราชทายน้ําตัดกับถนนกรแกว  
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ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

ตารางที่ 4-4 รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย(CSO) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช(ตอ) 

ถนน 
บอดักน้ําเสีย

(CSO) 
ตําแหนงที่ตั้ง หมายเหตุ 

ซอยรามราชทายน้ํา CSO 36 ลําเหมืองขางวัดมุมปอม(ชนิดที่ 4 มี Sluice Gate ขนาด    300 
ม.ม.) 

 

ศรีธรรมราช CSO 37 หนาปายบานพักเดก็และครอบครัว จ.นครศรีฯ ตดิคลองทาเรียน แนวคลองทุงปรัง 
ศรีธรรมราช CSO 38 ตรงขามถนนพระอีศวร  
ศรีธรรมราช CSO 39 ซ.บอทรัพย(ขางรานอาหารชาวเรือ)  
เทวบุรี CSO 40 สี่แยกไฟแดงหลังอําเภอเกา  
ศรีธรรมราช CSO 41 ปากซอยบุญญาธรรมา(ทางเขาสหกรณการเกษตร นครศรีฯ) 

หลังศาลากลาง 
 

ศรีธรรมราช CSO 42 ตรงขามถนนทาชี  
ศรีธรรมราช CSO 43 ซ.วิบูลยสุข หลังวัดพระบรมหาธาตุ  
ศรีธรรมราช CSO 44 ซ.พังพกาฬ  ทางเขาโรงเรียนอนุบาลวิบูลยสุข  
ราชดําเนิน CSO 45 หนารานอาหารอีสานเกินรอย แนวคลองปาเหลา 
ราชดําเนิน CSO 46 ตรงขาม CSO 45  ทิศตะวันตกของถ.ราชดําเนิน  
ศรีธรรมราช CSO 47 โคงโรงเรียนภาษา  
ซอยศรีธรรมโศก 1 CSO 48 ลําเหมืองศรีธรรมโศก 1 (ชนิดท่ี 4 มี Sluice Gate ขนาด  300 

ม.ม.) 
 

ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 49 คอสะพานคลองปาเหลา ดานตะวันออกถนน ทิศเหนือสะพาน  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 50 คอสะพานคลองปาเหลา ดานตะวันตกถนน ทิศเหนือสะพาน  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 51 คอสะพานคลองปาเหลา ดานตะวันออกถนน ทิศใตสะพาน  
ถนนพัฒนาการคูขวาง CSO 52 คอสะพานคลองปาเหลา ดานตะวันตกถนน ทิศใตสะพาน  

 
 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง(Stabilization Pond : SP) 
ประกอบดวย บอออกซิเจน หรือบอสาหราย หรือบอเขียว (Oxidation Pond)  จํานวน 2 บอ ขนาดกวาง 
158 เมตร ยาว 823 เมตร ลึก 2.2 เมตร ปริมาตร 286,000 ลูกบาศกเมตร และบอบม(Maturation) 
จํานวน 1 บอ ขนาดกวาง 100 เมตร ยาว 823 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตร 165,000 ลูกบาศกเมตร บอแบง
น้ํา 1 บอ     หมอแปลงไฟฟา 1 แหง อาคารควบคุม/เก็บจายสารเคมี 1 แหง สถานีสูบน้ําหมุนเวียน 1 แหง 
และลานตากผักตบชวา 1 แหง ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 33,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ํา
เสียที่เขาระบบจริง 9,000 - 12,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 27 - 30 ของระบบที่ออกแบบ 
และปจจุบันอยูในระหวางการทดสอบเดินระบบ 

 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
- มีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ 
- มีเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการและคูมือการใช

งานของเครื่องจักร/ครุภัณฑทุกรายการ 
- มีการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงานที่กําหนด 

 มีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําเขาระบบและคุณภาพน้ําทิ้งทุกเดือน 
 ความสามารถในการลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD นอยกวารอยละ 50 
 วิธีจัดการน้ําทิ้ง จะปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองเตย 
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 เครื่องจักรและครุภัณฑอื่นๆ 
ตารางที่ 4-5 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ของเครื่องจักรและครุภัณฑ  

ลําดับ ประเภท ชนิด ขนาด ยี่หอ ปที่ไดมา สภาพ จํานวน 
1 ตะแกรงตกัขยะ

อัตโนมัติอยาง
หยาบ 

ใชสายสลิง - หนากวาง 2.5 ม. 
- ความกวางชองเปด 50 ม.ม. 
- กําลังไฟฟา 2.2 kW 

N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

2 เครื่อง 

2 เครื่องสูบน้ําเสีย 
 

แบบจุมแช - อัตราสูบ 2,000 ลบ.ม./ชม. 
- TDH 20 ม. 
- กําลังไฟฟา 165 kW 

Flygt 2557 ใชงานได
ปกติ 

5 เครื่อง 

3 เวียรผันน้ํา
สวนเกิน  
3 เทาอัตราการ
ไหลเฉลี่ย 

  - ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร  เวียร
น้ําลนขับดวยมอเตอรไฟฟา 

N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

1 เครื่อง 

4 เครื่องสูบน้ํา
หมุนเวียน 

แบบจุมแช 
(Axial Flow 
Propeller) 

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

N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

2 เครื่อง 

5 เครื่องกวน
สารละลาย 
คอปเปอรซลัเฟต 

ประเภท Top 
Entry Tank 
Mixer 

- มอเตอร 1.0 kW N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

2 เครื่อง 

6 เครื่องสูบ
สารละลาย 
คอปเปอรซลัเฟต 

Diaphragm 
Metering 

- จายสารละลายคอปเปอร
ซัลเฟต ความเขมขน 10%   ได
ในชวง 0 - 225 ลิตร/ชม. 
- มอเตอร 0.4 kW 

N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

2 เครื่อง 

7 ประตูน้ํา
ขับเคลื่อนดวย
มอเตอรไฟฟา 

  - ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร  N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

5 ตัว 

8 รอกไฟฟา 4 ทิศทาง - ขนาด 5 ตัน N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

1 ตัว 

9 เครื่องวดัระดับน้ํา   - Hydrostatic Level N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

6 ตัว 

10 เครื่องวดัอัตราการ
ไหล 

วัดท่ีรางเปด - Ultrasonic Sensor N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

1 ตัว 

11 เครื่องสบู
น้ําประปา 

Booster 
Pump 

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

N.D. 2557 ใชงานได
ปกติ 

1 ชุด (มีปม 
2 ตัว) 

 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

- อาคารสํานักงาน มีและใชงานได 
- หองปฏิบัติการ มีแตไมไดใชงาน 
- บานพักเจาหนาที่ ไมม ี
- อาคารปอมยาม ไมม ี
- อาคารจอดรถ ไมม ี
- ถนนภายในโครงการ ประเภทคอนกรีตและลาดยาง ความกวาง 4 เมตร 
- รั้ว ประเภทคอนกรีต 
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 ระบบจัดการน้ําฝน 
- มีระบบขัดการน้ําฝน ชนิดรางรอบอาคารสํานักงาน ขนาดกวาง 0.6 เมตร 

 แนวกันชน(Buffer Zone) 
- มี จํานวน 2 ดาน 2 แนว 
 แนวที่ 1 ชนิดพันธุพืช แปรงลางขวด ความสูงเฉลี่ย 4 เมตร 
 แนวที่ 2 ชนิดพันธุพืช แปรงลางขวด ความสูงเฉลี่ย 4 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-9 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

3) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
 การเดินระบบ 

- เทศบาลฯ ดําเนินการเอง ซึ่งควบคุมและดูแล โดย สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 การเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ ไมมีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ ไมเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน เนื่องจาก ยังไมมีเทศบัญญัติเก็บ

คาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ มีการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนไวแลว 

 คาใชจายในการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ อยูในระหวางดําเนินการจัดเก็บขอมูล 
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 ปญหาในการดําเนินการ 
- เทศบาลฯ มีปญหาในการดําเนินการ คือ ถนนทางเขาโครงการตองผานทางเขา-ออก

ของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเปนอุปสรรคในการเดินทางเขา-ออก 
4) การตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ํา 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสียเขาระบบและน้ําทิ้งออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2558 พบวาคุณภาพน้ําทิ้งออกจากระบบ มีคาความเปน
กรด-ดาง 7.2 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 21.5 มิลลิกรัมตอลิตร บีโอดี 5.5 มิลลิกรัมตอลิตร ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด 0.025 มิลลิกรัมตอลิตร น้ํามันและไขมัน นอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และไนโตรเจนทั้งหมด 
นอยกวา 0.16 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
รายละเอียดตามตารางที่ 4-7 

ตารางท่ี 4-6 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

น้ําเสีย 

พารามิเตอร 

pH 
Total Suspended 

Solids(TSS) 
mg/L 

Biological Oxygen 
Demand 

(BOD)mg/L 

Total 
Phosphorus 
(TP)mg/L 

Oil & 
Grease 
mg/L 

Total Kjeldahl 
Nitrogen(TKN) 

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

 
5) ขอมูลดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 เทศบาลฯ ไมมีการประชาสัมพันธและไมไดจัดกิจกรรม เนื่องจาก ผูดูแลระบบยังไมสง
มอบระบบฯใหเทศบาลฯอยางเปนทางการ 

 เทศบาลฯ ไมมีปญหาเรื่องรองเรียนจากประชาชน 
 

4.2.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ในการดําเนินการโครงการ 
 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการโครงการ 

- ถนนทางเขาโครงการตองผานทางเขา-ออกของสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 
 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขตอการดําเนินโครงการ 

- อาจตองเปลี่ยนเสนทางเขาโครงการ โดยกอสรางถนนทางเขาใหมใหเปนถนนของโครงการ
โดยเฉพาะ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาพที่ 4-10 สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

4.3 ระบบรวบรวมและบาํบัดน้ําเสียชุมชนแบบแผนจานหมุนชีวภาพ เทศบาลเมืองทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4.3.1 ขอมูลทั่วไปของระบบ 

 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองทุงสง 
 ที่ตั้งโครงการ บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่

พิกัด X 574919 Y 901748 
 ขนาดพื้นท่ี จํานวน 3.56 ไร(1,425 ตารางวา) สามารถใหบริการจัดการน้ําเสีย 2.75 ตาราง

กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 38 ของพ้ืนที่เขตการปกครอง(พ้ืนท่ีเขตการปกครอง 7.17 ตารางกิโลเมตร) 
 เทศบาลเมืองทุงสง ไดวาจาง บริษัท วรรธนสรร จํากัด ดําเนินการกอสรางและควบคุมงาน และ

เปดดําเนินการในป พ.ศ.2551 งบประมาณของโครงการเปนเงนิ 257,300,000 บาท ดังตารางที่ 4-7 
ตารางที่ 4-7 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุงสง 

ลําดับ
ที ่

ปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 

แหลงงบประมาณ 
วงเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดโครงการ 

1 2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 257.30 กอสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 สถานภาพที่ดิน เทศบาลเมืองทุงสง เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองทุงสง 
 แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน มาจากตลาด 2 แหง โรงแรม 5 แหง โรงพยาบาล 3 แหง โรงฆาสัตว 1 

แหง และหางสรรพสินคา 1 แหง 
 สภาพแวดลอมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีแมน้ําสายหลัก คือ คลองทาเลา       

มีระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1,000 เมตร แมน้ําสายรอง ไดแก คลองทาโหลน มีระยะหางจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 1,200 เมตร และคลองตม มีระยะหางจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 800 เมตร 

4.3.2 รายละเอียดโครงการ 
1) ดานนโยบาย  

 การดําเนินงานดานนโยบาย มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือเปน
สวนหนึ่งของนโยบายหนวยงาน(ที่มาของนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ/แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 การจัดองคกรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการบริหาร
จัดการน้ําเสีย แตใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล 

 การดําเนินงานดานระบบขอมูล มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล 
 การายงาน มีรูปแบบการายงานผลขอมูลที่ชัดเจน 
 การดําเนินงานดานงบประมาณ มีการกําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ 
 การดําเนินงานดานการรวมกลุมพ้ืนที่การจัดการน้ําเสีย ยังไมมีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน/สถาบันอื่นๆ เขารวม 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-11 แผนที่แสดงท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุงสง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

2) ดานเทคนิค 
 ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนชนิดระบบทอรวม (Combined System) มีบอดักน้ําเสีย 14 บอ 
สถานีสูบน้ําเสีย 1 แหง ความยาวทอ 2,940 เมตร  

ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน น้ําเสียเขาระบบรวม
รวมฯ 5,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน รายละเอียด ดังนี ้

ตารางที่ 4-8 รายละเอียดระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน เทศบาลเมืองทุงสง 
ถนน ชนิดทอ ขนาดทอ(เมตร) ความยาวทอ(เมตร) จุดเริ่มตน จุดสิ้นสุด 

ถนน 403 คสล. 0.60 968   
 คสล. 0.80 555   
 คสล. 1 544   
ถนนเสรมิชาต ิ คสล. 0.60 518   
ถนนทุงสง-นาบอน คสล. 0.60 355   

ตารางที่ 4-9 รายละเอียดจํานวนบอดักน้ําเสีย(CSO) เทศบาลเมืองทุงสง 

ถนน 
บอดักน้ําเสีย

(CSO) 
ตําแหนงท่ีตั้ง หมายเหตุ 

 CSO 1 ตรงขามบานพักคนชรา  
 CSO 2 หนารานคนขายเกือก  
 CSO 3 หนารานยิ้ม ยิม้  
 CSO 4 หนารานสแตนเลส  
 CSO 5 หนา ธกส.  

ตารางที่ 4-10 รายละเอียดขอมูลสถานีสูบน้ําเสียและ/หรือสถานียกระดับน้ําเสีย 

รายชื่อสถานี สถานที่ตั้ง 
ชนิดเครื่องสูบ
น้ํา/ที่ตั้งระบบ

ควบคุม 

ขนาด(กโิลวัตต
หรือแรงมา) 

อัตราสูบน้ําเสีย
(ลูกบาศกเมตร/

วินาที) 

ระยะทางของสถานีสูบน้ํา
เสียสุดทายถึงระบบบําบัด

น้ําเสีย(กิโลเมตร) 
สถานีสูบน้ําเสยี บริเวณสวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติฯ 
ปมจุม  280  

 ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ(Rotating 

Biological Contactor : RBC) ประกอบดวย บอปรับสภาพ(Equalization Tank) จํานวน 1 บอ ปริมาตร 
2,543 ลูกบาศกเมตร บอเติมอากาศ(Aeration Tank) จํานวน 4 บอ ปริมาตรบอละ 1,702.4 ลูกบาศกเมตร  
บอตกตะกอน(Sedimentation Tank) จํานวน 2 บอ ปริมาตรบอละ 410.4 ลูกบาศกเมตร และบอพักน้ํา
ทิ้ง 1 บอ ปริมาณน้ําเสียตามการออกแบบ 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบจริง 
5,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 50 ของระบบที่ออกแบบ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
- มีคูมือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบทั้งระบบ 
- มีการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบในเชิงปองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใชงานที่กําหนด 

 การตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
- น้ําเขาระบบ มีการตรวจวัด ทุก 6 เดือน (ไมไดแนบผลการตรวจวัดคณุภาพน้ํา) 
- น้ําทิ้ง มีการตรวจวัด ทุก 6 เดือน (ไมไดแนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา) 
- ความสามารถในการลดคาความสกปรกของน้ําในรูป BOD มากกวารอยละ 80 
- วิธีจัดการน้ําทิ้ง จะปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ คือ คลองทาโหลน และมีการนําไปใช

ประโยชนในการ รดน้ําตนไม พืชผักสวนครัวบริเวณรอบๆสํานักงาน และลางรถจัดเก็บขยะ 
 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค 

- อาคารสํานักงาน มีและใชงานได 
- หองปฏิบัติการ ไมม ี
- บานพักเจาหนาที่ ไมม ี
- อาคารปอมยาม มีแตใชงานไมได 
- อาคารจอดรถ มีและใชงานได 
- อาคารซอมบํารุง มีและใชงานได 
- รั้ว ประเภทลวดหนาม 

 ระบบจัดการน้ําฝน ไมม ี
3) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 

 การเดินระบบ 
- เทศบาลฯ ดําเนินการเอง ซึ่งควบคุมและดูแล โดย กองชางสขุาภิบาล 

 การเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ มีเทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ ไมเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 
- เทศบาลฯ มีการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชนไวแลว 

 ปญหาดานการบริหารจัดการ 
- เทศบาลฯ มีปญหาการบริหารจัดการในดาน เครื่องจักรชํารุด/ซอมบอยและขาดแคลน

บุคลากรที่มีความรู 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-12 ผังแสดงแนวเสนทอระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุงสง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-13 แผนผังแสดงทิศทางการไหลของระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุงสง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-14 แผนผังระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองทุงสง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-15 สภาพทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

4.4 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชมุชน ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
4.4.1 ขอมูลทั่วไปของระบบ 

 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุงสง 
 ที่ตั้งโครงการ ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ พิกัด X 574676 Y 

901944 
 เทศบาลเมืองทุงสง ไดวาจาง บริษัท วรรธนสรร จํากัด ดําเนินการกอสราง และปจจุบันอยูใน

ระหวางการกอสราง งบประมาณของโครงการเปนเงิน 106,300,000 บาท ดังตารางท่ี 4-11 
ตารางที่ 4-11 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการจัดการน้ําเสียชุมชน ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุงสง 
ลําดับ

ที ่
ปงบ 

ประมาณ พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

106.3 กอสรางระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-16 สภาพทั่วไปบริเวณสถานที่กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองทุงสงระยะที่ 2 



  

 
 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะ 

 
จากการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน    

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 จํานวน 13 แหง 
แบงเปน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 9 แหง ไดแก 1)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมือง
ชุมพร ระยะที่ 2 2)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน(ระยะที่ 1) 3)ระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 4)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎรธานี 5)
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก 6)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเตา 
7)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 8)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง 
9)ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง และระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน จํานวน 
4 แหง ไดแก 1)ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร 2)ระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา
เสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3)ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง 4)
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง ระยะที่ 2 โดยมีขอเสนอแนะและปรับปรุงระบบ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ดังนี ้
 
5.1 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 

5.1.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร ระยะที่ 2 
ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร พบวาอยูในเกณฑ พอใช          

โดยมีรอยละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 65.55 และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
- เทศบาลฯควรดําเนินการซอมแซมแผนพลาสติกกันซึมบริเวณท่ีชํารุด เพ่ือไมใหน้ําเสียจากขยะ

มูลฝอยปนเปอนออกสูสิ่งแวดลอมได 
- เทศบาลฯควรติดตั้งทอระบายแกส ใหมีระดับที่อยูสูงกวาระดับของกองขยะมูลฝอยและติดตั้ง

ในจํานวนที่เหมาะสมและเพียงพอกับพื้นที่หลุมฝงกลบโดยใหสามารถระบายแกสที่เกิดขึ้นไดอยางสะดวก 
- เทศบาลฯควรดําเนินการกอสรางบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินใหมใหถูกตองตาม

ขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือใหตัวอยางน้ําใตดินที่จะทําการตรวจวิเคราะหสามารถใชเปนขอมูล
อางอิงที่ถูกตองได 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภท
และจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบตางๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคลิตาม
จุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรสงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน/ชุมชนในการลด    
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดและใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ
ที่จะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

ตารางที่ 5-1 ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองชุมพร ระยะที่ 2 

ปจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
คะแนน

ที่ได 
รอยละของ 
คะแนนท่ีได 

อยูในเกณฑ 

ผลการประเมินดานนโยบาย 26 21  
 

65.55 

 
 ด ี(>รอยละ 80) 
 พอใช (รอยละ 60-80) 
 ตองปรับปรุง (<รอยละ 60) 
 

ผลการประเมินดานเทคนิค 42 29 
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ 34 22 
ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน 

22 13 

รวม 124 85 

 
5.1.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน(ระยะที่ 1) 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน(ระยะที่ 1) พบวาอยูในเกณฑ 
ด ีโดยมีรอยละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 86.29 และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

- เทศบาลฯควรบริหารจัดการพื้นที่ฝงกลบที่เหลืออยูในเบ้ืองตน คือ ยกคันดินของบอฝงกลบ
เดิมใหสูงขึ้น เพื่อใชในการกําจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภท
และจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบตางๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคลิตาม
จุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรสงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน/ชุมชนในการลด    
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดและใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ
ที่จะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย 
ตารางที่ 5-2 ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน(ระยะที่ 1) 

ปจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
คะแนน

ที่ได 
รอยละของ 
คะแนนท่ีได 

อยูในเกณฑ 

ผลการประเมินดานนโยบาย 26 25  
 

86.29 

 
 ด ี(>รอยละ 80) 
 พอใช (รอยละ 60-80) 
 ตองปรับปรุง (<รอยละ 60) 
 

ผลการประเมินดานเทคนิค 42 39 
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ 34 22 
ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน 

22 21 

รวม 124 107 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

5.1.3 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 
ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน ระยะที่ 2 พบวา ไมสามารถ

ประเมินได เนื่องจาก อยูในระหวางการดําเนินการกอสรางระบบ 
 

5.1.4 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครสุราษฏรธานี พบวา ไมสามารถประเมิน

ได เนื่องจาก ไมเปดดําเนินการระบบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
- องคการบริหารสวนตําบลทาโรงชาง ตองควบคุม ดูแล ใหเอกชนดําเนินการปรับปรุงระบบ

กําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียจากขยะมูลฝอยใหม โดยจะตองมีการปูแผนพลาสติกกันซึม
(HDPE)      เพ่ือปองกันไมใหน้ําเสียจากขยะมูลฝอยปนเปอน/ไหลออกสูสิ่งแวดลอม 

- องคการบริหารสวนตําบลทาโรงชาง ตองควบคุม ดูแล ใหเอกชนดําเนินการจัดหาดินมากลบ
ทับขยะมูลฝอยเปนประจําเพ่ือลดปญหาเรื่องกลิ่นและแมลงวัน และยังเปนการปองกันมิใหเกิดการปลิวของขยะ
มูลฝอย 

- องคการบริหารสวนตําบลทาโรงชาง ตองควบคุม ดูแล ใหเอกชนจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภทและจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบตางๆ อาทิ การ
เก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคลิตามจุดที่กําหนด 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรสงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหความรูกับ
ประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดและใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะที่จะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย 
 

5.1.5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก 
ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก พบวาอยูในเกณฑดี โดยมีรอย

ละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 80.65 และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
- เทศบาลฯควรดําเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ฝงกลบที่เหลืออยู เพ่ือนํามาใชในการกําจัดขยะ

มูลฝอยในระยะตอไป เนื่องจากพื้นที่บอฝงกลบขยะมูลฝอยสามารถใชงานไดประมาณ 25%) โดยอาจขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 2 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภท
และจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบตางๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคลิตาม
จุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรสงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน/ชุมชนในการลด    
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดและใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ
ที่จะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

ตารางที่ 5-3 ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก 

ปจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
คะแนน

ที่ได 
รอยละของ 
คะแนนท่ีได 

อยูในเกณฑ 

ผลการประเมินดานนโยบาย 26 23  
 

80.65 

 
 ด ี(>รอยละ 80) 
 พอใช (รอยละ 60-80) 
 ตองปรับปรุง (<รอยละ 60) 
 

ผลการประเมินดานเทคนิค 42 40 
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ 34 22 
ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน 

22 15 

รวม 124 100 

 
5.1.6 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเตา 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลเกาะเตา พบวา ไมสามารถประเมินได 
เนื่องจาก ไมเปดดําเนินการระบบ(อยูในระหวางซอมแซมและปรับปรุงระบบ) และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

- เทศบาลฯควรเรงดําเนินการซอมแซมเตาเผาใหสามารถใชงานกําจัดขยะมูลฝอยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งซอมแซมระบบบําบัดอากาศใหสามารถบําบัดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน เพ่ือไมใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบริเวณใกลเคียง 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภท
และจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบตางๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคลิตาม
จุด    ท่ีกําหนด 

- เทศบาลฯควรสงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน/ชุมชนในการลด    
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดและใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ
ที่จะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย 

- เทศบาลฯควรตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะท้ังระบบ โดยการจาง
เอกชนในการดําเนินการและใหเทศบาลฯมีสวนรวมในการสมทบงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ 

- เทศบาลฯควรตั้งคณะกรรมการเพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลฯ โดยใหประชาชน ผูนําชุมชน ผูนําทองที่ และอําเภอเขามามีสวนรวมและเปนคณะกรรมการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

5.1.7 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวาอยูในเกณฑ 

พอใช โดยมีรอยละของคะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 71.77 และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
- เทศบาลฯควรเรงดําเนินการจัดหา/จัดเตรียมสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในระยะที่ 2 พรอมทั้ง

อุปกรณและเครื่องจักร โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภท
และจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบตางๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคลิตาม
จุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรสงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน/ชุมชนในการลด    
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดและใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ
ที่จะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย 
ตารางที่ 5-4 ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ปจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
คะแนน

ที่ได 
รอยละของ 
คะแนนท่ีได 

อยูในเกณฑ 

ผลการประเมินดานนโยบาย 26 21  
 

71.77 

 
 ด ี(>รอยละ 80) 
 พอใช (รอยละ 60-80) 
 ตองปรับปรุง (<รอยละ 60) 
 

ผลการประเมินดานเทคนิค 42 31 
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ 34 22 
ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน 

22 15 

รวม 124 89 

 
5.1.8 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง 

ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง พบวา ไมสามารถประเมินได 
เนื่องจาก ไมเปดดําเนินการระบบ และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

- เทศบาลฯควรดําเนินการหาแนวทาง/ความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี
อําเภอทุงสงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือแกไขปญหาและผลักดันใหสามารถเปดใชงานระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองทุงสงซึ่งตั้งอยูในบริเวณตําบลควนกรด เนื่องจากระบบดังกลาวมีการกอสรางท่ีถูกตอง
ตามหลักวิชาการ หรือหาความรวมรวมมือจากเอกชนเพ่ือสนับสนุนหรือรวมลงทุนเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

- เทศบาลฯควรสงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน/ชุมชนในการลด    
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดและใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ
ที่จะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

5.1.9 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง 
ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง พบวาอยูในเกณฑ พอใช          

โดยมีรอยละของคะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 77.42 และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
- เทศบาลฯควรดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบกําจัดขยะมูลฝอย พรอมทั้งอุปกรณและ

เครื่องจักร โดยจัดเตรียม/จัดทําเอกสาร/หลักฐาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการกอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยระยะที่ 2 

- เทศบาลฯควรจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภท
และจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบตางๆ อาทิ การเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคลิตาม
จุดที่กําหนด 

- เทศบาลฯควรสงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชน/ชุมชนในการลด    
คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิดและใหมีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน เพ่ือชวยลดปริมาณขยะ
ที่จะเขาสูระบบกําจัดมูลฝอย 
ตารางที่ 5-5 ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองปากพนัง 

ปจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
คะแนน

ทีไ่ด 
รอยละของ 
คะแนนท่ีได 

อยูในเกณฑ 

ผลการประเมินดานนโยบาย 26 22  
 

77.42 

 
 ด ี(>รอยละ 80) 
 พอใช (รอยละ 60-80) 
 ตองปรับปรุง (<รอยละ 60) 
 

ผลการประเมินดานเทคนิค 42 39 
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ 34 20 
ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน 

22 15 

รวม 124 96 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

5.2 สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
5.2.1 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร 

ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองนาสาร พบวาไมสามารถ
ประเมินได เนื่องจากไมไดเดนิระบบฯและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบฯ และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

- เทศบาลฯควรตรวจสอบความลาดเอียงและทําความสะอาดทอระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือใหน้ําเสียสามารถไหลไดสะดวกและไมพัดพาตะกอนดิน/ทรายเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

- เทศบาลฯควรสรางบอพักน้ําเสียและแนวทอดักน้ําเสีย เพ่ือรับน้ําเสียไปยังบอรวบรวมน้ําเสีย
ในระบบบําบัดน้ําเสีย 

- เทศบาลฯควรจัดหาเครื่องสูบน้ําเสียทดแทนเครื่องสูบน้ําเสียเดิมท่ีชํารุด โดยพิจารณา
คุณสมบัติของครุภัณฑเดิม และขณะติดตั้งใหติดตั้งลูกลอยควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําดวย 

- เครื่องจักรและอุปกรณที่ติดตั้งหรือใชงานในระบบฯ ควรเปนเครื่องจักรที่สามารถจัดหา
อะไหลไดงายภายในประเทศหรือมีตัวแทนท่ีถูกตองตามกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือสะดวกตอการซอม
บํารุงรักษา 

- เทศบาลฯควรติดตั้งประตูน้ํา(check valve และ gate valve) ที่บริเวณทอสงน้ําเสียจาก
เครื่องสูบน้ําเสียไปยังบอเกรอะ เพ่ือปองกันการเสียหายของเครื่องสูบน้ํา 

- เทศบาลฯควรปรับปรุงตูควบคุมระบบไฟฟา โดยติดตั้งในตําแหนงที่สะดวกตอการปฏิบัติงาน
และควรมีหลังคาปดคลุมตูควบคุม เพ่ือปองกันความรอนและน้ําฝน 

- เทศบาลฯตองดูแลและกําจัดวัชพืชในระบบบําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาพืชบําบัดน้ําเสีย ใหมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน เชน ตัดแตงตนไมบริเวณบอบึงประดิษฐและบอ
ปรับสภาพ เพ่ือใหอากาศถายเทไดสะดวกและแสงแดดสามารถสองถึงกนบอ 

- เทศบาลฯควรจัดหาบุคลากรในการดูแล ควบคุมระบบฯใหเพียงพอและพัฒนาองคความรู
ความสามารถในการควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง รวมถึงมีการอบรมผูรับผิดชอบดูแลระบบบําบัดน้ําเสียและจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน 
 

5.2.2 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบวาอยูใน

เกณฑ พอใช โดยมีรอยละของคะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 73.88 และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
- เทศบาลฯ ควรสํารวจทอระบายน้ําเสียในเขตเทศบาลท่ียังไมไดเชื่อมเขาสูระบบรวบรวมฯ 

เพ่ือใหน้ําเสียที่เกิดขึ้นถูกรวบรวมและนําไปบําบัดท้ังหมด 
- เทศบาลฯ ควรจัดหาบุคลากรในการดูแล ควบคุมระบบฯใหเพียงพอและพัฒนาบุคลากรในการ

ควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 

ตารางที่ 5-6 ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ปจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
คะแนน

ที่ได 
รอยละของ 
คะแนนท่ีได 

อยูในเกณฑ 

ผลการประเมินดานนโยบาย 20 17  
 

73.88 

 
 ด ี(>รอยละ 80) 
 พอใช (รอยละ 60-80) 
 ตองปรับปรุง (<รอยละ 60) 
 

ผลการประเมินดานเทคนิค 52 46 
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ 42 33 
ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน 

20 3 

รวม 134 99 

 
5.2.3 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง 

ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง พบวาอยูในเกณฑ 
พอใช โดยมีรอยละของคะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 74.63 และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

- เทศบาลฯ ควรสํารวจทอระบายน้ําเสียในเขตเทศบาลท่ียังไมไดเชื่อมเขาสูระบบรวบรวมฯ 
เพ่ือใหน้ําเสียที่เกิดขึ้นถูกรวบรวมและนําไปบําบัดท้ังหมด 

- เทศบาลฯ ควรจัดหาบุคลากรในการดูแล ควบคุมระบบฯใหเพียงพอและพัฒนาบุคลากรในการ
ควบคุมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ ระบบบําบัดน้ําเสียใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
ตารางที่ 5-7 ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง 

ปจจัยการประเมิน 
คะแนน

เตม็ 
คะแนน

ที่ได 
รอยละของ 
คะแนนท่ีได 

อยูในเกณฑ 

ผลการประเมินดานนโยบาย 20 17  
 

74.63 

 
 ด ี(>รอยละ 80) 
 พอใช (รอยละ 60-80) 
 ตองปรับปรุง (<รอยละ 60) 
 

ผลการประเมินดานเทคนิค 52 44 
ผลการประเมินดานการบริหารจัดการ 42 35 
ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธและ
การมีสวนรวมของประชาชน 

20 4 

รวม 134 100 

 
5.2.4 ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง ระยะที่ 2 

ผลการประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองทุงสง ระยะที่ 2 พบวา           
ไมสามารถประเมินได เนื่องจาก อยูในระหวางการดําเนินการกอสรางระบบ 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ป 2537-2558 
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

 นายยงยุทธ  พนิตอังกูร ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 14 (สุราษฎรธานี) 

อํานวยการจัดทํา 

 นางอโณทัย  ธีรสิงห ผูอํานวยการสวนแผนสิ่งแวดลอม 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดทํา 

 นายคณุาสิน  ไวยรัตน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

 นางสาวอติภา  ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ 

 นางสาววรรณวิษา  เพ็ชรนาจักร พนักงานจางสวนแผนสิ่งแวดลอม 

สนับสนุนขอมูล 

 สํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

 สํานักงานเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี จังหวัดสุราษฎรธานี 

 สํานักงานเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

 สํานักงานเทศบาลเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

 สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 สํานักงานเทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 สํานักงานเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ออกแบบปก  

 นายคุณาสิน  ไวยรัตน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ 

จํานวนที่จัดพิมพ/ปที่พิมพ 

 15 เลม / กันยายน 2559 
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