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 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นหน่วยงานประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และสนับสนุนส่งเสริมด้านเทคนิควิชาการ แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตรวจสอบและติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการการจัดการน้ าเสียชุมชนและ
ขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการส ารวจและประเมิน
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน และ
จัดท ารายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนและระบบก าจัดขยะมู ลฝอย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานรายท้องถิ่น สถานการณ์น้ าเสียและขยะ 
มูลฝอยรายจังหวัด ผลการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน ผลการส ารวจและ
ประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย บทวิเคราะห์การจัดการน้ าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน้ าเสียชุมชน     

  ดังนั้น เพ่ือให้โครงการ ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนเชิงนโยบายหรืองบประมาณ
ส าหรับการจัดการปัญหาและอุปสรรคจากการเดินระบบบัดบัดน้ าเสียและระบบก าจัดขยะมูลฝอย   
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 

 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  ติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียชุมชน
และระบบก้าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบของส้านักงาน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี พ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง 17 
ระบบ รายละเอียดดังตาราง 
 

จังหวัด อปท. ระบบบ าบัดน  าเสีย ระบบก าจัดขยะ 

พระนครศรีอยุธยา 

ทน.พระนครศรีอยุธยา เปิดด้าเนินการ แบบ OD หยุดด้าเนินการแบบ SL 
ทต.พระอินทราชา หยุดด้าเนินการแบบ AS ไม่มีโครงการเกิดข้ึนแบบ SL 

ทม.เสนา - เปิดด้าเนินการแบบ SL  
และ INC 

สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี เปิดด้าเนินการแบบ SP เปิดด้าเนินการแบบ INT 
อ่างทอง ทม.อ่างทอง เปิดด้าเนินการแบบ AL เปิดด้าเนินการแบบ SL 

นนทบุรี 

ทน.นนทบุรี 
(ประชานิเวศน์) 

เปิดด้าเนินการแบบ AS - 

อบจ.นนทบุรี - เปิดด้าเนินการ 
แบบ SL และ INC 

ทน.ปากเกร็ด ก้าลังก่อสร้างระบบแบบ AS - 

ปทุมธานี 
ทม.ปทุมธานี เปิดด้าเนินการแบบ OD - 

ทม.คูคต - ไม่มีโครงการเกิดข้ึน 
ทม.รังสิต - เปิดด้าเนินการสถานีขนถ่าย 

 

หมายเหตุ 
 ระบบ OD (Oxidation Ditch) ระบบคลองวนเวียน 
 ระบบ AS (Activated Sludge) ระบบเอเอส 
 ระบบ SP (Stabilization Pond) แบบบ่อปรับเสถียร 
 ระบบ AL (Aerated Lagoon) ระบบบ่อเติมอากาศ 
 ระบบ SL (Sanitary Landfill) ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
 ระบบ INC (Incinerator) เตาเผาขยะมูลฝอย 
 ระบบ INT (Integrated solid waste disposal) ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน  
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บ่อปรับเสถียร เทศบาลเมืองสิงหบ์ุรี   คลองวนเวียน เทศบาลนครนนทบรุี    

  
สถานภาพการกา้จัดขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองสิงห์บรุี สถานภาพการกา้จัดขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง 

  
สถานภาพการกา้จัดขยะมลูฝอยเทศบาลเมืองเสนา   สถานภาพการกา้จัดขยะมลูฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นนทบุรี 
                     
1. ประเด็นปัญหาในภาพรวมการจัดการน  าเสีย 
 1.1  ต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากในการซ่อมบ้ารุงระบบบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 1.2  ปริมาณน้้าเสียที่รวบรวมเข้าระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่เต็มประสิทธิภาพของระบบที่ออกแบบไว้ 
 1.3  สาเหตุจากประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ท้าให้กลไกการเดินระบบหยุดถาวร เนื่องจากได้รับ  
                 ความเสียหายทั้งระบบ ทั้งในส่วนเครื่องจักรอุปกรณ ์อาคารส้านักงานและโครงสร้างระบบ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการน  าเสีย 
 2.1  ให้มีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้้าเสียที่เหมาะสมส้าหรับเมืองขนาดใหญ่ 

2.2  ควรก้าหนดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการน้้ าเสีย  เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม                
เพ่ือเป็นไปตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ( PPP:  Polluter-Pays-Principle) 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 
 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
ฉ 

 

3. ประเด็นปัญหาในภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอย 
3.1  ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มสูงมากขึ้นตามประชากรที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา                

ประชากรแฝง ที่เข้ามาในระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 3.2  มีการจัดการขยะฝังกลบร่วมกับการเทกองบนพ้ืน ไม่มีการบดอัดและปิดทับขยะมูลฝอย 
 3.3  ปัญหาเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะมูลฝอย โดยเฉพาะหน้าแล้ง   

4. ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย 
4.1  ให้มีการศึกษาและการก้าหนดพื้นที่รับขยะ และระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือให้เกิดมูลค่า 
4.2  ควรมีการคัดแยกขยะต้นทาง เพ่ือแยกประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย 
4.3  ปรับปรุงระบบฝังกลบให้เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 
4.4  ควรก้าหนดมาตรการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และซักซอ้มวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ 
4.5  รณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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บทที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานรายท้องถิ่น 

 
1.  เทศบาลเมอืงสิงหบ์ุรี 

 2.  เทศบาลเมอืงอ่างทอง 
 3.  เทศบาลเมอืงเสนา 

 4.  เทศบาลต าบลพระอินทราชา 
 5.  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

 6.  เทศบาลเมอืงปทุมธานี 
 7.  เทศบาลเมอืงคูคต 
 8.  เทศบาลนครรังสิต 

 9.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 10. เทศบาลนครนนทบุร ี

 11. เทศบาลนครปากเกร็ด 
 



บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐานรายท้องถิ่น 

 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มีพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่
รวมกันทั้งหมด 7,499.74 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.687 ล้านไร่ ประชากรปี 2558 ประมาณ 
4,879,384 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 650 คนต่อตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเขตการ
ปกครอง 6 จังหวัด 48 อําเภอ 489 ตําบล 3,524 หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 6 แห่ง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 96 แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 
295 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดําเนินการติดตามงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยทําการติดตามโครงการด้านระบบ
บําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมชุมชนใน 11 พ้ืนที ่ได้แก่ 
 1.  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
 2.  เทศบาลเมืองอ่างทอง 
 3.  เทศบาลเมืองเสนา 
 4.  เทศบาลตําบลพระอินทราชา 
 5.  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 6.  เทศบาลเมืองปทุมธานี 
 7.  เทศบาลเมืองคูคต 
 8.  เทศบาลนครรังสิต 
 9.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 10. เทศบาลนครนนทบุรี 
 11. เทศบาลนครปากเกร็ด 
 รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 11 แห่ง ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 6 (นนทบุรี) สรุปดังนี้ 

1.1 เทศบาลเมืองสิงห์บุร ี
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต   

   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
โดยทางรถยนต์ ระยะทาง 142 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรี 26 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอ่างทอง 
41 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยนาท 55 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี 90 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 7.81 
ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  ตําบลบางกระบือ  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศใต้    ติดต่อกับ  ตําบลต้นโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตําบลบางมัญ  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ตําบลต้นโพธิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 
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1.1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 สภาพภูมิประเทศ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนสั้น ซึ่งเกิดจากการทับถม
ของตะกอนริมแม่น้ําเจ้าพระยา ดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย เทศบาลเมืองสิงห์บุรีตั้งอยู่บนที่ราบ
ริมฝั่งน้ําย่านเศรษฐกิจฝั่งขวาของแม่น้ําเจ้าพระยา  

1.1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
     สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี มีลักษณะที่หลากหลาย กล่าวคือ มีทั้งการ
ประกอบการด้านพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงินการคลัง และการท่องเที่ยว 
          ประชาชนโดยรวมมีลักษณะของความเป็นไทย โดยดั้งเดิมรักสงบ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี มีความสมัครสมานสามัคคี ผสมผสานเป็นพวกเดียวกันได้อย่างกลมกลืน ไม่มีความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มใด ๆ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ยังได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 

1.1.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) 
ประชากรจํานวนทั้งสิ้น 17,523 คน แยกเป็นชาย จํานวน 8,163 คน หญิงจํานวน 9,360 คน จํานวน
หลังคาเรือน 8,817 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,244 คนต่อตารางกิโลเมตร     
 
 

ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
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1.2 เทศบาลเมืองอ่างทอง 
1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

 เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งอยู่ในอําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  
ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 และ 334  แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ระยะทาง 108 
กิโลเมตร และมีพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ 3,870.6 ไร่ หรือ 6.193 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตําบลย่านซื่อ  อําเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ  ตําบลโพสะ  อําเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตําบลบ้านอิฐ  อําเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตําบลศาลาแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  

  1.2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
 สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา 
ลักษณะคล้ายอ่าง ไม่มีภูเขา  ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ทําไร่ ทํานา 
ทําสวน และมีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อย ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองจาก
ทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ลักษณะคล้ายเมืองอกแตก คือมีแม่น้ําไหลผ่านกลางเมืองแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ฝั่ง พ้ืนที่
ในเขตเทศบาลอยู่ในระดับความสูงประมาณ 3-6 เมตร ในฤดูน้ําหลากน้ําจะไหลเข้าท่วมพ้ืนที่โดยรอบ และ
มีคลองหลายสายในบริเวณชุมชน ได้แก่  คลองบางแก้ว คลองศาลาแดง ทางทิศใต้ของชุมชนไหลมาบรรจบ
กับแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตําบลตลาดหลวง  และมีคลองส่งน้ํา คลองชลประทานทางทิศตะวันตก และทิศ
ตะวันออกขนาบสองข้างของชุมชน 

1.2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  สภาพเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพทางการค้าภายใน
ชุมชนประเภทเบ็ดเตล็ด  มีสถานประกอบการค้าและโรงงานอุตสาหกรรมให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน
และบริเวณใกล้เคียง มีการขยายการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอ่างทอง และทํารายได้เป็นอันดับ 3
ของจังหวัดรองจากภาคอุตสาหกรรมและการค้า ทําให้เกิดตลาดกลางสินค้าเกษตรขึ้นภายในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ทําให้เกิดธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ตามมา 
  สําหรับสภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลฯ ในช่วง 5 ปี พบว่าค่าเฉลี่ยของ
อัตรารวมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 6.4 ต่อปี และภายในอนาคต 10-20 ปี 
ข้างหน้าคาดว่าไม่เกินร้อยละ 6.4 ต่อปี รายได้โดยเฉลี่ยของประชากร ประมาณ 21,524 บาทต่อคนต่อปี 

 1.2.4 ประชากร  
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) 
ประชากรจํานวนทั้งสิ้น 13,111 คน แยกเป็นชาย จํานวน 6,252 คน หญิงจํานวน 6,859 คน จํานวน
หลังคาเรือน 6,360 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,117 คนต่อตารางกิโลเมตร     
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ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพ้ืนที่เทศบาลเมืองอ่างทอง 

1.3 เทศบาลเมืองเสนา 
1.3.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

 เทศบาลเมืองเสนา ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่มชายฝั่งแม่น้ํา ในเขตตําบลเสนา อําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23 กิโลเมตร ตามถนนสายอยุธยา-
สุพรรณบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ 50 กิโลเมตร ตามถนนสายเสนา-สามโคก-ปทุมธานี และห่างจาก
สุพรรณบุรี ตามถนนสายอยุธยา -เสนา-สุพรรณบุรี ระยะทาง 44 กิโลเมตร พ้ืนที่ทั้งหมดในเขต
รับผิดชอบ 1.2 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตําบลบ้านแพน  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ  ตําบลสามกอ  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตําบลสามกอ  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตําบลรางจระเข้  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.3.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 สภาพพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ สภาพดินเป็นดินเหนียวและบางส่วนเป็นดินทราย   
มีแม่น้ําน้อยและลําคลองที่สําคัญหลายสายไหลผ่าน เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก จะมี
ระดับน้ําสูงกว่าปกติ แบ่งพ้ืนที่รับน้ําเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 รับน้ําจากแม่น้ําน้อย ได้แก่ ตําบลบ้านกระทุ่ม ตําบลหัวเวียง ตําบลบ้านโพธิ์  ตําบล
บ้านแพน ตําบลเสนา ตําบลรางจระเข้ (บางส่วน) ตําบลบางนมโค (บางส่วน) ตําบลสามกอ(บางส่วน)      
มีระยะทางยาว 20 กิโลเมตร 
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   ส่วนที่ 2 รับน้ําจากคลองชลประทาน ประกอบด้วย 
- รับน้ําจากคลองชลประทานผักไห่ ได้แก่ ตําบลบ้านกระทุ่ม (บางหมู่บ้าน) ตําบลลาดงา 

ตําบลรางจระเข ้(ส่วนใหญ่) ตําบลเจ้าเสด็จ (บางส่วน) ตําบลหัวเวียง (บางส่วน) และตําบลบ้านโพธิ์ (บางส่วน) 
- รับน้ําจากคลองชลประทานเจ้าเจ็ดบางยี่หน ได้แก่ ตําบลเจ้าเสด็จตําบลเจ้าเจ็ด ตําบลสามกอ 

ตําบลสามตุ่ม ตําบลบางนมโค ตําบลบ้านหลวง ตําบลบ้านแถว ตําบลชายนา ตําบลมารวิชัย และตําบลดอนทอง 
 นอกจากนั้น ยังมีคลองธรรมชาติอีกหลายสายที่สําคัญ ได้แก่ คลองมโนราห์ คลองหัวแรด คลอง
หัวไร่แตง คลองทางฉีก คลองสามกอ คลองปลายนา คลองขนมจีน คลองสาน คลองหนองลําเจียก คลอง
หนองบัว และคลองขุด เป็นต้น 

1.3.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 ประชาชนส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพค้าขาย ด้านสาธารณูปโภค  มีบริการ
สมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย การประปาส่วนภูมิภาคการสื่อสารและโทรคมนาคม  ภายในเขต
เทศบาลฯ มีตลาดสด 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง       

  ด้านสังคม การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาลฯ พบว่า มีผู้นับถือศาสนาพุทธ   
ร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรทั้งหมด นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 15 นับถือศาสนาอ่ืน ร้อยละ 5 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด   

 1.3.4 ประชากร 
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลฯ ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) ประชากรจํานวน

ทั้งสิ้น 3,951 คน แยกเป็นชาย จํานวน 1,882 คน หญิงจํานวน 2,069 คน จํานวนหลังคาเรือน 1,390 
ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,293 คนต่อตารางกิโลเมตร   

 
 

ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลเมืองเสนา 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพื้นที่เทศบาลเมืองเสนา 
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1.4 เทศบาลต าบลพระอินทราชา 
1.4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 เทศบาลตําบลพระอินทราชา ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่ที่ 6, 7 รวมทั้งหมู่ที่ 12 บางส่วนของตําบลเชียงรากน้อย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 20 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอบางปะอิน 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 52 กิโลเมตร พ้ืนที่เทศบาลฯ มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตัดผ่าน
และห่างจากเขตเทศบาลฯ ไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร จะมีถนนวงแหวนรอบนอก (วงแหวนตะวันตก) 
ถัดไปทางทิศเหนือ เส้นทางพหลโยธินจะมีถนนทางด่วนพิเศษ (มอเตอร์เวย์) พ้ืนที่เทศบาลฯ จึงเป็นพ้ืนที่ที่
สามารถเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สภาพพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม และแหล่งพักอาศัยประเภทหอพัก/บ้านเช่าจํานวนมาก ซึ่งตั้งอยู่อย่างหนาแน่นริมสองฝั่งถนน
พหลโยธิน ในบริเวณใกล้เคียงจะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง  ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร  นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เทศบาลตําบลพระอินทราชามีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 4.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,525 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้  
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  ตําบลเชียงรากน้อย  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ทิศใต้ ติดต่อกับ  เทศบาลตําบลท่าโขลง  อําเภอคลองหลวง  จงัหวัดปทุมธานี  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตําบลพยอม  อําเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตําบลเชียงรากน้อย  อําเภอบางปะอิน  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.4.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 สภาพภูมิประเทศของเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาหรือป่าไม้ มีถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตัดผ่านทางทิศตะวันออกของเขตเทศบาลฯ เป็นแนวยาว
จากด้านเหนือ ไปด้านใต้เป็นระยะทาง 4.8 กิโลเมตร พ้ืนที่เทศบาลฯ มีแหล่งน้ําสําคัญจํานวน 3 แห่ง คือ 
1) คลองเชียงรากน้อย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพ้ืนที่เทศบาลฯ 2) คลองชลประทานรังสิตเหนือ ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันออกของพ้ืนที่เทศบาลฯ และ 3) คลองชลประทานนครหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่เทศบาลฯ 

1.4.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 เทศบาลตําบลพระอินทราชา เป็นชุมชนที่มีความเป็นเมืองเป็นส่วนใหญ่ ประชากรจึง
ประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรมและการบริการ ทั้ งนี้ เนื่องจากเป็นชุมชนที่ ได้รับอิทธิพลจาก
กรุงเทพมหานคร และมีบทบาทเป็นศูนย์กลางย่อยด้านการค้า และการบริการให้กับชุมชนรอบข้าง ด้วยเหตุนี้
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงขึ้นอยู่กับการค้าขาย และการเป็นแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม ส่วน
การเกษตร เช่น การทํานาข้าวมีน้อย เพราะไม่คุ้มกับมูลค่าของพ้ืนที่ เศรษฐกิจของชุมชนที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือการเปิดให้บริการห้องพักอาศัย มีหอพักอยู่ในพ้ืนที่จํานวนมากส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ
การค้าการให้บริการในพ้ืนที่และคนอาศัย ประชากรในเขตเทศบาลมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 10,000 บาท 
ต่อเดือน มีรายได้เฉลี่ยต่อคน คนละ 6,000 บาทต่อเดือน 
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1.4.4 ประชากร 
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) 

ประชากรจํานวนทั้งสิ้น 9,079 คน แยกเป็นชาย จํานวน 4,299 คน หญิงจํานวน 4,780 คน จํานวนหลังคา
เรือน 5,119 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 2,248 คน/ตารางกิโลเมตร   

 

 

ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลต าบลพระอินทราชา 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพื้นที่เทศบาลต าบลพระอินทราชา 

1.5 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  
1.5.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็นที่ตั้งของเมือง
หลวงเก่ามาก่อน มีแม่น้ําไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําป่าสัก และแม่น้ําลพบุรี เมื่อก่อสร้าง
กรุงศรีอยุธยา ได้มีการขุดคูเขื่อนจากหัวรอไปบรรจบแม่น้ําบางกะจะที่ตําบลหอรัตนไชย ทําให้ที่ตั้งของตั ว
เมืองและเทศบาลมีสภาพเป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบ ระยะทางจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพฯ 
75 กิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ 14.84 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตําบลสระบัวและตําบลสวนพริก  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด    
พระนครศรีอยุธยา 

 ทิศใต้  ติดต่อ  ตําบลเกาะเรียน  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ  ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตําบลบ้านป้อม  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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1.5.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตเทศบาลฯ มีสภาพเป็นเกาะมีน้ําล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินปนทราย
น้ําซึมได้ง่าย คูคลองในเขตเทศบาลฯ จึงเก็บน้ําไว้ได้ไม่นาน ในฤดูร้อนน้ําจะแห้ง สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นที่ราบลุ่ม เส้นชั้นระดับความสูงประมาณ 5 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง ความลาดชันของพ้ืนที่จะค่อย  ๆ
ลาดเทลงสู่แม่น้ําและคลองที่มีอยู่ในพื้นที่ภายในเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากไม่มีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่สําคัญ ประชาชนจึงประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง เป็นส่วนใหญ่ และอุตสาหกรรมบ้างเล็กน้อย 

1.5.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 การอุตสาหกรรม มีบทบาทต่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพสังคมได้เริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม เป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เพราะว่าชุมชน และ
บริเวณโดยรอบมีศักยภาพและปัจจัยเอ้ืออํานวยในการประกอบด้านอุตสาหกรรม เช่น ระยะทางใกล้กรุงเทพฯ 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการสมบูรณ์แบบ รวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม 
 ด้านธุรกิจการค้าและบริการ โดยทั่วไปเป็นเศรษฐกิจที่พ่ึงพาการผลิตในสาขาการค้าและบริการ
เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการค้าและบริการ ศูนย์กลางแหล่งที่ตั้งของ
ธุรกิจการค้าและบริการมีอยู่ 3 บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลม (อันเป็นย่านธุรกิจการค้าเก่าแก่ ปัจจุบัน
ค่อนข้างซบเซา) บริเวณตลาดหัวรอ และบริเวณตลาดเจ้าพรหม 

1.5.4) ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการ
ปกครอง) ประชากรจํานวนทั้งสิ้น 52,087 คน แยกเป็นชาย จํานวน 25,072 คน หญิงจํานวน 27,015 คน 
จํานวนหลังคาเรือน 20,082 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,510 คนต่อตารางกิโลเมตร   
 

 
 

ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
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1.6 เทศบาลเมืองปทุมธานี 
1.6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 เทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 มีพ้ืนที่ 1.7 ตาราง
กิโลเมตร และได้มีการขอขยายเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
ปทุมธานี  เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2524 โดยมี พ้ืนที่ทั้ งสิ้น 7.1 ตารางกิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ 
30 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ คลองบางโพธิ์เหนือและคลองบางปรอก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 ทิศใต้   ติดต่อกับ ตําบลบางหลวงและตาํบลบ้านฉาง  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ แม่น้ําเจ้าพระยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลบ้านฉาง อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี    

1.6.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศของเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ํา
เจ้าพระยาเป็นแม่น้ําสายหลัก และมีคลองส่งน้ําไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ 4 สาย   

1.6.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
  การเกษตร ในพ้ืนทีเ่ขตเทศบาลฯ จะมีการทําเกษตรกรรม ที่ลดน้อยลง เนื่องจากมีการลงทุน
ในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ปริมณฑลเพ่ิมมากขึ้น ทําให้พ้ืนที่การเกษตรลดน้อยลง จึงส่งผลกับ
เศรษฐกิจหลักของเทศบาล ได้แก่ ข้าว มะม่วง กล้วย พืชสวนครัว เป็นต้น   
  การพาณิชย์ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลส่วนใหญ่ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก จึงทําให้มีผู้มา
ลงทุนเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง ตลาดสด 3 แห่ง 

1.6.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) 
ประชากรจํานวนทั้งสิ้น 23,484 คน แยกเป็นชาย จํานวน 11,099 คน หญิงจํานวน 12,385 คน จํานวน
หลังคาเรือน 9,214 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,308 คนคนตารางกิโลเมตร   

 
 

ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี 
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1.7 เทศบาลเมืองคูคต 
1.7.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลเมืองคูคต เป็นเทศบาลฯ ซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑล อยู่ห่างจากอําเภอลําลูกกา ไปทาง
ทิศเหนือ 16 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปทุมธานี มาทางทิศใต้ 16 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.475 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลนครรังสิต อําเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตดอนเมืองและเขตสายไหม กรุงเทพฯ  

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เทศบาลเมืองลําสามแก้ว ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อําเภอเมือง จังหวัดปทมุธานี และเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  

1.7.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
  สภาพภูมิประเทศ ของเทศบาลเมืองคูคต เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ํา
เจ้าพระยาและมีคลองส่งน้ําไหลผ่านในเขตพ้ืนที่รวม 3 สาย ได้แก่ คลองหกวาสายใต้ คลองซอยหนึ่งสายใต้ 
คลองซอยสองสายใต้ ซึ่งทําให้น้ําอุดมสมบูรณ์ 

1.7.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 การเกษตร ในเขตเทศบาลฯ ปัจจุบันพื้นที่ท่ีใช้ในการเกษตรกรรมมีเหลือน้อยมาก เนื่องจากมี
ผู้ลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยมาลงทุนในเขตปริมณฑลเพ่ิมมากขึ้น เพราะประชาชนมีความต้องการที่อยู่อาศัย
เพ่ิมขึ้น ทําให้มีการขายที่ดินนําไปดําเนินธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้พ้ืนที่
การเกษตรลดลง  
  การปศุสัตว์ และการประมง โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะการเลี้ยงสัตว์ที่มีทั้งสัตว์ตามบ้านและ
ฟาร์ม ได้แก่ ไก่เนื้อ เป็ด โค กระบือ สุกร ปลาน้ําจืด  
  การอุตสาหกรรม  ในเขตเทศบาลฯ ได้มกีารขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีการดําเนินการด้าน
อุตสาหกรรม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 12 โรงงาน ขนาดกลาง จํานวน 30 โรงงาน 
และขนาดใหญ่ จํานวน 55 โรงงาน  
 การศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไปจนถึงระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ มีจํานวนทั้งหมด 11 แห่ง แยกเป็น โรงเรียน
รัฐบาล 3 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 8 แห่ง ในส่วนของเทศบาลเมืองคูคต มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 
แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประยูรธรรมาราม 
 ศาสนา   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97 รองลงมา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม    
ร้อยละ 1.5 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 และอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 0.5 มีวัด จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดประยูร
ธรรมราม วัดลาดสนุ่น วัดโพสพผลเจริญ และวัดฟ้าคราม  

1.7.4 ประชากร 
  จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองคูคต ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) ประชากร
จํานวนทั้งสิ้น 45,527 คน แยกเป็นชาย จํานวน 22,188 คน หญิงจํานวน 23,339 คน จํานวนหลังคาเรือน 
23,909 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 1,917 คนต่อตารางกิโลเมตร   
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ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลเมืองคูคต 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต 

1.8 เทศบาลนครรังสิต 
1.8.1 ที่ตั้งและอาณาเขต             

            เทศบาลนครรังสิตมีพ้ืนที่ครอบคลุมตําบลประชาธิปัตย์ทั้งตําบล จํานวน 6 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่
ทั้งหมดจํานวน 20.80 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

          ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

 ทิศใต ้ ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองคูคต และเขตเทศบาลเมืองลําสามแก้ว 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  เขตเทศบาลตําบลหลักหกและเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

บางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
1.8.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

    สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มสภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูก หรืออาชีพด้านเกษตรกรรม 
ซึ่งปัจจุบันได้ลดความสําคัญลงไปมาก ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลฯ มีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพฯ ความ
เจริญเติบโตจึงแผ่ขยายเข้ามายังพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ อย่างรวดเร็ว  
 เทศบาลนครรังสิต  มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เป็นแหล่งน้ําที่สําคัญ และมีคลองซอยแยกย่อย
อีกหลายแห่ง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ใช้น้ําจากคลองนี้ เป็นปัจจัยในการผลิตน้ําประปาเพ่ือให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนบางส่วนนํามาใช้บริโภคในชีวิตประจําวันโดยตรง 
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1.8.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

           เศรษฐกิจเป็นแบบลักษณะผสมผสานระหว่างภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
พาณิชย์และการบริการ ในปัจจุบันเทศบาลนครรังสิตมีการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์และภาค
การบริการอย่างต่อเนื่อง จึงพบเห็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่อนข้างน้อย 
 การเกษตร ปัจจุบันภาคการเกษตรส่วนใหญ่ได้ถูกทดแทนโดยภาคอุตสาหกรรม 
  การพาณิชย์ ธุรกิจการค้าในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย การค้าส่ง ค้าปลีก และบริการต่าง ๆ 
ตลาดสดในเขตเทศบาล ประกอบด้วย ตลาดหวั่งหลี ตลาดพรพัฒน์ ตลาดสุชาติ ตลาดรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
ตลาดสะพานแดง และตลาดเมืองใหม่ ศูนย์การค้า ประกอบด้วย ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน บิ๊กซ ีเซ็นทรัล แม็คโคร เทสโก้โลตัส ฯลฯ  
 อุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลฯ มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ผลิตสินค้านานาชนิดออกสู่ตลาด เช่น โรงงานปั่นด้าย โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมสี   โรงงานผลิต น้ําอัดลม 
นมถั่วเหลือง โรงงานผลิตฝาจีบ โรงงานผลิตกระป๋อง โรงงานผลิตกล่องกระดาษ โรงงานผลิต  นมกล่อง  
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลัก  โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว  โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต์  โรงงานผลิต
ปุ๋ยเคม ี เป็นต้น    

1.8.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) ประชากร
จํานวนทั้งสิ้น 81,084 คน แยกเป็นชาย จํานวน 38,020 คน หญิงจํานวน 43,064 คน จํานวนหลังคาเรือน 
53,601 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,898 คนต่อตารางกิโลเมตร   
 
 
 

ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลนครรังสิต 
 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพื้นที่เทศบาลนครรังสิต 
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1.9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

1.9.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี คือ เขตจังหวัดนนทบุรี มีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2541 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 
2542 และมีอาณาเขตติดต่ออําเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดปทุมธานีและ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ทิศใต้  ติดต่อกับ  กรุงเทพมหานคร  
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี   
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จังหวัดนครปฐม  

1.9.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําไหลผ่าน แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออกและฝั่ง

ตะวันตก ซึ่งมีพ้ืนที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึง มีคูคลองทั้งตามธรรมชาติ
และที่ขุดขึ้นใหม่ เป็นจํานวนมากเชื่อมโยงติดต่อกัน สามารถใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
ย่านชุมชนหนาแน่น โดยทั่วไปพ้ืนที่ส่วนที่ห่างจากแม่น้ําและลําคลองจะเป็นสวนและไร่นา ซึ่งมักจะเกิด  
น้ําท่วมเสมอ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่ของจังหวัดในบางอําเภอซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ต่าง ๆ และมีเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ 
นอกจากนี้พ้ืนที่บางส่วนของบางอําเภอยังเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่
บางส่วนของอําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง ซึ่งมีการจัดสรรที่ดิน
และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็ นพ้ืนที่ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร มีสภาพเหมือนกรุงเทพมหานคร   

1.9.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่และแหล่งน้ํา

อุดมสมบูรณ์ ประชากรของจังหวัดส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานาข้าว  การ
เพาะปลูก  มะพร้าว  มะม่วง  มังคุด และผลไม้ที่ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัด คือ ทุเรียนเมืองนนท์  นอกจากนี้
ยังมีการประกอบอาชีพทางด้านปศุสัตว์และประมงน้ําจืด ตลอดจนมีการทําอุตสาหกรรม หลายชนิด อาทิ 
อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน จําพวกเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ความเจริญทางด้าน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการขยายตัวของธุรกิจในเขต
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรของจังหวัดนนทบุรีลดน้อยลง โดยในปัจจุบัน
นนทบุรี มีพ้ืนที่ทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 39 ของพ้ืนที่จังหวัด ประชากรจังหวัดนนทบุรีมีรายได้เฉลี่ย 
113,713 บาทต่อปี โดยรายได้ส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเป็นสาขาการก่อสร้าง สาขา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
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บริการ สาขาการค้าส่งและค้าปลีก และสาขาธนาคาร ประกันภัย และธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ส่วนสาขา
เกษตรกรรม ทํารายได้เป็นอันดับที่หก ของจังหวัด 

1.9.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในจังหวัดนนทบุรี ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) ประชากรจํานวน
ทั้งสิ้น 1,211,924 คน แยกเป็นชาย จํานวน 566,778 คน หญิงจํานวน 645,149 คน จํานวนหลังคาเรือน 
648,649 ครัวเรือน   
   
 
 

ภาพถ่ายอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

1.10 เทศบาลนครนนทบรุี 
1.10.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

  เทศบาลนครนนทบุรี  ตั้งอยู่หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี บริเวณเดียวกับศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นเทศบาลชั้น 1 ก. มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 38.9  
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 ตําบล จัดตั้งชุมชนในแต่ละตําบลจํานวน 91 ชุมชน ได้แก่ ตําบลสวนใหญ่ 
13 ชุมชน ตําบลตลาดขวัญ 19 ชุมชน ตําบลบางเขน 13 ชุมชน ตําบลท่าทราย 25 ชุมชน และตําบล
บางกระสอ 21 ชุมชน มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  เขตเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางไผ่ เขตเทศบาลเมืองบางศรี      
          เมือง และเขตเทศบาลตําบลไทรม้า อําเภอเมืองนนทบุรี  

1.10.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ํา เจ้าพระยา โดยมีแม่น้ํา
เจ้าพระยาแบ่งพ้ืนที่จังหวัดออกเป็นสองส่วนคือ  ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพ้ืนที่
ราบลุ่ม มีคูคลองตามธรรมชาติเป็นจํานวนมาก จากอดีตที่เคยใช้สัญจรไปมา ปัจจุบันคูคลอง ดังกล่าวใช้
เพ่ือการระบายน้ําเป็นส่วนใหญ่ นอกจากพ้ืนที่บางส่วนที่เคยเป็นสวนผลไม้ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
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1.10.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 การเกษตรกรรม เนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เมือง ด้านการเกษตรจะมี
อยู่บางเพียงเล็กน้อย ในเขตตําบลสวนใหญ่ ตําบลบางกระสอ และตําบลตลาดขวัญ  
 การอุตสาหกรรม การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน อาหาร และธุรกิจภาคบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย ตําบลบางกระ
สอ จํานวน 114 แห่ง ตําบลตลาดขวัญ จํานวน 79 แห่ง ตําบลบางเขน จํานวน 99 แห่ง ตําบลท่าทราย 
จํานวน 89 แห่ง และตําบลสวนใหญ่ จํานวน 14 แห่ง   

1.10.4 ประชากร 
จํานวนประชากรในเทศบาลนครนนทบุรี ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) ประชากร

จํานวนทั้งสิ้น 255,793 คน แยกเป็นชาย จํานวน 120,948 คน หญิงจํานวน 134,845 คน จํานวน      
หลังคาเรือน 144,124 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 6,576 คนต่อตารางกิโลเมตร  

 
 
 

ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี 
 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี 

 

 

 

 



       รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสยีชุมชน และระบบก าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
บทที่ 1-16 

 
1.11 เทศบาลนครปากเกร็ด 

1.11.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 เทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ําเจ้าพระยา ระยะห่างจากจังหวัดนนทบุรี 10 กิโลเมตร ทําเลที่ตั้งติดกับปริมณฑลติดกับกรุงเทพฯ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 ตําบล ได้แก่ ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบลบ้านใหม่ ตําบลบางตลาด และตําบล
คลองเกลือ 34 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 36.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,525 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้   ติดต่อกับ เทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทุบรี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ แม่น้ําเจ้าพระยา (ตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ด) 

1.11.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  เขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา 
เป็นที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีเรียกว่า ที่ราบกรุงเทพฯ เนื่องจากพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
เกษตรกรรม มีการขุดคูคลองเพ่ือส่งน้ําเข้าสวนและนา ปัจจุบันได้มีการพัฒนาพ้ืนที่เป็นที่อยู่อาศัย หน่วย
ราชการ แหล่งธุรกิจ เขตอุตสาหกรรม ศาสนา โรงเรียน จนกลายเป็นพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่น คูคลองแหล่งน้ํา
ตามธรรมชาติ เดิมเป็นพ้ืนที่ในการส่งน้ําเข้าสวน ไร่นา แต่ปัจจุบันเป็นที่รองรับการระบายน้ําลงสู่แม่น้ํา
เจ้าพระยา โดยมีคลองสาธารณะ จํานวน 17 แห่ง ลํารางสาธารณะ จํานวน 12 แห่ง ลําประโดงสาธารณะ 
จํานวน 1 แห่ง คูน้ําสาธารณะจํานวน 1 แห่ง       

1.11.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 การเกษตรกรรม  ปัจจุบันมีการทําสวนผลไม้อยู่เฉพาะบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา และกลุ่ม
เกษตรกรที่เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือจําหน่าย  
 การอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ 
โรงงานทอผ้า โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงผลิตอุปกรณ์และเครื่องตัดเย็บอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานไม้อัดและไม้
แปรรูป โรงงานกระดาษ โรงเชื่อมหรือโรงกลึง โรงงานซ่อมหรือผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานผลิตอาหาร 
และโรงสีข้าว เป็นต้น  
 การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโคนม และโคเนื้อในเขตตําบลบางตลาด 
 การประมง ส่วนใหญ่เลี้ยงปลาในร่องสวน ปลาที่นิยมเพาะเลี้ยงได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน 
ปลายี่สก ปลาสวาย และมีการประกอบอาชีพจับปลาและกุ้งริมแม่น้ําเจ้าพระยา   

1.11.4 ประชากร 
 จํานวนประชากรในเทศบาลนครปากเกร็ด ปี 2559 (ฐานข้อมูลกรมการปกครอง) ประชากร
จํานวนทั้งสิ้น 189,258 คน แยกเป็นชาย จํานวน 88,103 คน หญิงจํานวน 101,155 คน จํานวนหลังคาเรือน 
123,129 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 5,251 คนต่อตารางกิโลเมตร       
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ภาพถ่ายอาคารส านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 
 
 
 

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะของพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด 
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บทที่ 2  
สถานการณ์น ้าเสยีและขยะมลูฝอยรายจังหวัด 
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บทท่ี 2  

สถานการณก์ารจัดการน ้าเสียและขยะมูลฝอย 

2.1 สถานการณก์ารจัดการน ้าเสีย 

 จากการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จ้านวน 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด  สรุปรายละเอียดดังตาราง 2-1  

ตาราง 2-1 ข้อมูลระบบบ้าบัดน ้าเสีย ปริมาณน ้าที่เข้าระบบ และผลการตรวจวิเคราห์ ปี พ.ศ.2559 

จังหวัด อปท. 
ระบบบ้าบัด 

น ้าเสีย 

ความสามารถใน
การบ้าบัดน ้าเสีย 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน ้า
เสียเข้า
ระบบ  

(ลบ.ม./วัน) 

ผลการตรวจ
วิเคราะห์
คุณภาพ 
น ้าทิ ง 

พระนครศรีอยุธยา 
  

ทน.
พระนครศรีอยุธยา 

เปิดด้าเนินการ 
แบบ OD 

24,000 10,000 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก้าหนด 

ทต.พระอินทราชา หยุดด้าเนินการ 
แบบ AS 

3,000 ปิดระบบ - 

สิงห์บุรี ทม.สิงห์บุรี เปิดด้าเนินการ 
แบบ SP 

4,500 ทดสอบเดิน
ระบบโดย 

อจน. 

อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก้าหนด 

อ่างทอง ทม.อ่างทอง เปิดด้าเนินการ 
แบบ AL 

8,200 2,500 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก้าหนด 

นนทบุรี ทน.นนทบุรี  
(ประชานิเวศน์) 

เปิดด้าเนินการ 
แบบ AS 

38,500 15,000 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก้าหนด 

ปทุมธานี ทม.ปทุมธานี เปิดด้าเนินการ 
แบบ OD 

11,000 1,222.5 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ก้าหนด 

หมายเหต:ุ  ระบบ OD (Oxidation Ditch) ระบบคลองวนเวียน 
  ระบบ AS (Activated Sludge) ระบบเอเอส 
  ระบบ SP (Stabilization Pond) แบบบ่อปรับเสถยีร 
  ระบบ AL (Aerated Lagoon) ระบบบ่อเติมอากาศ 
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ภาพที่ 2-1 แสดงท่ีตั งของระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) 
 
 

บ่อปรับเสถียร 
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บทที่ 2-3 

  
 

1) การจัดการน ้าเสียจังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาล

นครนนทบุรี  ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าประชานิเวศน์ เป็นระบบเติมอากาศแบบคลอ งวนเวียน 
(Oxidation Ditch: OD) ประกอบด้วยบ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน จ้านวน 4 บ่อ ถังตกตะกอน บ่อ
สูบตะกอน และบ่อเติมคลอรีน รองรับน้้าเสีย 38,500 ลบ.ม./วัน บนพ้ืนที่ 26 ไร่ พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้า
เสียครอบคลุมพ้ืนที่ 11.2 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่เทศบาล 38.9 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย
เป็นแบบท่อรวม น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วระบายลงสู่คลองล้าเสือตาย ไหลผ่านคลองบางตลาด และไหล
ลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยา   

เทศบาลนครนนทบุรี เดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยปริมาณน้้าเข้าระบบ 15,000 ลบ.ม./วัน เมื่อน้า
ปริมาณน้้าเสียเข้าระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้ว พบว่ามีการ
ใช้ศักยภาพของระบบต่้ากว่าร้อยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ออกแบบไว้ใหญ่เกินกว่า
ปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้น เทศบาลประสบปัญหาในการบริหารจัดการระบบทั้งในเรื่องของงบประมาณการ
ซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ อีกทั้งระบบรวบรวมน้้าเสีย ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อ
รวบรวม 27.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 71.21 จึงสมควรขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด   

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(ผูกพัน 3 ปี คือ ปี 2559-2561) เพ่ือก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครปากเกร็ด 
(โซน 1 ศรีสมาน) อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) รวบรวมน้้าเสีย
พ้ืนที่ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอปากเกร็ด ครอบคลุมพ้ืนที่ 12 ตารางกิโลเมตร เข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ซึ่ง
สามารถรับน้้าเสียได้ประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตร บนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ บริเวณถนนศรีสมาน 
ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอปากเกร็ด ขนาด 9 ไร่ 

 

  

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีจัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้้าจังหวัดนนทบุรีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมต่้ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด เพ่ือให้คุณภาพน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนด เห็นควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครนนทบุรี  ให้สามารถบ้าบัดน้้าเสีย 
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดและบ้าบัดอย่างต่อเนื่อง   

2) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้า
เจ้าพระยา ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลต้าบลบางกรวย เทศบาลต้าบลบางศรีเมือง เทศบาลต้าบล
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บทที่ 2-4 

ไทรม้า  เทศบาลต้าบลบางใหญ่ โดยพิจารณารูปแบบของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central Wastewater 
Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)     

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภท
มีการจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 

4) ส่งเสริมการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลด
มลพิษที่จะระบายสู่แหล่งน้้า 

5) ก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้าในทุกพ้ืนที ่

2) การจัดการน ้าเสียจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของ

เทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบด้วย บ่อ
เติมอากาศ 2 บ่อ บ่อตกตะกอน 2 บ่อ บ่อพักน้้าผ่านการบ้าบัด 1 บ่อ รองรับน้้าเสีย 11,000 ลบ.ม./วัน 
บนพ้ืนที่ 25 ไร่ พ้ืนที่บริการของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 11.8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่เทศบาล 7.1 ตาราง
กิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบท่อรวม น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วระบายลงสู่คลองบางหลวง 
และไหลลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยา     

เทศบาลเมืองปทุมธานี จ้างบริษัท นาโนแม็ก จ้ากัด เป็นผู้เดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ปริมาณน้้าเข้า
ระบบ 1,222.5 ลบ.ม./วัน โดยเปิดระบบวันเว้นวันเนื่องจากปริมาณน้้าเข้าระบบมีปริมาณน้้าน้อย   

เนื่องจากพ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสีย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลเมืองปทุมธานี คิด
เป็นร้อยละ 100 แต่จากข้อมูลรายงานการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของ
ชุมชน ปี 2548 ของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) พบว่าเทศบาลเมืองปทุมธานี มีปริมาณน้้าเสีย
เข้าระบบบ้าบัด 8,500 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 77.27 ผลจากการส้ารวจระบบบ้าบัดน้้าเสี ยพบว่า มีน้้า
เสียเข้าระบบ 1,222.5 ลบ.ม./วัน แสดงว่าระบบรวบรวมน้้าเสียช้ารุดหรือเสียหายท้าให้มีน้้าเข้าระบบเพียง
ร้อยละ 11.11 ของค่าการออกแบบ ดังนั้นเทศบาลควรซ่อมแซมระบบรวบรวมน้้าเสียเพ่ือให้สามารถ
รวบรวมน้้าเสียเข้าระบบเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ  

 

  

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้้าจังหวัดปทุมธานีอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี-ค่อนข้าง
เสื่อมโทรม โดยต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด และจากข้อมูลแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัด
ปทุมธานี จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปทุมธานี 
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ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
บทที่ 2-5 

ปัญหาการจัดการน้้าเสียอยู่ในล้าดับที่ 1 เพ่ือให้คุณภาพน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนด เห็นควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานีให้สามารถ
บ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

2) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้า
เจ้าพระยา ได้แก่ เทศบาลต้าบลสามโคก เทศบาลต้าบลบางเตย เทศบาลต้าบลบ้านกลาง เทศบาลต้าบลบาง
หลวง เทศบาลต้าบลบางกะดี เทศบาลต้าบลบ้านใหม่ และเทศบาลต้าบลบางขะแยง โดยพิจารณารูปแบบ
ของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร (Cluster 
Wastewater Treatment Plant)     

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภท
มีการจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 

3) การจัดการน ้าเสียจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 2 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน
ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลพระอินทราชา   
 1) ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชม
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตั้งโครงการ ต้าบลสวนพริก อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ค่าพิกัด ละติจูด 14.379488 ค่าพิกัด ลองติจูด 100.568384 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างระบบ พ.ศ. 2538 – 2541 งบประมาณ 350.000 ล้านบาท (กรมโยธาธิการ) 
เดินระบบปี พ.ศ. 2542 เป็นระบบตะกอนเร่ง แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบด้วย บ่อ
เติมออกซิเจน 2 บ่อ ความลึก 4 เมตร บ่อตะกอน 2 ชุด ๆ ละ 2 บ่อ ความลึก 6 เมตร รองรับน้้าเสีย 24,000 
ลบ.ม/วัน บนพ้ืนที่ 32 ไร่ พ้ืนที่บริการของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 8 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อครอบคลุมพื้นที่ 
8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่เทศบาล 14.84 ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม 
น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วระบายลงสู่แม่น้้าลพบุรี ประชาชนน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ในการท้านา    
   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เดินระบบบ้าบัดน้้าเสียโดยปริมาณน้้าเข้าระบบ 10,000 ลบ.ม./วัน 
เมื่อน้าปริมาณน้้าเสียเข้าระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้ว 
พบว่ามีการใช้ศักยภาพของระบบต่้ากว่าร้อยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ออกแบบไว้
ใหญ่เกินกว่าปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้น เทศบาลประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณดูแลและบ้ารุงรักษา
ระบบ ปัญหาไม่มีพ้ืนที่วางท่อรับน้้าเสียจากบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในซอย (ปัญหาพ้ืนที่วางท่อรับน้้าเสีย) 
และไม่มีนักวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลระบบโดยตรงในส่วนของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า       

พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสีย ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อรวบรวม 6.84 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46.09 จึง
สมควรขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจะท้าให้ปริมาณ
น้้าเขา้ระบบเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากปัจจุบันที่น้้าเข้าระบบเพียง 41.67 % 
กล่าวคือระบบยังสามารถรองรับน้้าเสียได้อีก 14,000 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.33 %             
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ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
บทที่ 2-6 

 

  

  
 

 2) ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลพระอินทราชา ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชมเทศบาลต้าบล        
พระอินทราชา ตั้งโครงการ ต้าบลเชียงรากน้อย อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบ พ.ศ. 2540 – 2543 งบประมาณ 152.600 ล้านบาท (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เดินระบบปี พ.ศ. 2544 และปี 2546 ได้รับงบประมาณฟ้ืนฟูระบบ 
(ซ่อมเครื่องสูบน้้า เครื่องเติมอากาศ และเครื่องสูบตะกอน) 2.05 ล้านบาท (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) เป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge: AS) ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ บ่อ
ตกตะกอน 2 บ่อ รองรับน้้าเสีย 3,000 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนที่ 5 ไร่ พื้นที่บริการของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 1.17 
ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม แหล่งรองรับน้้าทิ้ง คือ คลองชลประทาน  
 เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องเมื่อปี 2553 – 2554 อุปกรณ์ช้ารุดทั้งหมดรวมทั้งตัว
อาคาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในอาคารส้านักงานของระบบบ้าบัด และเทศบาลขาดงบประมาณในการ
ซ่อมแซมระบบ ดังนั้น ปี 2555 จ้าเป็นต้องหยุดเดินระบบ 
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ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
บทที่ 2-7 

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤต
คุณภาพน้้าสอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างดี – ค่อนข้างเสื่อมโทรม โดยต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด และจาก
ข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 – 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาคุณภาพ
แหล่งน้้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจัดอยู่ในล้าดับที่ 3 และ ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน้้าเสีย
สูงและระบบบ้าบัดน้้าเสียช้ารุด จัดอยู่ในล้าดับที่ 4 รองจากเรื่องการปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากขึ้น  
ปัญหาการน้าขยะไปทิ้งที่บ่อดินหรือบ่อทรายเก่า และสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยก้าจัดไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
เพ่ือให้คุณภาพน้้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด เห็นควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพโดยปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้
สามารถบ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดและด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

2) ปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลพระอินทราชาให้สามารถบ้าบัด     
น้้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดและด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

3) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่เทศบาลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ เทศบาล
ต้าบลบางบาล เทศบาลต้าบลตลาดเกรียบ เทศบาลต้าบลบางปะอิน เทศบาลต้าบลราชคราม เทศบาล
ต้าบลบางไทร และเทศบาลต้าบลบางกระสั้น โดยพิจารณารูปแบบของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central 
Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)     

4) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภท
มีการจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 

5) ส่งเสริมการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลด
มลพิษที่จะระบายสู่แหล่งน้้า 

4) การจัดการน ้าเสียจังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองอ่างทอง เป็นระบบบ้าบัดแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) จ้านวน 2 บ่อ รองรับน้้าเสีย 
8,200 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนที่ 17 ไร่ พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 2.03 ตารางกิโลเมตร จาก
พ้ืนที่เทศบาล 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบท่อรวม น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
ระบายลงสู่คลองล้าท่าแดง ห่างจากแม่น้้าเจ้าพระยาประมาณ 900 เมตร ประชาชนใช้ประโยชน์น้้าจาก
คลองเพ่ือท้าการเกษตรกรรม เนื่องจากสถานตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมใหญ่ปี 
2554 ส่งผลให้อุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียถูกน้้าท่วมเสียหาย ได้แก่ เครื่องสูบน้้า เครื่องตักขยะ เทศบาล
ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม  

เทศบาลเมืองอ่างทอง เดินระบบบ้าบัดน้้าเสียโดยปริมาณน้้าเข้าระบบ 2,500 ลบ.ม./วัน เมื่อน้า
ปริมาณน้้าเสียเข้าระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้ว พบว่ามีการ
ใช้ศักยภาพของระบบต่้ากว่าร้อยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ออกแบบไว้ใหญ่เกินกว่า
ปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้น เทศบาลประสบปัญหาในการบริหารจัดการระบบทั้งในเรื่องของงบประมาณดูแล
ระบบและประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสีย  
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เนื่องจากเทศบาลเมืองอ่างทอง ถูกแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วนโดยแม่น้้าเจ้าพระยา พ้ืนที่มีระบบ
รวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลตั้งอยู่บริเวณฝั่ งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งบริการ
รวบรวมน้้าเสีย แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณฝั่งเหนือของเทศบาลและพ้ืนที่เทศบาลบริเวณฝั่งตะวันออก
ของแม่น้้าเจ้าพระยา ดังนั้นยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อรวบรวม 4.163 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
67.22 จึงสมควรขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจะท้า
ให้ปริมาณน้้าเข้าระบบเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากปัจจุบันที่น้้าเข้าระบบเพียง 
30.49 % กล่าวคือระบบยังสามารถรองรับน้้าเสียได้อีก 5,700 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.51 %  

 

  
 

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ คุณภาพน้้าจังหวัดอ่างทอง อยู่ในเกณฑ์พอใช้-เสื่อมโทรม โดย
ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด และจากข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดอ่างทอง จัดล้าดับ
ความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ปัญหามลพิษทางน้้าอยู่
ในล้าดับที่ 2 รองจากเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ือให้คุณภาพน้้าแม่น้้าเจ้าพระยา
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด เห็นควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองอ่างทองให้สามารถ
บ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

2) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้า
เจ้าพระยา ได้แก่ เทศบาลต้าบลเกษไชโย เทศบาลต้าบลไชโย เทศบาลต้าบลโพสะ เทศบาลต้าบลป่าโมก โดย
พิจารณารูปแบบของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่ม
อาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)     

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภท
มีการจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 

5)  การจัดการน ้าเสียจังหวัดสิงห์บุรี   
จังหวัดสิงห์บุรี มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาล

เมืองสิงห์บุรี ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) จ้านวน 3 บ่อ รองรับน้้า
เสีย 4,500 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนที่ 67.2 ไร่ พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 3.9 ตารางกิโลเมตร 
จากพ้ืนที่เทศบาล 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบท่อรวม น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด
แล้วระบายลงสู่แม่น้้าลพบุรีห่างจากเขื่อนกันน้้าประมาณ 100 เมตร เนื่องจากสถานตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย
อยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม เป็นเขต    น้้าท่วมซ้้าซากท้าให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียประสบปัญหาน้้าท่วมบ่อยครั้ง ท้าให้
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อุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียถูกน้้าท่วมเสียหายไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับ
ผลกระทบจากน้้าท่วมใหญ่ปี 2554 ส่งผลให้ระบบปั๊มน้้าในสถานีสูบน้้าเสียหาย ไม่สามารถเดินระบบได้
ตั้งแต่ปี 2554 – 2558  

เทศบาลเมืองสิงห์บุรีท้าสัญญาลงนามกับองค์การจัดการน้้าเสีย เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 ให้
ด้าเนินการเดินระบบเป็นระยะเวลา 15 ปี (อยู่ระหว่างการทดสอบเดินระบบ) 

พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสีย ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อรวบรวม 3.91 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50.06 จึงสมควรขยาย
พ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจะท้าให้ปริมาณน้้าเข้าระบบ
เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากข้อมูลรายงานการติดตามตรวจสอบระบบ
รวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ปี 2548 ของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 พบว่าเทศบาล
เมืองสิงห์บุรี มีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบบ้าบัด 1,500 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กล่าวคือระบบยัง
สามารถรองรับน้้าเสียได้อีก 3,000 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 %      

 

  
 

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้้าจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด และจากข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดสิงห์บุรี จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมและระบบบ้าบัดน้้าเสียช้ารุดและมีไม่เพียงพออยู่ในล้าดับที่ 3 
และ 4 รองจากเรื่องการก้าจัดขยะไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอต่อปริมาณ
ขยะ แต่เพ่ือให้คุณภาพน้้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด เห็นควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีให้สามารถบ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

2) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่เทศบาลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ เทศบาล
ต้าบลอินทร์บุรี เทศบาลต้าบลทับยา เทศบาลต้าบลปากบาง และเทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว โดยพิจารณา
รูปแบบของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment Plant)     

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภท
มีการจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 

4) ส่งเสริมการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลด
มลพิษที่จะระบายสู่แหล่งน้้า 
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2.2 สถานการณก์ารจัดการขยะมูลฝอย 

1) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี 
 สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยูที่หมู่
ที่ 8 ต้าบลคลองขวาง อ้าเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พิกัดX 641737 พิกัด Y 1548712 เนื้อที่ทั้งหมด 
472 ไร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย มีการใช้ประโยชน์เปนการเกษตรกรรม เริ่มใช 
เปนพื้นที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2549 
 จังหวัดนนทบุรี ใชรูปแบบการก้าจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยโดยองคการบริหารสวน   
จังหวัดนนทบุรี เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการก้าจัดมูลฝอยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง     
ไดลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีกับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตางๆ จ้านวน  3  ฉบับ  คือ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2549 วันที่ 12 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2551 และวันที่ 17  กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เพ่ือใหการด้าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในทุกพ้ืนที่    
เปนไปอยางทั่วถึง มีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ ประหยัดงบประมาณและ
บุคลากรในการ บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ใน
การเก็บรวบรวม มูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและสงมาก้าจัด ณ สถานที่ก้าจัดมูลฝอยของ
องคการบริหาร สวนจังหวัดนนทบุรี โดยคิดคาใชจายในการก้าจัดตันละ 150 บาท   

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่หน วยงานต างๆ น้ามาก้าจัดภายในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย           
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ป มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณปละ 409,655.53 ตัน   

 

  

ภาพถ่ายมุมสูงสถานทีก่้าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ด้าเนินการฝงกลบก้าจัดขยะมูลฝอยใชวิธีการจางเหมา 
เอกชนด้าเนินการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล และมีเจาหนาที่ระดับวิศวกรสิ่งแวดลอม ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เขาไปควบคุมการปฏิบัติงานของเอกชนใหเปนไปตามขอก้าหนดทางวิชาการที่
องคการ บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดก้าหนดไว ดังนี้ 

(1) การชั่งน้้าหนักขยะมูลฝอยที่เขาสูสถานที่ก้าจัดมูลฝอย  
(2) การด้าเนินการฝงกลบประจ้าวัน  
(3) การฉีดพนจุลินทรีย E.M. เพ่ือดับกลิ่น  
(4) การปดทับรายวัน 

 ระบบบ้าบัดน้้าเสียขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีเปนระบบผสมผสานระหวาง   
ระบบบ้าบัดทางเคมีและกายภาพ สามารถบ้าบัดน้้าชะขยะมูลฝอยไดประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตร/วัน        
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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กระบวนการบ้าบัดขั้นตน เปนระบบตกตะกอนดวยสารเคมีแบบ 2 ขั้นตอนตอกันแบบ 
อนุกรม ไดแกระบบการตกตะกอนเพ่ือก้าจัดกรดอินทรียหรือกรดฮิวมิค (Humic Acid) ดวยการเติมกรด
ไฮโดร-คลอริก กับระบบการตกตะกอนเคมีสารละลายอ่ืนโดยการเติม โซเดียมไฮดรอกไซดรวมกับเฟอริคคลอไรด์ 

กระบวนการบ้าบัดขั้นหลัง ประกอบดวย ระบบถังกรองทรายแบบแรงดันสูง ถังกรอง         
ถานกัมมันต และระบบออสโมซีสผันกลับ (Reverse Osmosis) ตอกันแบบอนุกรม 

การเฝาระวังการปนเปอนน้้าชะขยะมูลฝอยลงส ูแหลงน้้าใตดิน และปองกันการออกส ู                  
สิ่งแวดลอม โดยมีการติดตั้งบอติดตามตรวจสอบ (Monitoring wells) บริเวณโดยรอบบอฝงกลบขยะ   มูลฝอย 

 ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ไดรับงบประมาณ   
อุดหนุนผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เตาเผามูลฝอยติดเชื้อแห่ง
ใหม เมื่อป องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีไดรับงบประมาณวงเงิน 160 ลานบาท โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  สมทบเงินจ้านวน 16 ลาน สถานที่ใชบริการสถานที่ก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มีทั้งสิ้น 90 แหงแบงเปน โรงพยาบาลรัฐ 10 แหง โรงพยาบาลเอกชน 
3 แหง สถานีอนามัย 24 แหง คลีนิก 65 แหง และบริษัทเอกชน 4 แหง ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อที่หนวย
งานตางๆ น้ามาก้าจัดภายใน สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีป มี
ปริมาณขยะมูลฝอยปละ 678,836.50 ตัน การก้าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยการเผา ใชเตาเผาแบบระบบ
หมุน (Rotary Kiln) และมีการเฝาระวังคุณภาพอากาศ ปละ 2 ครั้ง 

2) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี 
 เทศบาลเมืองปทุมธานี สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ตั้งอยูที่ ต้าบลบอเงิน อ้าเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 648825 Y 1560177 เนื้อท่ีท้ังหมด 
200 ไร ปจจุบันไมสามารถเปด ด้าเนินการได 
 เทศบาลเมืองคูคต สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูที่ 
หมู่ที่ 13 ต้าบลบัวทองหลาง อ้าเภอล้าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 697722 Y 1555764 เนื้อท่ีท้ังหมด 
230 ไร ปจจุบันไม สามารถเปดด้าเนินการได   
 เทศบาลนครรังสิต สถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูที่ 
ซอยรังสิต- นครนายก 17 ต้าบลประชาธิปตย อ้าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พิกัด X 0676287              
Y 1549375 เนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร สภาพแวดลอมรอบบริเวณสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชน์      
เปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปน พ้ืนที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเมื่อป พ.ศ. 2526 อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 
6 กิโลเมตร เทศบาลนครรังสิต ด้าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ 129 ตัน โดยด้าเนินการเองรอย
ละ 60 และจางบริษัทเอกชนด้าเนินการรอยละ 40 ขนมายังสถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนคร รังสิต 
ไปก้าจัดยังให้หางหุนสวนจ้ากัด บางไทร รีไซเคิล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครรังสิต ด้าเนินการ
ขนถายขยะมูลฝอยจากสถานีขนถายขยะมูลฝอย ไปก้าจัด ยังสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยของ หจก.บางไทร
รีไซเคิล จ้ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสถานีขนถายขยะ มูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต นอกจาก
จะเปนสถานีขนถาย  แลวยังเปนศูนยการเรียนรูระบบหมักกาซชีวภาพ การเลี้ยงไสเดือนเพ่ือก้าจัดขยะ
อินทรีย และการแปรรูปขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง RDF 
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ภาพถ่ายมุมสูงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี  

 
 

ภาพถ่ายมุมสูงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต 

3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เทศบาลนครพระนครศรี อยุ ธย า  สถานที่ ก้ า จั ดขยะมู ลฝอยของ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 ต้าบลบานปอม อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด X 663674 พิกัด   Y 1585846 เนื้อท่ีทั้งหมด 30 ไร อย ูหางจากเทศบาลฯ 
ประมาณ 10 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณ สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการ
เกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเมื่อ ป พ.ศ. 2529 มีการใชพ้ืนที่แลวคิดเปนรอยละ 100 ป
2558 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับงบประมาณแผนดินจากกระทรวงมหาดไทย ตาม Roadmap การ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ขนขยะมูลฝอยตกคางสะสมจากบอฝงกลบ ต้าบลบานปอม ไปยัง
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยแหงใหม ต้าบลมหาพราหมณ อ้าเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดย
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการขนยายขยะมูลฝอยตกคางสะสมของ
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้าบลบานปอม จ้านวน 223,865 ตันและน้าไป
ฝังกลบอยางถูกหลักวิชาการ 
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการออกแบบและกอสราง            
ระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ บนพ้ืนที่ 372 ไร และน้าขยะมูลฝอยตกคางสะสมของสถานที่ก้าจัด       
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ขยะมูลฝอย เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้าบลบานปอม จ้านวน 223,865 ตัน ฝงกลบอยางถูกหลัก
วิชาการพรอมกอสรางสาธารณูปโภค อาคารเครื่องชั่ง อาคารส้านักงาน และระบบบ้าบัดน้้าเสียแลวเสร็จใน
เดือนสิงหาคม 2558 
 เทศบาลเมื อง เสนา สถานที่ ก้ า จั ดขยะ มูลฝอยของ เทศบาลเมือ ง เสนา จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูที่ 54 หมูที่ 5 ต้าบลสามกอ อ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด X 
650672 พิกัด Y 1580855 เนื้อที่ทั้งหมด 84 ไร อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพแวดลอม
รอบบริเวณสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย มีการ ใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนที่ก้าจัดขยะ  
มูลฝอย เมื่อ ป พ.ศ. 2545 มีการใชพ้ืนที่แลวคิดเปน รอยละ 80 
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่น้ามาก้าจัดในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา           
ป พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 38 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองเสนา ประมาณวันละ 7 ตัน และหนวย
งาน ที่มาก้าจัดรวมประมาณวันละ 31 ตัน มีขยะสะสม 76,777.5 ตัน 
 วิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ใช อยู ในป จจุบัน เทศบาลเมืองเสนามีระบบเตาเผา และ         
ระบบฝงกลบ ระบบเตาเผาอยูระหวางการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก้าจัด
ใช้รวมกับการฝงกลบมีลักษณะแบบการเทกองบนพื้น (Open Dumping) ไมมีเครื่องจักรส้าหรับบดอัดและ
ไมมีวัสดุ ในการปดทับขยะมูลฝอย 
 ระบบเตาเผาเทศบาลเมืองเสนา ได้ด้าเนินการจางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม- เกลา 
พระนครเหนือ  เปนที่ปรึกษาการเดินระบบเตาเผา โดยมีการทดลองเดินระบบเมื่อเดือนมีนาคม 2558 
พบปญหาการเดินระบบที่ยังไมเต็มประสิทธิภาพ จึงประสานบริษัทกอสรางระบบเตาเผาใหด้าเนินการ   
แกไขตามค้าแนะน้า ซึ่งบริษัทไดด้าเนินการแกไขเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการรอทดลองเดินระบบ
อีกครั้ง 

 

 

 

ภาพถ่ายมุมสูงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา 
 
  สภาพปญหา 

(1) ระบบเตาเผาไมสามารถใชงานได ้
(2) ขยะมูลฝอยตกคางสะสมมีปริมาณมาก 
(3) ไมมีเครื่องจักรกลในการด้าเนินงานก้าจัดขยะมูลฝอย จึงไมมีการเกลี่ยและการ

บดอัดขยะมูลฝอย 
(4) ไมมีวัสดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิดสภาพที่ไมนาดูของสถานที่ก้าจัด        

ขยะมูลฝอย เปนแหลงสัตวพาหะน้าโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพ้ืนที่ขางเคียง 
(5) น้้าชะมูลฝอยอาจมีการปนเป อนลงสู แหลงน้้าใตดิน และบริเวณขางเคียง                      

มีผลกระทบตอพ้ืนที่การเกษตร 
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บทที่ 2-14 

(6) มีกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอย 
(7) มีปริมาณขยะพลาสติกเปนจ้านวนมาก เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม้ 

แนวทางแกไข ระยะสั้น 
(1) ประสานบริษัทกอสรางระบบเตาเผาใหด้าเนินการแกไขจนสามารถใชงานได้ 
(2) ควรปรับปรุงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยใหสามารถด้าเนินงานตามหลักวิชาการ 

โดยการกอสรางคันดินและดันขยะมูลฝอยเขาไป เกลี่ยขยะมูลฝอยใหเปนชั้นบาง ๆ 
และท้าการบดอัดขยะมูลฝอยใหแนน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่บอฝงกลบ 

(3) ควรจัดหาวัสดุในการคลุมปดขยะมูลฝอยหลังจากการด้าเนินการเสร็จในแตละ
วันเพ่ือปองกันการเกิดสภาพที่ไมนาดู การปลิวของขยะมูลฝอย และกลิ่นเหม็น
จากกองขยะ เชน ดินในพื้นท่ี แผนพลาสติก เปนตน 

(4) ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม้ 

แนวทางแก้ไข ระยะยาว 
(1) ด้าเนินการขนขยะมูลฝอยตกคางสะสมไปก้าจัดอยางถูกหลักวิชาการที่ต้าบล               

มหาพราหมณ และปรับปรุงบอฝงกลบ 
(2) ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย    

รีไซเคิลทั่วไป เพ่ือน้ากลับมาใชประโยชนใหมหรือขายเพ่ือหารายไดเพ่ิมขึ้น จะ  
ชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะก้าจัดลงได และคัดแยกของเสียอันตรายเพ่ือ 
รวบรวมน้าไปก้าจัดใหถูกวิธี 

(3) ปรับปรุงระบบฝงกลบใหเปนระบบฝงกลบอยางถูกหลักวิชาการ (Engineer 
Landfill) 

4) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอ่างทอง 
  เทศบาลเมืองอางทอง สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 

ตั้งอยูที่ บานโตนด หมูที่ 3 ต้าบลเทวราช อ้าเภอไชโย จังหวัดอางทอง พิกัด  0655753 พิกัด Y 1619023 
เนื้อที่ทั้งหมด 89 ไร   3 งาน 99 ตารางวา อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 9 กิโลเมตร สภาพแวดลอม
รอบบริเวณสถานที่ก้าจัด ขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอยเมื่อป พ.ศ. 2544 มีการใช พ้ืนที่แลวคิดเปนรอยละ 80  
 ปริมาณขยะมูลฝอยที่น้ามาก้าจัดในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง ป
พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 96.66 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองอางทอง ประมาณวันละ 23 ตัน และ     
หนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (44 หนวยงาน) น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัดประมาณวันละ 73.66 ตัน    
มีขยะ สะสม 70,950 ตัน 

  วิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ใชอย ูในปจจุบันเปนแบบการกองที่มีการควบคุม (Controlled 
Dump) โดยก้าหนดจุดทิ้งขยะมูลฝอย ก้าหนดเวลาเขา-ออก สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ชัดเจน มีการบด
อัดและกลบทับขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว 

 



รายงานการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ าบดัน  าเสียชุมชน และระบบก าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
บทที่ 2-15 

 
สภาพปญหา 
(1) มีการเกลี่ยและการบดอัดขยะมูลฝอยเปนครั้งคราว 
(2) น้้าชะมูลฝอยอาจมีการปนเป อนลงสูแหลงน้้าใตดิน และบริเวณขางเคียงมี 

ผลกระทบ ตอพ้ืนที่การเกษตร 
(3) ระบบบ้าบัดน้้าเสียไมสามารถใชงานได ้
(4) มีพลาสติกจ้านวนมากในบอฝงกลบเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม ้
(5) เครื่องจักรเสื่อมโทรม 
แนวทางแกไข ระยะสั้น 
(1) ควรมีการเกลี่ยขยะมูลฝอยใหเปนชั้นบางๆ และท้าการบดอัดขยะมูลฝอยใหแนน 
(2) ควรปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียใหสามารถใชงานได้ 
(3) ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม้ 
แนวทางแก้ไข ระยะยาว 
ควรมีก่อสรางศูนยก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดอางทอง 
 

  
ภาพถ่ายมุมสูงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง 

5) การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสิงห์บุรี 
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 ถ.สิงหบุรี-บางระจัน ต.ตนโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี พิกัด x 647833 พิกัด Y 1645923 เนื้อ
ที่ทั้งหมด 24 ไร ตารางวา อย ูหางจากเทศบาลฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สภาพแวดลอมรอบบริเวณ
สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย มีการใชประโยชนเปนการเกษตรกรรม เริ่มใชเปนพ้ืนที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เมื่อป
พ.ศ. 2525 มีการใชพ้ืนที่แลว คิดเปนรอยละ 100 ปริมาณขยะมูลฝอยที่น้ามาก้าจัดในสถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองสิงหบุรี ป พ.ศ. 2557 ประมาณวันละ 45 ตัน เปนขยะของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
ประมาณวันละ 20 ตัน และหนวยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ (20 หนวยงาน) น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด
ประมาณวันละ 25 ตัน มีขยะสะสม 5,400 ตัน 

 

  
ภาพถ่ายมุมสูงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
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  วิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยที่ใชอยูในปจจุบันเปนแบบการเทกองบนพ้ืน (Open Dumping) 

แตอยูระหวางด้าเนินการจางเอกชนปรับปรุง ก้าจัดขยะมูลฝอยสะสมและขยะมูลฝอยใหม่ โดยการรอน 
ขยะมูลฝอยน้าขยะท่ีรอนไดสงโรงปูนซีเมนต  

 สภาพปัญหา  
(1) ไมมีการเกลี่ยและการบดอัดขยะมูลฝอย 
(2) ไมมีวัสดุในการปดทับขยะมูลฝอยกอใหเกิดสภาพที่ไมนาดูของสถานที่ก้าจัดขยะ มูลฝอย

เปนแหลงสัตวพาหะน้าโรค และมูลฝอยปลิวลงสูพ้ืนที่ขางเคียง 
(3) น้้าชะมูลฝอยอาจมีการปนเป อนลงสู แหล งน้้าใตดิน และบริเวณข างเคียง มี

ผลกระทบตอพ้ืนที่การเกษตร 
(4) ระบบบ้าบัดน้้าเสียไมสามารถใชงานได ้
(5) มีกลิ่นเหม็นจากกองขยะมูลฝอย 
(6) มีพลาสติกจ้านวนมากในบอฝงกลบเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม้ 

 แนวทางแกไข ระยะสั้น 
(1) ก้าจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
(2) ควรจัดหาวัสดุในการคลุมปดขยะมูลฝอยหลังจากการด้าเนินการเสร็จในแตละวัน 

เพ่ือปองกันการเกิดสภาพที่ไมนาดู การปลิวของขยะมูลฝอย และกลิ่นเหม็น จากกอง
ขยะ เชน ดินในพื้นท่ี แผนพลาสติก เปนตน 

(3) ควรปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียใหสามารถใชงานได้ 
(4) ควรมีมาตรการในการปองกันการเกิดเพลิงไหม้ 

แนวทางแก้ไข ระยะยาว 
(1) ควรมีการรณรงคประชาสัมพันธเรื่องการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอินทรีย รีไซเคิล 

ทั่วไป เพ่ือน้ากลับมาใชประโยชนใหมหรือขายเพ่ือหารายไดเพ่ิมขึ้น จะชวยลด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะก้าจัดลงได และคัดแยกของเสียอันตราย เพ่ือรวบรวมน้าไป
ก้าจัดใหถูกวิธี 

(2) กอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย เพ่ือเปนศูนยรวบรวมขยะมูลฝอยของจังหวัด และ
น้าไปก้าจัดอยางถูกหลักวิชาการ 

(3) กอสรางศูนยรวบรวมของเสียอันตราย 
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บทที่ 3  
ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสีย

ชุมชน 
 



 

บทท่ี 3 
ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

3.1 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชมเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ้าเออเมือง จังหวัดสิงห์บุร ี
 3.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชมเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการตั้งอยู่ที่ ต้าบลม่วงหมู่ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี ค่าพิกัดละติจูด 14.864656 ค่าพิกัดลองติจูด 100.425946 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ดูแลประสานงาน มีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบ ตั้งเป็นงบค่าใช้จ่ายประจ้าปี 
จ้านวน 1,200,000 บาท/ปี และอยู่ระหว่างการซ่อมแซมซึ่งได้รับการดูแลจากองค์การจัดการน้้าเสีย การ
บ้าบัดน้้าเสียเริ่มด้าเนินการเมื่อปี พ.ศ.2545 พ้ืนที่บริการของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 7.81 ตารางกิโลเมตร 
ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 3.9 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 และกิจกรรมหลักของ
ชุมชนที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย ได้แก่ บ้านเรือน โรงแรม ตลาด และร้านอาหาร  
 3.1.2 ด้านนโยบาย 
  มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ
หน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การจัดท้าแผนงาน มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติ เป็นต้น ผู้รับผิดชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท้างานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ 
น้้าเสียชุมชน การก้าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีการสรุปผลข้อมูล มีการ
ท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนต่อผู้บริหาร มีการก้าหนดงบประมาณ มีการก้าหนดเป้าหมาย
ครอบคลุมติดตามผลหาข้อผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช้งบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณ    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้้าเสียชุมชน ข้อบัญญัติ/หรือเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการจัดการ
น้้าเสียชุมชน 
 3.1.3 ด้านเทคนิค 

 การรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม (Combined System) ปริมาณน้้าเสียที่ระบบ
รวบรวมน้้าเสียรองรับได้ 4,500 ลบ.ม/วัน จ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) ทั้งหมด 12 บ่อ จ้านวนสถานีสูบน้้าเสีย
ในระบบรวบรวมน้้าเสีย จ้านวน 3 แห่ง จ้านวนสถานีสูบน้้าเสียในระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 1 แห่ง เป็นระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) บ่อ 1 ความลึก 2 เมตร ความจุ 147,980 
ลูกบากศก์เมตร บ่อ 2 ความลึก 2 เมตร ความจุ 144,000 ลูกบากศก์เมตร บ่อ 3 ความลึก 2 เมตร ความจุ 
70,900 ลูกบากศก์เมตร มีพ้ืนที่โรงบ้าบัดน้้าเสีย 67.2 ไร่ ปริมาณน้้าเสียตามการออกแบบ 4,500 
ลูกบากศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบจริง 1,000–2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จ้านวนครัวเรือน
ที่ให้บริการบ้าบัดน้้าเสีย 4,300 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยปัญหาหลักของ
ระบบรวบรวมน้้าเสีย คือ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และเครื่องจักรอุปกรณ์ช้ารุด 
 3.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 ด้านบุคลากร มีหัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการ    
น้้าเสียชุมชน มีผู้ควบคุมระบบการจัดการน้้าเสียชุมชนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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หรือใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ มีช่างเทคนิคประจ้าระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนที่ผ่านการอบรมเรื่องการ
จัดการน้้าเสียชุมชน   
 3.1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 มีการจัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ้าปี และจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการน้้าเสียชุมชน เช่น แผ่นพับ ป้าย เป็นต้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ้าบัด
น้้าเสียเบื้องต้นโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนอยู่ระหว่างด้าเนินการ
ให้บริการประชาชนมีการเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวม มีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนและแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

3.2 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชมุชมเทศบาลเมืองอ่างทอง อ้าเออเมือง จังหวัดอ่างทอง 
 3.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชมเทศบาลเมืองอ่างทอง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสาธารณสุขฯ 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล โครงการตั้งอยู่ทีต่้าบลย่านซื่อ อ้าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ค่าพิกัดละติจูด 14.601500 
ค่าพิกัดลองติจูด 100.454141 มี การบ้าบัดน้้าเสียเริ่มด้าเนินการในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2538 มีพ้ืนที่
บริการ 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
16.14 กิจกรรมหลักของชุมชนที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย ได้แก่ บ้านเรือน โรงแรม ตลาด และร้านอาหาร   
 3.2.2 ด้านนโยบาย 
  มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ของ
หน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การจัดท้าแผนงาน มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติ เป็นต้น ผู้รับผิดชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท้างานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ 
น้้าเสียชุมชน การก้าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีการสรุปผลข้อมูล มีการ
ท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนต่อผู้บริหาร มีการก้าหนดงบประมาณ มีการก้าหนดเป้าหมาย
ครอบคลุมติดตามผลหาข้อผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช้งบประมาณ การจัดตั้งงบประมาณ    
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้้าเสียชุมชน ข้อบัญญัติ/หรือเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการการจัดการ
น้้าเสียชุมชน 
 3.2.3 ข้อมูลด้านเทคนิค 
 การบ้าบัดน้้าเสีย มีพ้ืนที่โรงบ้าบัดน้้าเสีย 17 ไร่ ปริมาณน้้าเสียตามการออกแบบ 8 ,200 
ลูกบากศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบ 2,500–3,000 ลูกบากศก์เมตรต่อวัน ระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ที่ใช้เป็นแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) ความลึก 4.40 เมตร ความจุ 42,500 ลูกบากศก์เมตร 
บ่อตกตะกอน ความลึก 3.45 เมตร ความจุ 12,000 ลูกบากศก์เมตร  
 3.2.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 ด้านบุคลากร มีหัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการ    
น้้าเสียชุมชน มีผู้ควบคุมระบบการจัดการน้้าเสียชุมชนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หรือใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ มีช่างเทคนิคประจ้าระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนที่ผ่านการอบรมเรื่องการ
จัดการน้้าเสียชุมชน มีแผนการบ้ารุงรักษาระบบและซ่อมแซมทันทีเมื่อช้ารุด   
 3.2.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 มีการจัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ้าปี  และจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับระบบการจัดการน้้าเสียชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้น
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โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชน ให้บริการประชาชนมีการเชื่อมท่อรับน้้าเสีย
จากอาคารบ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวม มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

3.3 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 3.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบโดยกองช่างสุขาภิบาล 
โครงการต้ังอยู่ที่ อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าพิกัดละติจูด 14.379488 ค่าพิกัด
ลองติจูด 100.568384 เริ่มบ้าบัดน้้าเสีย พ.ศ.2542 ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 8 ตาราง
กิโลเมตร กิจกรรมหลักของชุมชนที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย ได้แก่ บ้านเรือน โรงแรม ตลาด และร้านอาหาร   
 3.3.2 ด้านนโยบาย 
 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
และมีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การจัดท้าแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เป็นต้น ไม่มีผู้รับผิดชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท้างานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้้าเสีย
ชุมชน มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ระบบข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการน้้าเสียชุมชน ระบบรวบรวมข้อมูล และสรุปผลข้อมูลท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนต่อ
ผู้บริหารอยู่ระหว่างด้าเนินการ งบประมาณการก้าหนดเป้าหมายครอบคลุมยังติดตามผลหาข้อผิดพลาด
ประเมินผลควบคุมการใช้งบประมาณ และการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้้าเสีย
ชุมชนอยู่ระหว่างด้าเนินการ 
 3.3.3 ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม (Combined System) มีบ่อดักน้้าเสีย (CSO) 
จ้านวนทั้งหมด 20 บ่อ ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช้เป็นแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD)  บ่อเติม
ออกซิเจน 2 บ่อ ความลึก 4 เมตร บ่อตะกอน 2 ชุดๆ ละ 2 บ่อ ความลึก 6 เมตร พ้ืนที่โรงบ้าบัดน้้าเสีย 
32 ไร่ ปริมาณน้้าเสียตามการออกแบบ 24 ,000 ลูกบาศ์กเมตรต่อวัน ปริมาณน้้าเสียที่เข้า ระบบจริง 
10,000 ลูกบาศ์กเมตรต่อวัน จ้านวนครัวเรือนที่ให้บริการบ้าบัดน้้าเสีย ประมาณ 12,000 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 3.3.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  มีบุคลากรหัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสีย
ชุมชน มีช่างเทคนิคประจ้าระบบการจัดการน้้าเสียชุมชนที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน   
สัดส่วนของพ้ืนที่ให้บริการต่อพ้ืนที่ที่ได้ออกแบบไว้สัดส่วนของปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบต่อปริมาณน้้าเสียที่
ได้ออกแบบไว้ 50–75 % มีแผนการเก็บตัวอย่างน้้า และวิเคราะห์น้้าที่เหมาะสมหรือจัดเก็บตามแผนมีการ
เก็บสถิติ และข้อมูลจัดท้าบันทึกรายละเอียดแสดงผลการท้างานของระบบบ้าบัดในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 
ยังจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างานของระบบในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 มีการน้าส่งรายงานสรุปผลการ
ท้างานของระบบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน และเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง 
 3.3.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชน มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้้าเสียชุมชน 
วิเคราะห์ผลการด้าเนินการและน้ามาใช้ในการปรับปรุงแผนการด้าเนินการฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการบ้าบัด
น้้าเสียชุมชน ยังเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวมไม่ครอบคลุม และมีเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียน หรือมีการแก้ปัญหา  
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3.4 ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลต้าบลพระอินทราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้้าเสียเมื่อปี พ.ศ.2554 เทศบาลได้ท้าการประเมินราคา
เบื้องต้นหากจะท้าการซ่อมแซมทั้งระบบใช้ งบประมาณ 8,000,000 บาท ขึ้นไป หรือปรับปรุงบางส่วนที่
จ้าเป็นเร่งด่วนจะใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท ซึ่งปี  พ.ศ.2554 เทศบาลได้ท้าการซ่อมแซมระบบตู้
คอนโทรลและระบบปั๊มสูบน้้าที่สถานีสูบน้้า LS1 และ LS6 เป็นเงิน 923,400 บาท เพ่ือใช้ในการบรรเทา
น้้าท่วม แต่จากปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ.2554 ระดับน้้าท่วมสูงมากท้าให้เสียหายอย่างหนัก หากจะท้าการ
ซ่อมแซมต้องด้าเนินการส้ารวจใหม่ทั้งหมด ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ หยุดเดินระบบเนื่องจากประสบ
ปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2553 และปี 2554 อุปกรณ์ช้ารุดทั้งหมดรวมถึงตัวอาคาร ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ภายในอาคารส้านักงานของระบบ และตู้ควบคุมระบบฯถูกลักตัดสายไฟฟ้าทั้งหมด ส่งผลให้ต้องหยุดเดิน
ระบบถาวร   

3.5 ระบบบ้าบัดน ้าเสียประชานิเวศน์ อ้าเออเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 3.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ระบบบ้าบัดน้้าเสียและป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ประชานิเวศน์มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ฝ่าย
จัดการคุณภาพน้้าส่วนการโยธาธิการ และสุขาภิบาลส้านักการช่าง ระบบบ้าบัดน้้าเสียเริ่มด้าเนินการ 
พ.ศ.2544 (ได้รับค่าก่อสร้าง 616 ล้านบาท) โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ต้าบลท่าทราย 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 4 ตารางกิโลเมตร กิจกรรมหลักของ
ชุมชนที่ก่อให้เกิดน้้าเสีย ได้แก่ บ้านเรือน ตลาด และร้านอาหาร  
 3.5.2 ด้านนโยบาย 
 มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
และมีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหาร มี
ระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชน มีสรุปผลข้อมูลท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชน
ต่อผู้บริหารอยู่ระหว่างด้าเนินการ งบประมาณมีการก้าหนดเป้าหมายครอบคลุมยังติดตามผลหา
ข้อผิดพลาดประเมินผลควบคุมการใช้งบประมาณ และการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้้าเสียชุมชน  
 3.5.3 ข้อมูลด้านเทคนิค 
 ระบบรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม (Combined System) ปริมาณน้้าเสียที่ระบบ
รวบรวมน้้าเสียรองรับได้ 38,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) จ้านวนทั้งหมด 11 บ่อ ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge: AS) พ้ืนที่โรงบ้าบัดน้้าเสีย 10 ไร่ ปริมาณน้้าเสีย
ตามการออกแบบ 38,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบจริง 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน 
 3.5.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  มีบุคลากรหัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสีย
ชุมชน มีช่างเทคนิคประจ้าระบบการจัดการน้้าเสียชุมชนที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน  มี
แผนการเก็บตัวอย่างน้้าและวิเคราะห์ตัวอย่างน้้า มีการเก็บสถิติและข้อมูลจัดท้าบันทึกรายละเอียดแสดงผล
การท้างานของระบบบ้าบัดในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 ยังจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างานของระบบในแต่ละ
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เดือนตามแบบ ทส.2 มีการน้าส่งรายงานสรุปผลการท้างานของระบบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน และ
เก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง 
 3.5.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้้าเสียชุมชนและการวิเคราะห์ผลการด้าเนินการและน้ามาใช้
ในการปรับปรุงแผนการด้าเนินการฯ อยู่ระหว่างการด้าเนินการ ไม่มีการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
ยังเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวมไม่ครอบคลุม และมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 
หรือมีการแก้ปัญหา  

3.6 ระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี อ้าเออเมือง จังหวัดปทุมธาน ี
 3.6.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองปทุมธานี อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โครงการตั้งอยู่ที่     
ต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 30 ไร่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ และทดสอบ
ระบบโดยเทศบาลจ้างเอกชนเข้ามาด้าเนินการ   
 3.6.2 ด้านนโยบาย 
 ไม่มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายไม่มีและมีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท้างานรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้้าเสีย
ชุมชน มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ระบบข้อมูลด้านการบริหาร
จัดการน้้าเสียชุมชน ระบบรวบรวมข้อมูล และสรุปผลข้อมูลยังท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชน
ต่อผู้บริหารอยู่ระหว่างด้าเนินการ งบประมาณมีการก้าหนดเป้าหมายครอบคลุมยังติดตามผลหา
ข้อผิดพลาดประเมินผลควบคุมการใช้งบประมาณ และมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้้าเสียชุมชน  
 3.6.3 ข้อมูลด้านเทคนิค 

 ระบบรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม (Combined System) ปริมาณน้้าเสียที่
ระบบรวบรวมน้้าเสียรองรับได้ 8,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) จ้านวน 3 บ่อ ระบบบ้าบัดน้้า
เสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) บ่อเติมอากาศ ความลึก 4.40 เมตร ความจุ 42,500 
ลูกบาศก์เมตร บ่อตกตะกอน ความลึก 3.45 เมตร ความจุ ลูกบาศก์เมตร 12,000 ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่โรง
บ้าบัดน้้าเสีย 17 ไร่ ปริมาณน้้าเสียที่เข้าระบบจริง 2,500 – 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
 3.6.4 ด้านการบริหารจัดการ 
  มีบุคลากรหัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสีย
ชุมชน มีผู้ควบคุมระบบการจัดการน้้าเสียชุมชนที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ 
ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบ มีช่างเทคนิคประจ้าระบบการจัดการน้้าเสียชุมชนที่ผ่านการอบรมเรื่องการ
จัดการน้้าเสียชุมชน สัดส่วนของพ้ืนที่ให้บริการต่อพ้ืนที่ที่ได้ออกแบบไว้และสัดส่วนของปริมาณน้้าเสียที่เข้า
ระบบต่อปริมาณน้้าเสียที่ได้ออกแบบไว้ สูงกว่า 75 % มีแผนการเก็บตัวอย่างน้้า และวิเคราะห์น้้าที่เหมาะสม
หรือจัดเก็บตามแผนมีการเก็บสถิต ิและข้อมูลจัดท้าบันทึกรายละเอียดแสดงผลการท้างานของระบบบ้าบัดใน
แต่ละวันตามแบบ ทส.1 ยังจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างานของระบบในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 มีการ
น้าส่งรายงานสรุปผลการท้างานของระบบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน และเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 3.6.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชน มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้้าเสียชุมชน    
มีการวิเคราะห์ผลการด้าเนินการและน้ามาใช้ในการปรับปรุงแผนการด้าเนินการฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการ
บ้าบัดน้้าเสียชุมชน การเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่ระบบรวบรวมครอบคลุม และมี
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือมีการแก้ปัญหา  
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ผลการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมลูฝอย 
 

4.1 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  อ าเออเมือง  จังหวัด
สิงห์บุร ี

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โครงการตั้งอยู่ที่ 
หมู่ 6 ต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 7.81 ตาราง
กิโลเมตร โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2554 สถานภาพปัจจุบันเปิดด าเนินการ เทคโนโลยีของระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่จัดเก็บได้ 15-20 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด จ านวนครัวเรือน
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 8,200 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.57 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด เทศบาลฯ 
ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้เอกชนด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย 
 ระยะทางจากเขตเทศบาลฯ ไปสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 3.5 กิโลเมตร พ้ืนที่ก าจัดขยะทั้งหมด
จ านวน 24 ไร่ 80 ตารางวา เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ปัญหาในการด าเนินการ คือ ขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบ ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีการคัดแยกขยะ ณ สถานที่
ก าจัด โดยเริ่มรับขยะเวลา 7.00 น ปิดรับขยะเวลา 15.00 น ขนาดพ้ืนที่ฝังกลบที่ออกแบบ 24.88 ไร่ 
ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ฝังกลบ 24.88 ไร่ ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมากที่สุด หมู่ 5 และ หมู่ 6 ต าบลต้นโพธิ์ 
ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด 500 เมตร จ านวนประชากรในชุมชน ประมาณ 20 ครัวเรือน การที่ชาวบ้าน
ร้องเรียนเรื่องกลิ่น เทศบาลฯแก้ปัญหาโดยการใช้ EM 
 จ านวนบ่อสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ฝังกลบขยะ 3 บ่อ ระบบคัดแยกและหมักปุ๋ย รูปแบบการคัด
แยกขยะมูลฝอย มีระบบสายพานคัดแยกขยะ สายพานคัดแยกรองรับปริมาณขยะ 40 ตัน/วัน มีปริมาณ
ขยะที่เข้าระบบ 35-40 ตัน/วัน ระยะเวลาเดินสายพาน 7 ชม./วัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
เมืองสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอย   
 รายรับรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับมาก่อสร้างระบบฝังกลบ ค่าก่อสร้างระบบฝังกลบเป็น
งบประมาณแผ่นดิน 149,030,000 บาท รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขน 1,278,797 บาท/
ปี การก าจัด 2,309,748 บาท/ปี 
 4.1.2 ด้านนโยบาย 
 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
ที่มาของนโยบายแผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยการจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ ไม่มีการ  
 จัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของ
หน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล 

 ระบบข้อมูล มีการจัดท าระบบข้อมูล (ด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลมีการปรับปรุงระบบข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอ มีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการ



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
บทท่ี 4-2 

จัดท าสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล มีรูปแบบการรายงาน
ผลข้อมูลที่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการก าหนด
เป้าหมาย ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ยังไม่ได้
จัดท าบันทึกข้อตกลง น ามาทิ้งจริง 

4.1.3 ด้านเทคนิค  
 บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯ 4 คัน ดั้งนี้ 1) ทะเบียนรถ 

80-4951 (อายุ 20 ปี) ประเภทรถบรรทุกเทท้าย สภาพซ่อมบ่อย 2) ทะเบียนรถ 80-8074 (อายุ 20 ปี) 
ประเภทรถแบบอัดท้าย ขนาด 10 สูบ สภาพซ่อมบ่อย 3) ทะเบียนรถ 80-8143 (อายุ 4 ปี) ประเภทรถ
แบบอัดท้าย ขนาด 4 สูบ สภาพรถซ่อมบ่อย 4) ทะเบียนรถ 80-9027 (อายุ 4 ปี) มีสภาพดี   

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 3 บ่อ ออกแบบไว้รองรับปริมาณขยะ 20 ปี ใช้
มาแล้ว 4 ปี มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) มีระบบจัดการน้ าฝน (รางดิน)  
 4.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 บุคลากรจากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ดูแลการบริหารจัดการ โดยเทศบาลฯ 
ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง ส่วนการก าจัดเทศบาลฯ จ้างเหมาเอกชนด้วยอัตรา 347 บาท/ตัน การ
เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บค่าธรรมเนียม 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน ปัญหาในการ
ด าเนินการ คือ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และเครื่องจักรอุปกรณช์ ารุดและซ่อมบ่อย  
           4.1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ไม่มีการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากไม่ได้มีแผนการรองรับ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจ่ายค่า
เก็บขนขยะมูลฝอยและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการรณรงค์คัดแยกขยะ  
  ปัญหาเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2556 ผู้ร้องเรียน คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ ศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอย ร้องเรียนประเด็นปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ เทศบาลฯ แก้ไขปัญหาโดยฉีดพ่นจุลินทรีย์ EM ใน
บริเวณบ่อขยะเพ่ือลดกลิ่นเหม็น โดยด าเนินการฉีดพ่นเป็นระยะ ๆ 

4.2 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 4.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
  ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง โครงการตั้งอยู่ที่ บ้านโตนด ต าบล
เทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ค่าพิกัด ละติจูด X 665691 ค่าพิกัด ลองติจูด Y 1619034
งบประมาณก่อสร้างระบบฝังกลบ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541-2543 จ านวน 80 ล้านบาท ระยะ
ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จ านวน 22.44 ล้านบาท ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 6.139 
ตารางกิโลเมตร เริ่มด าเนินการปี พ.ศ.2541 และแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ได้แก่ ตลาด โรงแรม 
โรงพยาบาล ร้านอาหาร หมู่บ้านจัดสรร และหน่วยงานราชการ/เอกชนห้างสรรพสินค้า 
 4.2.2 ด้านนโยบาย 
 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน
ที่มาของนโยบาย นโยบายรัฐบาล/แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  แผน/
ยุทธศาสตร์จังหวัด การจัดองค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีการจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้าน
การบริหารจัดการของมูลฝอยและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน มีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะ ๆ มีการจัดท าสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะ    
มูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงาน มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย        
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มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันและน ามาทิ้งจริง จ านวน 
29 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ยังไม่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง แต่น ามาทิ้งจริง 
จ านวน 12 แห่ง 
 4.2.3 ด้านเทคนิค 

 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเป็นแบบระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การเก็บขนขยะมูลฝอย  
มีปริมาณ 23 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และจ านวนครัวเรือน
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 6,182 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด เทศบาลฯ 
ด าเนินจัดเก็บขยะมูลฝอยเอง ปัญหาที่พบ คือ เครื่องจักรช ารุดและซ่อมแซมบ่อย 

4.2.4 ด้านบริหารจัดการ 
 เทศบาลฯ ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 25 

บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ปัญหาที่พบ คือ เครื่องจักรช ารุดและซ่อมแซมบ่อย 
 4.2.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ผ่านกิจกรรมโครงการหน้าบ้านน่ามอง แผ่นพับ  
รายการทีวี ครอบครัวข่าว วิทยุชุมชน จัดท าทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย ก าหนดให้ชุมชนอ่างทองธานีเป็นชุมชนคัดแยกขยะต้นแบบ ชุมชนปลอดถังขยะ
ชัยมงคล 2 บ้านสะอาดอนามัยดี ชีวีสมบูรณ์  

4.3 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบงานจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลฯ โครงการตั้งอยู่ที่  หมู่ 8 ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระบบเก็บขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่  14.84 ตารางกิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 
พ.ศ 2540 ปัจจุบันไม่ได้มีการเปิดใช้งานสถานที่ก าจัด เนื่องจากมีปัญหาในการด าเนินการระบบที่
ด าเนินการเป็นแบบเทกอง  

4.4 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยแบบฝังกลบเทศบาลเมืองเสนา อ าเออเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต าบลสาม
กอ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดพ้ืนที่ 27 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา งบประมาณโครงการ 
45,230,000 ล้านบาท งบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีที่ก่อสร้าง 2542 ปีที่เริ่มด าเนินการ 2542 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 25 ตันต่อวัน สถานภาพที่ดินเทศบาลฯ จัดซื้อเอง เมื่อปี พ.ศ.2541  
ปัจจุบันเดินระบบโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมดูแลระบบ    
 4.4.2 ด้านนโยบาย 
 มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงาน มาตรการ/โครงการที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
การจัดตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
ปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล มีการสรุป
รายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
บทท่ี 4-4 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน ๆ ยังไม่ได้จัดท าบันทึก
ข้อตกลง แต่น ามาท้ิงจริง จ านวน 5 แห่ง 
 4.4.3 ด้านเทคนิค 
 เก็บขนขยะมูลฝอย โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลฯ จ านวน 6 คัน 1) ทะเบียนรถ 81-8227 
(อายุ 20 ปี) รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 4 ลบ.หลา สภาพพอใช้ 2) ทะเบียนรถ 81-0102 (อายุ 9 ปี) 
ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 10 ลบ.หลา สภาพรถค่อนข้างดี 3) ทะเบียนรถ 81-8092 ปี (อายุ 21 ปี) 
ประเภทรถบรรทุกแบบคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.หลา สภาพรถเก่าซ่อมบ่อย 4) ทะเบียนรถ 81-2679 
(อายุ 21 ปี) ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาด 10 ลบ.เมตรสภาพรถเก่าซ่อมบ่อย 
5) ทะเบียนรถ 81-2691 (อายุ 18 ปี) ประเภทรถบรรทุกน้ า ขนาด 6 สูบ สภาพรถเก่าซ่อมบ่อย 6) ทะเบียนรถ 
81-2890 (อายุ 18 ปี)   
 ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยประกอบด้วยบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจ านวน 2 บ่อ อาคารเครื่องชั่ง   
 4.4.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 บุคลากรเป็นลูกจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 คน (ขับรถแทร็กเตอร์ แบล็คโฮ 1 คน, ขับรถดิน 
รถน้ า 1 คน และจดปริมาณขยะ 1 คน) เทศบาลฯ ด าเนินการเองเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดย
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 29 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน การเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด
ขยะมูลฝอย มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย 550 บาทต่อตัน ประสบปัญหาในการ
ด าเนินการ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ และเครื่องจักรช ารุดและซ่อมบ่อย 
 4.4.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยรูปแบบแผ่นพับ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะ ประสบปัญหาเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2557 จากชาวบ้าน หมู่ 5 
ต าบลสามกอ ประเด็นทีร่้องเรียน คือ ขยะปลิว การแก้ไขปัญหาขึงตาข่ายริมรั้ว   

4.5 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยแบบเตาเผา เทศบาลเมืองเสนา อ าเออเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โครงการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองเสนา  โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต าบลสามกอ 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.2542 สถานภาพปัจจุบันเปิดด าเนินการ 
เทศบาลฯ ชั่งน้ าหนักขยะมูลฝอยโดยเครื่องชั่งขยะตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2557  

 ระบบเตาเผา : รูปแบบเทคโนโลยีของเตาเผา  แบบฟลู อิดไดซ์ เบต (Fluidized-Bed 
Incineration) การบริหารจัดการ โครงสร้างการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยรับผิดชอบโดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ 20 บาทต่อตัน มีนโยบายการจัดเก็บค่า
ก าจัดขยะ 450 บาทต่อครัวเรือน มีการติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานราชการ มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ครัวเรือน จ านวน 469 แห่ง เก็บได้ 203,491 บาทต่อปี ตลาด จ านวน 3 แห่ง เก็บได้ 
940,044 บาทต่อปี  
 4.5.2 ด้านนโยบาย 
 นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหารถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน
ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ นโยบายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บ



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสียชุมชน และระบบก้าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  
บทท่ี 4-5 

ค่าบริการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน การแต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 ระบบข้อมูลมีระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูลการท ารายงานติดตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย 
และการก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
อยู่ระหว่างด าเนินการ การรวมกลุ่มพื้นที่การรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมา ก าจัด ณ สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยระบบเตาเผาอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 4.5.3 ด้านเทคนิค 
 การออกแบบมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาต
ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมรายการค านวณแบบก่อสร้างรายการประกอบแบบก่อสร้าง        
การก่อสร้างมีด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มี  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแบบก่อสร้างจริง 
(As-Built Drawing) การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะการ
ฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ มีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบ น้ าหนักและป้องกันการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ที่ไม่ได้รับอนุญาต มาตรการป้องกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉินควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น 
แมลงและพาหะน าโรค การจัดการกากข้ีเถ้าอย่างถูกหลักวิชาการระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ
ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอยการบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพื้นท่ีดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจ า 
 4.5.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 การเดินระบบการจัดท าและรายงานสรุปผลการท างานของระบบในแต่ละเดือน มีมาตรการ
ควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเข้าระบบ (เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เป็นต้น) ด าเนินการตามมาตร 
การเก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) คุณภาพอากาศจากปล่องตรวจ/ผ่าน
มาตรฐาน มีการบ ารุงรักษาแผนการบ ารุงรักษาระบบ/เครื่องจักรปฏิบัติตามแผน มีการจัดท ารายงานการ
ตรวจสอบการบ ารุงรักษา มีการซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุดหรือเกิดเหตุขัดข้องทุกครั้ง และมีการ
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี 
 4.5.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ ป้าย เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน และการวิเคราะห์ผลการด าเนินการและน ามาใช้ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการอยู่
ระหว่างด าเนินการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย มีผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะ
กรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน การจัดตั้ง
กลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ มีการด าเนินด้านการจัดการขยะมูลฝอย การตามมาตรการการลดและ
คัดแยกขยะจากต้นทาง การให้บริการประชาชนการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีความเพียงพอ 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภทขยะ มูล
ฝอย (การคัดแยกขยะ) ครอบคลุมบางพ้ืนทีมี่การตกค้างของขยะมูลฝอยบางวัน 
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4.6 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
 4.6.1 ข้อมูลทั่วไป 

เทศบาลนครรังสิต ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 128.57 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด จ านวนครัวเรือนให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย 36,274 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

สถานีขนถ่ายมีระยะห่างจากเขตเทศบาลฯ 5 กิโลเมตร ระยะทางจากสถานีขนถ่ายไปสถานที่
ก าจัดขยะ 90 กิโลเมตร เทศบาลฯ เก็บขนมูลฝอยและจ้างเอกชนเก็บขนบางส่วน มีปัญหาในการ
ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย คือ 1) ปัญหาการจราจร 2) ปัญหายานพาหนะช ารุด 3) ปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรเก็บขนมูลฝอย                                                                         
 ระยะทางจากเขตเทศบาลฯ ไปสถานที่ทิ้งขยะปัจจุบัน 90 กิโลเมตร พ้ืนที่ก าจัดขยะทั้งหมด
จ านวน 311 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา การถือครองที่ดินเป็นที่ดินเอกชน มีการเปิดใช้งานระบบในปัจจุบัน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและส านักการช่างเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดการขยะมูลฝอย มีการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยตามเทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556 
 4.6.2 ด้านนโยบาย 
 นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับนโยบายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในผัง
โครงสร้างของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีระบบ
รวบรวมและสรุปผลข้อมูล การท ารายงานติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
อยู่ระหว่างด าเนินการ มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการการ
ก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผล การใช้งบประมาณ การลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
 4.6.3 ด้านเทคนิค 
 การด าเนินการมีพ้ืนที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย มีระบบควบคุม ปัญหากลิ่น/ฝุ่น/เศษขยะมูลฝอยปลิว 
การชั่งน้ าหนักมูลฝอยที่น าเข้ามา ระบบควบคุมน้ าเสียและป้องกันการรั่วไหลของน้ าชะมูลฝอยไปผสมกับ
น้ าฝน มีมาตรการตรวจสอบและจัดการไม่ให้มูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอย
ทั่วไป การควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงและพาหะน าโรค มาตรการป้องกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน 
และมีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่างๆ  
 4.6.4 ด้านการบริหารจัดการ 
 การเดินระบบมีการจัดท าและรายงานสรุปผลการท างานของระบบในแต่ละเดือน มีมาตรการ
ควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอย มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) ไม่มีการ
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวน มีแผนการบ ารุงรักษาระบบหรือเครื่องจักร โดยจะด าเนินการซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อ
เครื่องจักรช ารุดหรือเกิดเหตุขัดข้องทุกครั้ง 
 4.6.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี      
มีการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียดของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ ป้าย เป็นต้น 
มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนการด าเนินการ มีผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการ
จ่ายค่าเก็บขน แต่ไม่มีการจ่ายค่าก าจัดขยะมูลฝอยของประชาชน มีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมหรือองค์กร 
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หรือศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีการให้บริการประชาชนโดยการจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยอย่างเพียงพอตามประเภทขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) ครอบคลุมบางพ้ืนที่ ไม่มีการตกค้างของ
ขยะมูลฝอย มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและมีการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน 

4.7 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี
4.7.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี โครงการตั้งอยู่ที่หมู่ 28 ต าบลคลองขวาง อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ค่าพิกัด ละติจูด 
14.004596 ค่าพิกัด ลองติจูด 100.314606 มีพ้ืนที่บริการของระบบก าจัดขยะมูลฝอย 480 ไร่ ระบบเก็บ
ขนขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 622.38 ตารางกิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2552 สถานภาพ
ปัจจุบันเปิดด าเนินการ 
 ปริมาณขยะมูลฝอย โดยชั่งจากเครื่องชั่งขยะ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย ระบบฝังกลบอย่างถูก
หลักสุขาภิบาล พ้ืนที่ก าจัดขยะทั้งหมดจ านวน 120 ไร่ - งาน 65.7 ตารางวา มีการเปิดใช้งานระบบในปัจจุบัน 
 มีปัญหาในการด าเนินการ ปัญหาค่าใช้จ่าย ที่ดินที่ใช้ในการฝังกลบมีราคาแพง ปัญหาการ
ต่อต้านจากชุมชน มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นบ้างเนื่องจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยอยู่ไม่ไกลจากชุมชน  รูปแบบ
การด าเนินการก าจัด การด าเนินมีการคัดแยกขยะที่บริเวณสถานที่ทิ้งขยะ มีการจัดการขยะด้วยวิธีฝังกลบ
มีการกลบด้วยดินทุกวัน มีการบดอัดขยะทุกวัน สถานที่ฝังกลบเริ่มงานเวลา 07.00 น.ปิดรับขยะเวลา 
16.00 น. ขนาดพ้ืนที่ฝังกลบที่ออกแบบ 120 ไร่ ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ฝังกลบ 70 ไร่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 120 ไร่ 
คงเหลือ 50 ไร่ การใช้พ้ืนที่เป็นไปตามแผนการฝังกลบตามการออกแบบ ชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมาก
ที่สุด คือ หมู่บ้านไทรน้อย ตั้งอยู่ห่างจากสถานที่ก าจัด 2 กิโลเมตร จ านวนประชากรในชุมชน ประมาณ 
500 คน ประสบปัญหาการร้องเรียนเรื่องกลิ่นและด าเนินการการแก้ปัญหาโดยใช้ EM  

 จ านวนบ่อสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ฝังกลบขยะ 2 บ่อ ระบบคัดแยกและหมักปุ๋ย (ไม่มีการหมัก
ปุ๋ย) รูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะอย่างง่าย มีปริมาณขยะท่ีเข้าระบบ 1160 ตันต่อวัน 

 ระบบเตาเผา (ติดเชื้อ) รูปแบบเทคโนโลยีของเตาเผา (Rotary kiln) เตาเผาสามารถรองรับ
ปริมาณขยะ 7.2 ตันต่อวัน มีระยะเวลาในการเดินระบบ 24 ชั่วโมงต่อวัน ปริมาณขยะที่เข้าระบบ 7.2 ตัน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ปริมาณเถ้าเฉลี่ย 0.7 ตันต่อวัน สถานที่ทิ้งเถ้า ระบุ บ่อฝังกลบของสถานที่ก าจัด
มูลฝอย 

 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ค่าด าเนินการ 80 ล้านบาทต่อปี รายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัด 60 ล้านบาทต่อปี เทศบาลฯ จัดเก็บค่าธรรมเนียมเอง ได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะ ประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะ 
 4.7.2 ด้านนโยบาย 
 มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
การจัดตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการของมูลฝอยและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้ชัดเจน มีการจัดท าระบบข้อมูล (ด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล มีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ มีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการ
จัดท าสรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล มีรูปแบบการรายงาน
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ผลข้อมูลที่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย มีการก าหนด
เป้าหมาย ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ มีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 63 แห่งและน ามาทิ้งจริง 
จ านวน 63 แห่ง 
 4.7.3 ด้านเทคนิค 

 ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย มีอาคารเครื่องชั่งใช้งานได้ปกติ บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มี
ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้  1,160 ตันต่อวัน จ านวน 1 บ่อ (แบบ Trench 
Method) ค่าตามที่ออกแบบไว้ จ านวน 8 ชั้น แบ่งเป็น ต่ ากว่าระดับผิวดิน 4 ชั้น ๆ ละ 3 เมตรและสูงกว่า
ระดับผิวดิน 4 ชั้น ๆ ละ 3 เมตร ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น ที่คาดการณ์ 4 ล้าน ลูกบาศก์เมตร อายุ
การใช้งานของบ่อฝังกลบออกแบบไว้ 10 ปี ใช้มาแล้ว 6 ปี ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย มีพ้ืนที่ 45 ไร่ เป็น
ระบบ reverse osmosis ประกอบด้วย บ่อ A ขนาดประมาณ 180,000 ลูกบาศก์เมตร น้ าชะมูลฝอยที่
ผ่านการบ าบัดแล้วน าไปใช้ในกิจกรรมของทางสถานที่ก าจัดมูลฝอย เช่น ล้างถนน รดน้ าต้นไม้ มีระบบ
ควบคุมก๊าซจ านวน 30 จุด มีระบบตรวจสอบก๊าซ จ านวน 30 จุด มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อ
สังเกตการณ์) จ านวน 2 บ่อ มีระบบจัดการน้ าฝนแบบรางดิน  

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคมีอาคารส านักงาน อาคารป้อมยาม อาคารจอดรถ 
ถนนภายในโครงการ ประเภท คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 7.00 เมตร รั้วคอนกรีต แนวกันชน (Buffer 
Zone) แนวที่ 1 ชนิดพันธุ์พืชกระถินเทพา ความสูงเฉลี่ย 4.0 เมตร แนวที่ 2 ชนิดพันธุ์พืช กระถินณรงค์ 
ความสูงเฉลี่ย 4.0 เมตร 
 4.7.4 ด้านการบริหารจัดการ 

 บุคลากรประจ าระบบ จ านวน 18 คน ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ต าแหน่งวิศวกร
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ต าแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 3 ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า จ านวน 7 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 3 ต าแหน่ง การก าจัดขยะมูลฝอย
จ้างเหมาเอกชน หจก.ซีพีจี กรีนเวซท์ อัตราค่าจ้าง 188.94 บาทต่อตัน การเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด
ขยะมูลฝอย มีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 150 บาทต่อตัน ปัญหาในการด าเนินการ คือ เครื่องจักรช ารุดและซ่อมบ่อย  
 4.7.5 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 มีการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์ ให้ประชาชนคัดแยก ขยะก่อนน าขยะมาก าจัด 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้น าชุมชนมาช่วยกันท าความสะอาดภายในสถานที่ก าจัดมูลฝอยและพ้ืนที่
โดยรอบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนมีการคัดแยกขยะเพ่ือน าไป       
รีไซเคิลและน าไปขาย ท าให้ลดปริมาณขยะได้ส่วนหนึ่ง ผู้น าชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
ความสะอาดบริเวณสถานที่ก าจัดมูลฝอย มีปัญหาเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2555 ประชาชนบริเวณติดกับบ่อขยะ
ร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากกองขยะการแก้ไขปัญหาฉีด EM และปิดดินเพ่ือระงับกลิ่น 

 ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการโครงการ คือ พ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ไม่ห่างจากชุมชน 
ปัญหาเรื่องกลิ่นอาจมีบ้าง พ้ืนที่ก าจัดโดยวิธีฝังกลบมีน้อย ราคาค่อยข้างแพง จึงไม่ค่อยเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีชุมชนหนาแน่นมากขึ้น    
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 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขต่อการด าเนินการโครงการ มีการปิดดินและฉีดพ่นจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ (EM) ทุกวัน เพ่ือป้องกันพาหะน าโรคและเพ่ือระงับกลิ่นเหม็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี พยายามผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการก าจัดมูลฝอย 
 4.7.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก
พ้ืนที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ไม่ห่างจากชุมชนนัก ปัญหาเรื่องกลิ่นอาจมีบ้าง พ้ืนที่ก าจัดโดยวิธีฝังกลบมีน้อย 
และไม่เหมาะกับสภาพชุมชนปัจจุบัน  

 ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐควร
สนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์การจดัการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
 
5.1 จังหวัดนนทบุร ี
 5.1.1 การจัดการน ้าเสียชุมชุน 

จังหวัดนนทบุรี มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาล
นครนนทบุรี ชื่อ โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าประชานิเวศน์ เป็นระบบเติมอากาศแบบคลองวนเวียน (Oxidation 
Ditch: OD) ประกอบด้วยบ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน จ้านวน 4 บ่อ ถังตกตะกอน บ่อสูบตะกอน และ
บ่อเติมคลอรีน รองรับน้้าเสีย 38,500 ลบ.ม./วัน บนพ้ืนที่ 26 ไร่ พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 
11.2 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่เทศบาล 38.9 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบท่อรวม น้้าเสีย
ที่ผ่านการบ้าบัดแล้วระบายลงสู่คลองล้าเสือตาย ไหลผ่านคลองบางตลาด และไหลลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยา   

เทศบาลนครนนทบุรี เดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยปริมาณน้้าเข้าระบบ 15,000 ลบ.ม./วัน เมื่อน้า
ปริมาณน้้าเสียเข้าระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้ว พบว่ามีการ
ใช้ศักยภาพของระบบต่้ากว่าร้อยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ออกแบบไว้ใหญ่เกินกว่า
ปริมาณน้้าเสียที่เกิดข้ึน เทศบาลประสบปัญหาในการบริหารจัดการระบบทั้งในเรื่องของงบประมาณการซ่อม
บ้ารุงและดูแลระบบ  

พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสีย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อรวบรวม 27.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 71.21 จึงสมควรขยายพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจะท้าให้ปริมาณน้้าเข้าระบบเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากปัจจุบันที่น้้าเข้าระบบเพียง 38.96 % กล่าวคือระบบยัง
สามารถรองรับน้้าเสียได้อีก 23,500 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.04             

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แน้วโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีจัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้้าจังหวัดนนทบุรีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด เพ่ือให้คุณภาพน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด เห็น
ควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครนนทบุรีให้สามารถบ้าบัดน้้าเสียให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดและบ้าบัดอย่างต่อเนื่อง   

2) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
ได้แก่ เทศบาลต้าบลบางกรวย เทศบาลต้าบลบางศรีเมือง เทศบาลต้าบลไทรม้า  เทศบาลต้าบลบางใหญ่ โดย
พิจารณารูปแบบของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่ม
อาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)     

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 
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4) ส่งเสริมการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดมลพิษ
ที่จะระบายสู่แหล่งน้้า 

5) ก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้าในทุกพ้ืนที่ 

 5.1.2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย 
 จังหวัดนนทบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือก่อสร้างระบบฝังกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้บริหารจัดการระบบ ระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) มีขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 456 ไร่  มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 
ออกแบบไว้ 2 เฟส พ้ืนที่เฟส 1 พ้ืนที่ 256-3-7 ไร่ (ปิดบ่อหมดแล้ว) ปัจจุบันใช้พ้ืนที่เฟส 2 พ้ืนที่ 209-0-
17.7 ไร่ การด้าเนินงานในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จ้าง
เหมาบริษัทก้าจัดขยะ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างด้าเนินการเดินระบบก้าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยทางเทศบาลในเขตจังหวัดนนทบุรีมีหน้าที่ในการรวบรวมและเก็บขนขยะมายังสถานที่ก้าจัด 
ปัจจุบันเก็บรวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มีปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เข้าสู่ระบบประมาณวันละ 1,200 ตัน โดยเสียค่าใช้จ่าย ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตรา 
150 บาท/ ตัน 

จากการวิเคราะห์ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเป็น
จังหวัดที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีศูนย์
ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมเพียงแห่งเดียว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีความพร้อมทั้งบุคลากรและ
งบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีแนวนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก้าจัดขยะมูล
ฝอยโดยการร่วมทุนกับภาคเอกชนในการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย  

จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยด้านนโยบาย ด้านเทคนิค 
ด้านบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้คะแนนร้อยละ 92.16 อยู่ใน
เกณฑ์ด ี

5.2 จังหวัดปทุมธานี 
 5.2.1 การจัดการน ้าเสียชุมชุน 

จังหวัดปทุมธานี มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองปทุมธานี เป็นระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบด้วย บ่อเติม
อากาศ 2 บ่อ บ่อตกตะกอน 2 บ่อ บ่อพักน้้าผ่านการบ้าบัด 1 บ่อ รองรับน้้าเสีย 11,000 ลบ.ม./วัน บนพ้ืนที่ 
25 ไร่ พ้ืนที่บริการของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 11.8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่เทศบาล 7.1 ตารางกิโลเมตร 
ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบท่อรวม น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วระบายลงสู่คลองบางหลวง และไหลลงสู่
แม่น้้าเจ้าพระยา     

เทศบาลเมืองปทุมธานี จ้างบริษัท นาโนแม็ก จ้ากัด เป็นผู้เดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย ปริมาณน้้าเข้า
ระบบ 1,222.5 ลบ.ม./วัน โดยเปิดระบบวันเว้นวันเนื่องจากปริมาณน้้าเข้าระบบมีปริมาณน้้าน้อย   
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เนื่องจากพ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสีย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลเมืองปทุมธานี คิด

เป็นร้อยละ 100 แต่จากข้อมูลรายงานการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของ
ชุมชน ปี 2548 ของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 พบว่าเทศบาลเมืองปทุมธานี มีปริมาณน้้าเสียเข้าระบบ
บ้าบัด 8,500 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 77.27 ผลจากการส้ารวจระบบบ้าบัดน้้าเสียพบว่า มีน้้าเสียเข้าระบบ 
1,222.5 ลบ.ม./วัน แสดงว่าระบบรวบรวมน้้าเสียช้ารุดหรือเสียหายท้าให้มีน้้าเข้าระบบเพียงร้อยละ 11.11 
ของค่าการออกแบบ ดังนั้นเทศบาลควรซ่อมแซมระบบรวบรวมน้้าเสียเพ่ือให้สามารถรวบรวมน้้าเสียเข้า
ระบบเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ  

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แน้วโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้้าจังหวัดปทุมธานีอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี -ค่อนข้าง
เสื่อมโทรม โดยต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด และจากข้อมูลแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดปทุมธานี 
จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปทุมธานี ปัญหาการ
จัดการน้้าเสียอยู่ในล้าดับที่ 1 เพ่ือให้คุณภาพน้้าแม่น้้าเจ้าพระยาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด เห็นควร
สนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานีให้สามารถ
บ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

2) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา 
ได้แก ่เทศบาลต้าบลสามโคก เทศบาลต้าบลบางเตย เทศบาลต้าบลบ้านกลาง เทศบาลต้าบลบางหลวง เทศบาล
ต้าบลบางกะดี เทศบาลต้าบลบ้านใหม่ และเทศบาลต้าบลบางขะแยง โดยพิจารณารูปแบบของระบบบ้าบัดน้้า
เสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater 
Treatment Plant)     

3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 

 5.2.2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย 
 จังหวัดปทุมธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือก่อสร้างระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมืองคูคต และ
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยจ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต  

1) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปทุมธานี  เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ไม่สามารถใช้งานระบบ เนื่องจากมีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นท่ี 

2) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองคูคต เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary Landfill) ไม่สามารถเปิดด้าเนินงานได้ เนื่องจากมีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นท่ี 
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3) สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต เป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ขนาดพ้ืนที่ 
21 ไร่เริ่มด้าเนินการปี พ.ศ.2546 ขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณวันละ 130 ตัน การบริหารจัดการเทศบาล
ด้าเนินการเองทั้งหมด 

 จากการวิเคราะห์ ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดปทุมธานี ยังมีปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย นโยบาย Roadmap                                    ของจังหวัดปทุมธานี ใน
การจัดกลุ่มพ้ืนที่ Cluster ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่น้าไปก้าจัดยังพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งหากพิจารณาพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพเป็นระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเดิมของจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูล
ฝอยให้กลับมาเป็นศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด จ้าเป็นจะต้องท้าความเข้าใจกับภาคประชาชนใน
พ้ืนที่ และหากจะใช้สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิตเป็นศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอยรวมของ
จังหวัด จ้าเป็นจะต้องขยายระบบให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้มากขึ้น จะมีข้อจ้ากัดเรื่องพ้ืนที่ ดังนั้น
จังหวัดปทุมธานี  ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมส้าหรับก่อสร้างระบบก้าจัด
ขยะ  มูลฝอยและต้องไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก้าจัด 

จากการประเมินระบบสถานีขนถ่ายของเทศบาลนครรังสิต  ประกอบด้วยด้านนโยบาย  ด้าน
เทคนิค ด้านบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้คะแนนร้อยละ 
71.42 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

5.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 5.3.1 การจัดการน ้าเสียชุมชุน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 2 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลพระอินทราชา   
 1) ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นระบบตะกอนเร่ง แบบคลอง
วนเวียน (Oxidation Ditch: OD) ประกอบด้วย บ่อเติมออกซิเจน 2 บ่อ ความลึก 4 เมตร บ่อตะกอน 2 ชุด ๆ 
ละ 2 บ่อ ความลึก 6 เมตร รองรับน้้าเสีย 24,000 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนที่ 32 ไร่ พ้ืนที่บริการของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
8 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อครอบคลุมพื้นที่ 8 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่เทศบาล 14.84 ตารางกิโลเมตร 
ระบบรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วระบายลงสู่แม่น้้าลพบุรี ประชาชน
น้าน้้าไปใช้ประโยชน์ในการท้านา    
   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เดินระบบบ้าบัดน้้าเสียโดยปริมาณน้้าเข้าระบบ 10,000 ลบ.ม./วัน 
เมื่อน้าปริมาณน้้าเสียเข้าระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้ว พบว่า
มีการใช้ศักยภาพของระบบต่้ากว่าร้อยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ออกแบบไว้ใหญ่เกินกว่า
ปริมาณน้้าเสียที่เกิดข้ึน เทศบาลประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณดูแลและบ้ารุงรักษาระบบ ปัญหาไม่มี
พ้ืนที่วางท่อรับน้้าเสียจากบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในซอย (ปัญหาพ้ืนที่วางท่อรับน้้าเสีย) และไม่มี
นักวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลระบบโดยตรงในส่วนของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้า      

พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสีย ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อรวบรวม 6.84 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46.09 จึงสมควร
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ขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจะท้าให้ปริมาณน้้าเข้า
ระบบเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากปัจจุบันที่น้้าเข้าระบบเพียง 41.67 % 
กล่าวคือระบบยังสามารถรองรับน้้าเสียได้อีก 14,000 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.33               
 2) ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลพระอินทราชา เป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge: 
AS) ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ บ่อตกตะกอน 2 บ่อ รองรับน้้าเสีย 3,000 ลบ.ม/วัน บนพ้ืนที่ 5 ไร่ 
พ้ืนที่บริการของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 1.17 ตารางกิโลเมตร ระบบรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบระบบท่อรวม แหล่ง
รองรับน้้าทิ้ง คือ คลองชลประทาน  
 เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องเมื่อปี 2553 – 2554 อุปกรณ์ช้ารุดทั้งหมดรวมทั้งตัว
อาคาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในอาคารส้านักงานของระบบบ้าบัด และเทศบาลขาดงบประมาณในการซ่อมแซม
ระบบ ดังนั้น ปี 2555 จ้าเป็นต้องหยุดเดินระบบ 

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤต
คุณภาพน้้าสอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างดี – ค่อนข้างเสื่อมโทรม โดยต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด และจากข้อมูลแผน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาคุณภาพแหล่งน้้ามีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลงจัดอยู่ในล้าดับที่ 3 และ ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน้้าเสียสูงและระบบบ้าบัด
น้้าเสียช้ารุด จัดอยู่ในล้าดับที่ 4 รองจากเรื่องการปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึน  ปัญหาการน้าขยะไปทิ้งที่
บ่อดินหรือบ่อทรายเก่า และสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยก้าจัดไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เพ่ือให้คุณภาพน้้าได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด เห็นควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพโดยปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้
สามารถบ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดและด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

2) ปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลต้าบลพระอินทราชาให้สามารถบ้าบัดน้้าเสีย
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดและด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

3) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่เทศบาลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ เทศบาลต้าบล
บางบาล เทศบาลต้าบลตลาดเกรียบ เทศบาลต้าบลบางปะอิน เทศบาลต้าบลราชคราม เทศบาลต้าบลบาง
ไทร และเทศบาลต้าบลบางกระสั้น โดยพิจารณารูปแบบของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central Wastewater 
Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment Plant)     

4) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 

5) ส่งเสริมการน้าน้้าทิ้งท่ีผ่านการบ้าบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดมลพิษ
ทีจ่ะระบายสู่แหล่งน้้า 
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 5.3.2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือก่อสร้าง
ระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองเสนา และระบบเตาเผาขยะมูลฝอย จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
เสนา  

1) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนที่ 30 ไร่ เริ่มด้าเนินการปี พ.ศ.2529 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่
ระบบประมาณวันละ 100 ตัน และใช้พ้ืนที่ร้อยละ 100 ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินจากกระทรวงมหาดไทย ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ด้าเนินการ
ก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมโดยการขนย้ายจากบ่อฝังกลบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้าบลบ้าน
ป้อม ไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลยังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้าบล
มหาพราหมณ์ อ้าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด้าเนินการปิดบ่อ ปรับภูมิทัศน์กลายเป็น
สวนสาธารณะ 

2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเสนา มีการด้าเนินการ 2 ระบบ ดังนี้ 
2.1) เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนที่ 84 ไร่ เริ่ม

ด้าเนินการปี พ.ศ.2545 ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบประมาณวันละ 38 ตัน วิธีการก้าจัดขยะมูลฝอยเป็น
แบบการเทกอง (Open Dump) มีการเทกองขยะมูลฝอยเต็มพ้ืนที่ การด้าเนินการทางเทคนิคไม่มีการเกลี่ย
และบดอัดขยะมูลฝอย ไม่มีวัสดุในการปิดทับขยะมูลฝอยก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูของสถานที่ก้าจัดขยะมูล
ฝอย และเป็นแหล่งสัตว์พาหนะน้าโรค ระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถใช้งานได้  

2.2) ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาดระบบ 60 ตัน/วัน 2 ห้องเผา ห้องเผาละ 30 ตัน พบ
ปัญหาไม่สามารถเดินระบบได้ ซึ่งเทศบาลอยู่ระหว่างการด้าเนินการจ้างที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาให้ระบบ
สามารถด้าเนินการได้ 

 จากการวิเคราะห์ ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมี
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย นโยบาย Roadmap                                    ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีการจัดกลุ่มพ้ืนที่ Cluster 5 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐจ้านวน 3 กลุ่ม และ
ภาคเอกชนจ้านวน 2 กลุ่ม ซึ่งมีศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพียงแห่งเดียวที่
เป็นระบบฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล แต่ยังมีปัญหาการบริหารจัดการ ดังนั้นในระหว่าง
ที่กลุ่ม Cluster 4 กลุ่ม ด้าเนินการปรับปรุงระบบให้เป็นระบบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรน้าขยะมาร่วมก้าจัด แต่
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้โรงปูนซีเมนต์ จังหวัดสระบุรี เช่น อ้าเภอท่าเรือ อ้าเภออุทัย เป็นต้น 
อาจพิจารณาการน้าขยะมูลฝอยไปก้าจัดยังโรงปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก้าจัด 
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จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยด้านนโยบาย ด้าน

เทคนิค ด้านบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้คะแนนร้อยละ 
71.42 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

5.4 จังหวัดอ่างทอง 
 5.4.1 การจัดการน ้าเสียชุมชุน 

จังหวัดอ่างทอง มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองอ่างทอง เป็นระบบบ้าบัดแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) จ้านวน 2 บ่อ รองรับน้้าเสีย 
8,200 ลบ.ม/วัน บนพื้นที่ 17 ไร่ พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 2.03 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่
เทศบาล 6.193 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบท่อรวม น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วระบาย
ลงสู่คลองล้าท่าแดง ห่างจากแม่น้้าเจ้าพระยาประมาณ 900 เมตร ประชาชนใช้ประโยชน์น้้าจากคลองเพ่ือท้า
การเกษตรกรรม เนื่องจากสถานตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมใหญ่ปี 2554 ส่งผลให้
อุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียถูกน้้าท่วมเสียหาย ได้แก่ เครื่องสูบน้้า เครื่องตักขยะ เทศบาลขาดงบประมาณ
ในการซ่อมแซม  

เทศบาลเมืองอ่างทอง เดินระบบบ้าบัดน้้าเสียโดยปริมาณน้้าเข้าระบบ 2,500 ลบ.ม./วัน เมื่อน้า
ปริมาณน้้าเสียเข้าระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้ว พบว่ามีการ
ใช้ศักยภาพของระบบต่้ากว่าร้อยละ 50 แสดงถึงขนาดของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ออกแบบไว้ใหญ่เกินกว่า
ปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้น เทศบาลประสบปัญหาในการบริหารจัดการระบบทั้งในเรื่องของงบประมาณดูแล
ระบบและประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้าเสีย  

เนื่องจากเทศบาลเมืองอ่างทอง ถูกแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วนโดยแม่น้้าเจ้าพระยา พ้ืนที่มีระบบ
รวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งบริการรวบรวม
น้้าเสีย แต่ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณฝั่งเหนือของเทศบาลและพ้ืนที่เทศบาลบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้้า
เจ้าพระยา ดังนั้นยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อรวบรวม 4.163 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67.22 จึงสมควร
ขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจะท้าให้ปริมาณน้้าเข้า
ระบบเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากปัจจุบันที่น้้าเข้าระบบเพียง 30.49 % 
กล่าวคือระบบยังสามารถรองรับน้้าเสียได้อีก 5,700 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.51  

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดอ่างทองไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ คุณภาพน้้าจังหวัดอ่างทองอยู่ในเกณฑ์พอใช้ -เสื่อมโทรม โดยต่้า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด และจากข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดอ่างทอง จัดล้าดับความส้าคัญของ
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอ่างทอง ปัญหามลพิษทางน้้าอยู่ในล้าดับที่ 2 รอง
จากเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ือให้คุณภาพน้้าแม่น้้าเจ้าพระยา ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก้าหนด เห็นควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 
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1) ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองอ่างทองให้สามารถ

บ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  
2) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา 

ได้แก่ เทศบาลต้าบลเกษไชโย เทศบาลต้าบลไชโย เทศบาลต้าบลโพสะ เทศบาลต้าบลป่าโมก โดยพิจารณา
รูปแบบของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment Plant)     
 3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภทมี
การจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 

 5.4.2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย 
 จังหวัดอ่างทอง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
อ่างทอง เป็นระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนที่ 89 ไร่ 3 งาน  99 ต.ร.วา 
ออกแบบระบบไว้จ้านวน 2 บ่อ บ่อละ 4 ชั้น มีระยะการใช้งาน 20 ปี เริ่มด้าเนินงานปี 2544 การบริหาร
จัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทองด้าเนินการเองทั้งหมด 

เทศบาลเมืองอ่างทอง รับก้าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบประมาณ 96 ตัน/วัน เมื่อน้าปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้า
ระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบแล้ว พบว่าระบบสามารถรองรับได้ สถานภาพ
ปัจจุบันบ่อที่ 1 ใช้งานเต็มพ้ืนที่ อยู่ระหว่างการฝังกลบในบ่อที่ 2 ชั้นที่ 3 ระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถใช้
งานได้เนื่องจากปั๊มน้้าช้ารุด การฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นแบบการเทกองที่มีการควบคุม (Control Dump) 
การด้าเนินการทางเทคนิคมีการเกลี่ย บดอัดและปิดทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุปิดทับอ่ืนเป็นครั้งคราว 
เนื่องจากเครื่องจักรมีสภาพช้ารุด  

จากการวิเคราะห์ ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอ่างทอง สามารถบริหาร
จัดการได้ เนื่องจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของจังหวัดอ่างทอง มีความชัดเจนในการก้าหนดกลุ่ม Cluster 1 กลุ่ม โดยให้เทศบาลเมืองอ่างทอง
เป็นหน่วยงานหลักในการรับก้าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด ซึ่งได้ด้าเนินการ
จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้ว ดังนั้นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัดจะถูกส่งมาก้าจัด ซึ่งหากพิจารณา
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจากมี
พ้ืนที่ค่อนข้างมาก แต่ควรเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโดยการก่อสร้างบ่อฝังกลบใหม่เพ่ือรองรับปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เพ่ิมขึ้น ซ่อมแซมเครื่องจักรที่ช้ารุดให้สามารถใช้งานได้ ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และควรด้าเนินการฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการก้าหนดจุด
ในการด้าเนินงาน เปิดหน้างานแค่พอส้าหรับการจัดการต่อวัน เกลี่ย บดอัดและใช้วัสดุปิดทับเป็นรายวัน จะ
สามารถยืดอายุการใช้งานของระบบให้นานขึ้น นอกจากนี้ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก้าจัด 
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จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยด้านนโยบาย ด้าน
เทคนิค ด้านบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้คะแนนร้อยละ 
74.19 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

5.5 จังหวัดสิงห์บุร ี
 5.5.1 การจัดการน ้าเสียชุมชุน 

จังหวัดสิงห์บุรี มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 1 แห่ง คือ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาล
เมืองสิงห์บุรี ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) จ้านวน 3 บ่อ รองรับน้้าเสีย 
4,500 ลบ.ม/วัน บนพื้นที่ 67.2 ไร่ พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพ้ืนที่ 3.9 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนที่
เทศบาล 7.81 ตารางกิโลเมตร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียเป็นแบบท่อรวม น้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วระบาย
ลงสู่แม่น้้าลพบุรีห่างจากเข่ือนกันน้้าประมาณ 100 เมตร เนื่องจากสถานตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม 
เป็นเขตน้้าท่วมซ้้าซากท้าให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียประสบปัญหาน้้าท่วมบ่อยครั้ง ท้าให้อุปกรณ์ในระบบบ้าบัดน้้า
เสียถูกน้้าท่วมเสียหายไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมใหญ่ปี   2554 
ส่งผลให้ระบบปั๊มน้้าในสถานีสูบน้้าเสียหาย ไม่สามารถเดินระบบได้ตั้งแต่ปี 2554 – 2558  

เทศบาลเมืองสิงห์บุรีท้าสัญญาลงนามกับองค์การจัดการน้้าเสีย เมื่อ 28 พฤษภาคม 2557 ให้
ด้าเนินการเดินระบบเป็นระยะเวลา 15 ปี (อยู่ระหว่างการทดสอบเดินระบบ) 

พ้ืนที่บริการรวบรวมน้้าเสีย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่มีท่อรวบรวม 3.91 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 50.06 จึงสมควรขยายพ้ืนที่ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งถ้าสามารถขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมมากขึ้นจะท้าให้ปริมาณน้้าเข้าระบบเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับศักยภาพของระบบที่ออกแบบ จากข้อมูลรายงานการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและ
ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ปี 2548 ของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 พบว่าเทศบาลเมืองสิงห์บุรี มี
ปริมาณน้้าเสียเข้าระบบบ้าบัด 1,500 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กล่าวคือระบบยังสามารถรองรับน้้า
เสียได้อีก 3,000 ลบ.ม./วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67               

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แน้วโน้มความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลัก 
(วิเคราะห์จากข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2553-2557) พ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีไม่จัดอยู่ในพ้ืนที่วิกฤตคุณภาพน้้า
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ โดยคุณภาพน้้าจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนด และจากข้อมูลแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 จังหวัดสิงห์บุรี จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมและระบบบ้าบัดน้้าเสียช้ารุดและมีไม่เพียงพออยู่ในล้าดับที่ 3 และ 4 
รองจากเรื่องการก้าจัดขยะไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอต่อประมาณขยะ แต่
เพ่ือให้คุณภาพน้้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด เห็นควรสนับสนุนให้ด้าเนินการดังนี้ 

1) ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีให้สามารถบ้าบัดน้้าเสียให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

2) จัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมในพ้ืนที่เทศบาลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ เทศบาล
ต้าบลอินทร์บุรี เทศบาลต้าบลทับยา เทศบาลต้าบลปากบาง และเทศบาลต้าบลบางน้้าเชี่ยว โดยพิจารณา
รูปแบบของระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม (Central Wastewater Treatment Plant) หรือแบบกลุ่มอาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment Plant)  
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3) ลดปริมาณความสกปรกของเสีย ณ แหล่งก้าเนิด โดยให้บ้านเรือนและอาคารทุกประเภทมี

การจัดการน้้าเสียเบื้องต้นด้วยการติดตั้งถังดักไขมันและ/หรือระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิด 
4) ส่งเสริมการน้าน้้าทิ้งท่ีผ่านการบ้าบัดจนมีคุณภาพที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดมลพิษ

ที่จะระบายสู่แหล่งน้้า 

 5.5.2 การจัดการด้านขยะมูลฝอย 
 จังหวัดสิงห์บุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินภายใต้

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
สิงห์บุรี เป็นระบบผสมผสาน มีองค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพาน
ล้าเลียง ระบบหมักท้าปุ๋ย และระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ขนาดพ้ืนที่ 24 ไร่ 80 
ตารางวา ออกแบบระบบให้มีระยะการใช้งานได้ 20 ปี เริ่มด้าเนินงานปี 2554 การบริหารจัดการระบบก้าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการเดินระบบก้าจัดขยะมูลฝอยโดยจ่ายค่าก้าจัดขยะมูล
ฝอยในอัตรา 347 บาท/ตัน  

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี รับก้าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งมปีริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบประมาณ 40 ตัน/วัน เมื่อน้าปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้า
ระบบเปรียบเทียบกับความสามารถในการรองรับของระบบแล้ว พบว่ามีการใช้เกินกว่าศักยภาพของระบบที่
จะสามารถรองรับได้ สถานภาพปัจจุบันใช้งานระบบเต็มพ้ืนที่ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพานล้าเลียง
และระบบหมักท้าปุ๋ยไม่ได้ใช้งาน ระบบบ้าบัดน้้าเสียไม่สามารถใช้งานได้ การฝังกลบขยะมูลฝอยเป็นแบบ
การเทกองที่มีการควบคุม (Control Dump) การด้าเนินการทางเทคนิคไม่มีการเกลี่ย บดอัดและปิดทับขยะ
มูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุปิดทับอ่ืน ส่งผลให้ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่น่าดูของสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย เป็นแหล่ง
สัตว์พาหนะน้าโรค และมูลฝอยปลิวลงสู่พ้ืนที่ข้างเคียง และจากการพิจารณารายรับ-รายจ่ายของการบริหาร
จัดการระบบก้าจัดขยะมูลฝอยพบว่าอยู่ในภาวะขาดทุน ท้าให้เทศบาลประสบปัญหาในการบริหารจัดการ
ระบบทั้งในเรื่องของงบประมาณการซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ 

จากการวิเคราะห์ ภาพรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสิงห์บุรี ยังมีปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของจังหวัดสิงห์บุรี ก้าหนดกลุ่ม Cluster 1 กลุ่ม โดยให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานหลักใน
การรับก้าจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจังหวัด ซึ่งเมื่อพิจารณาระบบฝังกลบของเทศบาล
เมืองสิงห์บุรี มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบเกินความสามารถในการรองรับของระบบ อันเนื่องจาก
ข้อจ้ากัดของพ้ืนที่ จึงควรพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบก้าจัดรูปแบบอ่ืน เช่น สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เป็นต้น 
โดยอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด แต่หากพิจารณาการด้าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ หรือการขาดแคลนงบประมาณในการบ้ารุงรักษาเครื่องจักร จึงไม่สามารถเดินระบบ
คัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน้าขยะอินทรีย์ไปหมักท้าปุ๋ยก่อนที่จะน้าขยะที่เหลือไปฝังกลบ ส่งผลให้พ้ืนที่บ่อฝัง
กลบเต็มเร็วกว่าก้าหนด จึงเห็นควรให้ด้าเนินการดังนี้ 
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1. ปรับปรุงระบบคัดแยกขยะมูลฝอยแบบสายพานล้าเลียง ระบบหมักท้าปุ๋ย และเครื่องจักรที่ใช้  
    ในการฝังกลบให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ 
2. ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมไปก้าจัดอย่างถูกต้อง เพื่อปรับสภาพพ้ืนที่ใหม่ปรับปรุงระบบ  
    และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยให้สามารถด้าเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลัก  
    วิชาการ 
4. การด้าเนินการระยะยาวควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ 
    ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบก้าจัด 

จากการประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยด้านนโยบาย ด้าน
เทคนิค ด้านบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้คะแนนร้อยละ 62.5 
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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บทที่ 6  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย                                                 

ด้านการจัดการน า้เสียชุมชน และขยะมูลฝอย 



 

บทท่ี 6 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมลูฝอย 

 
 จากการติดตามประเมินผลการจัดการน้้าเสยยชุมชนลละยยะมูลฝยยจจ้านนนจ 3จลห่งจยยงยงค์กร
ปกครยงส่นนท้ยงถิ่นจซึ่งประกยบด้นยจ 
 ระบบบ้าบัดน้้าเสยยชุมชนจจ้านนนจ7จลห่งจได้ลก่ 
  -จเทศบาลเมืยงสิงห์บุรยจจังหนัดสิงห์บุรยจจจจ 
  -จเทศบาลเมืยงย่างทยงจจังหนัดย่างทยงจจจจจ 
  -จเทศบาลนครพระนครศรยยยุธยาจจจังหนัดพระนครศรยยยุธยาจจจจจจ 
  -จเทศบาลต้าบลพระยินทราชาจจังหนัดพระนครศรยยยุธยาจจจจจจจ 
  -จเทศบาลเมืยงปทุมธานยจจังหนัดปทุมธานยจจจ 
  -จเทศบาลนครนนทบุรยจจังหนัดนนทบุรยจจจ 
  -จเทศบาลนครปากเกร็ดจจังหนัดนนทบุรยจจจจ 
 ระบบก้าจัดยยะมูลฝยยจจ้านนนจ7จลห่งจจ  จระบบจได้ลก่จ 
  จ-เทศบาลเมืยงสิงห์บุรยจจังหนัดสิงห์บุรยจ(ลบบฝังกลบลละศูนย์คัดลยกยยะ))จจ 
  -จเทศบาลเมืยงย่างทยงจจังหนัดย่างทยงจ(ลบบฝังกลบ)จจจ 
  -จเทศบาลนครพระยินทราชาจจังหนัดพระนครศรยยยุธยาจ(ลบบฝังกลบ)จจจ 
  -จเทศบาลเมืยงเสนาจจังหนัดพระนครศรยยยุธยาจ(ลบบฝังกลบลละลบบเตาเผา)จจ 
  -จเทศบาลนครรังสิตจ(ลบบสถานยยนถ่าย)จจ 
  -จเทศบาลเมืยงคูคตจจจังหนัดปทุมธานยจ(ลบบฝังกลบ)จจ 

-จยงค์การบริหารส่นนจังหนัดนนทบุรยจจังหนัดนนทบุรยจ(ลบบฝังกลบ,จเตาเผายยะจลละลบบ
เตาเผายยะติดเชื้ย)จจ 

 สรุปย้ยเสนยลนะเชิงนโยบายดังนย้ 

6.1 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน 
 จากการติดตามตรนจสยบระบบบ้าบัดน้้าเสยยชมชุนยยงเทศบาลทั้งจ7จลห่งจในพ้ืนทย่ยยง
ส้านักงานสิ่งลนดล้ยมภาคทย่จ6จ(นนทบุรย)จหยุดเดินระบบถานรจ จลห่งจคืยเทศบาลต้าบลพระยินทราชา ยยู่
ระหน่างการซ่ยมลซมซึ่งได้รับการดูลลจากยงค์การบริหารส่นนจังหนัดสิงห์บุรย จ้านนนจ จลห่งจคืยเทศบาล
เมืยงสิงห์บุรยจยังยยู่ระหน่างการปรับปรุงระบบลละทดสยบระบบโดยเทศบาลจ้างเยกชนเย้ามาด้าเนินการจ
จ้านนนจ จลห่งจคืยเทศบาลเมืยงปทุมธานยจมยจ้านนนจ3จลห่งจทย่เปิดเดินระบบบ้าบัดจได้ลก่จเทศบาลเมืยง
ย่างทยง เทศบาลนครพระนครศรยยยุธยาจเทศบาลนครนนทบุรย ลละจ้านนนจ1จลห่งทย่ยยู่ระหน่างการก่ยสร้างระบบจ 
 ผลการส้ารนจพบน่าระบบบ้าบัดน้้าเสยยยังคงใช้งานได้ตามปกติจลต่มยปัญหาในการรนบรนมจจจจ
น้้าเสยยเนื่ยงจากเครื่ยงจักรช้ารุดจงบประมาณไม่ เพยยงพยจลละยาดลคลนบุคลากรทย่มยคนามรู้จ เฉพาะทางจ
ปริมาณน้้าเสยยทย่เย้าสู่ระบบบ้าบัดมยจ้านนนน้ยยลละไม่สม่้าเสมยจท้าให้ระบบไม่สามารถบ้าบัดน้้าเสยยได้เต็ม
ประสิทธิภาพจดังนั้นจการลก้ไยปัญหาด้านการจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสยยจคนรมยหน่นยงานกลางเย้าไปด้าเนินการ 
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โดยตรงเพ่ืยผลักดันให้มยการบ้าบัดน้้าเสยยยย่างถูกต้ยงเพ่ืยให้การจัดการน้้าเสยยสามารถด้าเนินการได้ยย่าง
ต่ยเนื่ยงจเป็นการลดมลพิษทย่ปล่ยยลงสู่ลหล่งน้้าสาธารณะลละลดปัญหาในการบริหารจัดการระบบรนมถึงการ
บริหารงบประมาณในการลก้ไยปัญหาระยะยานจนยกจากนย้คนรมยมาตรการทย่ให้ประชาชนต้ยงร่นมรับผิดชยบ
ในการบ้าบัดน้้าเสยยจโดยเก็บค่าบ้าบัดน้้าเสยยรนมกับการจัดเก็บค่าน้้าประปาจหรืยนิธยย่ืนทย่ให้ทุกคนมยส่นน
รับผิดชยบร่นมกัน 
 ย้ยเสนยทย่หน่นยงานส่นนกลางจจังหนัดจลละยงค์กรปกครยงส่นนท้ยงถิ่นต้ยงสนับสนุนลละ
ผลักดันเพ่ืยให้การจัดการน้้าเสยยชุมชนมยประสิทธิภาพจลดมลพิษทย่ปล่ยยยยกสู่ลหล่งน้้าสาธารณะจดังนย้จ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้้าเสยยชุมชนจโดยสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพยยง
ระบบบ้าบัดน้้าเสยยจทั้งจ6 ลห่งให้สามารถบ้าบัดน้้าเสยยได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนดลละด้าเนินการยย่าง
ต่ยเนื่ยง 

2) จัดให้มยระบบบ้าบัดน้้าเสยยรนมในพ้ืนทย่เทศบาลฯจทย่ตั้งยยู่ริมลม่น้้าเจ้าพระยาจโดยพิจารณา
รูปลบบยยงระบบบ้าบัดน้้าเสยยรนมจ(Central Wastewater Treatment Plant)จหรืยลบบกลุ่มยาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment Plant)จจจจ 

3) ลดปริมาณคนามสกปรกยยงเสยยจณจลหล่งก้าเนิดจโดยให้บ้านเรืยนลละยาคารทุกประเภทมย
การจัดการน้้าเสยยเบื้ยงต้นด้นยการติดตั้งถังดักไยมันลละ/หรืยระบบบ้าบัดน้้าเสยยจณจลหล่งก้าเนิด 

4) ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย/มาตรฐานด้านมลพิษทางน้้าให้สยดคล้ยงกับสถานการณ์ 
5) ก้าหนดพ้ืนทย่ห้ามระบายยยงเสยยจากเรืยลละบ้านเรืยนริมน้้าลงลม่น้้าจ 
6) ส่งเสริมการน้าน้้าทิ้งทย่ผ่านการบ้าบัดจนมยคุณภาพทย่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์เพ่ืยลดมลพิษทย่

จะระบายสู่ลหล่งน้้า 

6.2 สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
 จากการติดตามตรนจสยบระบบก้าจัดยยะมูลฝยยยยงยงค์กรปกครยงส่นนท้ยงถิ่นจทั้งจ7จลห่งจ
  จระบบจพบน่าสามารถด้าเนินการได้จ5จลห่งจโดยมยประสิทธิภาพในการรนบรนมลละเก็บยนยยะมูลฝยยยยู่
ในเกณฑ์พยใช้จลละพบน่ายังมยยยะตกค้างในการก้าจัดลละบางลห่งเริ่มเต็มประสิทธิภาพจลละมยบางลห่งทย่
เครื่ยงจักรมยสภาพทย่ค่ยนย้างช้ารุดจลละยาดบุคลากรทย่มยคนามรู้ 
 สถานทย่ก้าจัดยยะมูลฝยยยยงยงค์กรปกครยงส่นนท้ยงถิ่นทย่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้จได้ลก่จ
เทศบาลเมืยงสิงห์บุรย(ศูนย์คัดลยกยยะ)จเทศบาลเมืยงเสนา(เตาเผายยะ)จลละยงค์การบริหารส่นนจังหนัด
นนทบุรยจ(เตาเผายยะ)จส้าหรับเทศบาลต้าบลพระยินทราชาลละเทศบาลเมืยงคูคตจได้จัดหาทย่ดินส้าหรับ
โครงการลล้นจลต่ไม่สามารถด้าเนินโครงการได้จเนื่ยงจากมยประชาชนคัดค้านจโดยเฉพาะเทศบาลเมืยงคูคตจได้
ด้าเนินการก่ยสร้างระบบลละยาคารต่างจๆจจลล้นจลต่ไม่สามารถเย้าใช้งานได้จจนในปัจจุบันยาคารจลละบ่ยจจ
ฝังกลบช้ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ส่นนระบบก้าจัดยยะมูลฝยยทย่มยยยู่ลละเปิดใช้งานได้นั้นจพบน่ามยยยะตกค้าง
ในการก้าจัดจจคนรมยการจัดการกับยยะตกค้างยย่างถูกต้ยงตามหลักสุยาภิบาลจเพ่ืยให้สามารถรยงรับปริมาณ
ยยะทย่เพ่ิมย้ึน 
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 ย้ยเสนยลนะเชิงนโยบายด้านการจัดการยยะมูลฝยย  นโยบายคณะรักษาคนามสงบจจจจจจ
ลห่งชาติจจให้คนามเห็นชยบกับจRoadmap การจัดการยยะมูลฝยยลละยยงเสยยยันตรายจในครานประชุม เมื่ย
นันทย่จ25จสิงหาคมจ2557จภายใต้กรยบเป้าหมายการด้าเนินงานจ4จภารกิจหลักจดังนย้จ 

 )จก้าจัดยยะมูลฝยยตกค้างสะสมในสถานทย่ก้าจัดยยะมูลฝยยในพื้นทย่นิกฤติจ(ยยะมูลฝยยเก่า) 
2)จสร้างรูปลบบการจัดการยยะมูลฝยยลละยยงเสยยยันตรายทย่เหมาะสมจ(ยยะมูลฝยยใหม่)จเน้น

การลดลละคัดลยกยยะมูลฝยยตั้งลต่ต้นทางจจัดการยยะมูลฝยยลบบศูนย์รนมจลละก้าจัดโดยเทคโนโลยยลบบ
ผสมผสานเน้นการจลปรรูปเป็นพลังงานจหรืยท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3)จนางระเบยยบจมาตรการการบริหารจัดการยยะมูลฝยยลละยยงเสยยยันตราย 
4)จสร้างนินัยยยงคนในชาติมุ่งสู่การจัดการทย่ยั่งยืนจ(ให้คนามรู้ประชาชนลละบังคับใช้กฎหมาย) 

 ดังนั้นจหน่นยงานส่นนกลางจจังหนัดจลละยงค์กรปกครยงส่นนท้ยงถิ่นจต้ยงร่นมกันสนับสนุนลละ
ผลักดันให้ Roadmap การจัดการยยะมูลฝยยลละยยงเสยยยันตรายจสามารถด้าเนินการได้ยย่างเป็นรูปธรรมจ
เพ่ืยให้การบริหารจัดการยยะมูลฝยยมยประสิทธิภาพจลดปัญหามลพิษทย่ปล่ยยยยกสู่สิ่งลนดล้ยมจดังนย้ 

1) ให้จังหนัดมยพ้ืนทย่น้าร่ยงรูปลบบการจัดการยยะมูลฝยยลละยยงเสยยยันตรายทย่เหมาะสมจ
มุ่งเน้นการลดลละคัดลยกยยะมูลฝยยตั้งลต่ต้นทางจโดยเฉพาะการคัดลยกยยะยันตรายยยกจากยยะทั่นไปจ
การเก็บยนยยะมูลฝยยลบบลยกประเภทจลละการก้าจัดยยะมูลฝยยลบบถูกต้ยง 

2) ให้ยงค์กรปกครยงส่นนท้ยงถิ่นทย่มยบ่ยฝังกลบยยะมูลฝยยด้าเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูให้ถูกต้ยง
ลละสามารถด้าเนินการได้ยย่างถูกต้ยงตามหลักสุยาภิบาล พ้ืนทย่ทย่ไม่สามารถด้าเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูได้จคนร
ปิดบ่ยฝังกลบ 

3) จัดกลุ่มพ้ืนทย่จCluster ลละมยศูนย์ก้าจัดยยะมูลฝยยรนมทย่ถูกต้ยงตามหลักสุยาภิบาลจเพ่ืยให้
ยงค์กรปกครยงส่นนท้ยงถิ่นด้าเนินการก้าจัดยยะมูลฝยยร่นมกัน 

4) คนรมยมาตรการจก้ากับดูลลจลละสนับสนุนการบริหารจัดการยยะมูลฝยยยยงยงค์กรปกครยง
ส่นนท้ยงถิ่นทย่มยสถานทย่ก้าจัดทั้งภาครัฐลละเยกชน 

5) คนรมยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมยการจลดจคัดลยกยยะมูลฝยยลต่ละประเภททย่
ต้นทางจยงค์กรปกครยงส่นนท้ยงถิ่นด้าเนินการเก็บรนบรนมยยะมูลฝยยลบบลยกประเภทลละน้าไปก้าจัด
ยย่างถูกต้ยงลละเหมาะสม 
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 แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชนแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร 
และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน่ 
การจัดท้าแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เป็นต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2 ผู้รับผิดชอบ     

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท้างานรับผิดชอบ 
ด้านการบริหารจัดการน้้าเสยีชมุชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

2.2 การก้าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของ 
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

3 ระบบฐานข้อมูล     

3.1 ระบบข้อมูล (ดา้นเทคนิค บุคลากรและ
งบประมาณ) ดา้นการบริหารจดัการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูล ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3.3 การท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชน 
ต่อผู้บริหาร 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

4 งบประมาณ        

4.1 การก้าหนดเป้าหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาข้อผิดพลาด ประเมินผลและควบคุมการใช้
งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

4.3 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 
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แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบแอกติเวเตด็สลัดจ ์  3 
 

ตอนที่ 2  ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด้าเนินการ คะแนนที่
ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี - มี 
2 

1.3 รายการค้านวณ ไม่มี - มี 2 

1.4 แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 

2 การก่อสร้าง     

2.1 ด้าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไม่มี - มี 
2 

2.2 แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเดินระบบการจัดการน้า้เสียชุมชน 

ไม่มี - มี 
2 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
ก่อนส่งมอบงาน 

ไม่มี - มี 
2 

3 การด้าเนินการ      

3.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ ไม่มี - มี 2 

3.2 คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้้าเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ 

ไม่มี มี / ไม่ปฏบิัต ิ มี / ปฏิบัต ิ
2 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้้าเสียเข้าระบบรวบรวม ไม่มี - มี 2 

3.4 ร้อยละของปริมาณน้า้เสียเข้าระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

น้อยกว่า 
50 

50 - 70 มากกว่า 70 
0 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้้าเสียเข้าระบบบ้าบัด ไม่มี - มี 2 

3.6 ร้อยละของปริมาณน้า้เสียเข้าระบบบา้บดัเทียบกับ 
การออกแบบ  

น้อยกว่า 
50 

50 - 70 มากกว่า 70 
0 

3.7 การตรวจวัดค่าบโีอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 1 



  

 

 4 คู่มือการสา้รวจและประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบแอกติเวเตด็สลดัจ ์

 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด้าเนินการ คะแนนที่
ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ของแข็งแขวนลอยของน้้าเสียเข้า–ออกระบบ 

3.8 การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ  
ของน้้าทุกหน่วยบา้บดั 

ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้า้ทิ้งเปน็ไปตามมาตรฐาน
ควบคมุการระบายน้า้ทิง้จากระบบบา้บัดน้้าเสียชุมชน  

ไม่ผ่าน ผ่านบาง
พารามิเตอร ์

ผ่านทุก
พารามิเตอร์ 

2 

3.10 การตรวจสอบการท้างานของเคร่ืองสูบน้้าที่ใช้ 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไม่มี มี / ไม่ครบ
ทุกเครื่อง 

มี / ครบทุก
เครื่อง 

2 

3.11 การตรวจวัดความสูงของชั้นตะกอนและ 
การสูบตะกอนในบ่อตกตะกอน 

ไม่มี มีอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

มีครบ 
0 

3.12 การบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบระบบบ้าบัด 
น้้าเสียชุมชน 

ไม่มี ไม่สม่้าเสมอ สม่้าเสมอ 
2 
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ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ดา้นสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน  

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

1.2 ผู้ควบคุมระบบการจัดการน้้าเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หรือใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ  

ไม่มี มี / ไม่มี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 0 

1.3 ช่างเทคนิคประจา้ระบบการจัดการน้้าเสียชุมชน 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     

2.1 สัดส่วนของพืน้ที่ให้บริการต่อพื้นที่ที่ได้ออกแบบไว้ ต่้ากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า 
75 % 

0 

2.2 สัดส่วนของปริมาณน้า้เสียที่เข้าระบบต่อปริมาณ 
น้้าเสียทีไ่ด้ออกแบบไว้ 

ต่้ากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า 
 75 % 

0 

2.3 แผนการเก็บตัวอย่างน้้าและวิเคราะห์น้้า 
ที่เหมาะสม 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 2 

2.4 การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทา้บันทึก ไม่มี มี / ไม่ได้ มี / จัดท้า 2 



  

 

แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบแอกติเวเตด็สลัดจ ์  5 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

รายละเอียดแสดงผลการทา้งานของระบบบา้บัด 
ในแต่ละวนัตามแบบ ทส.1 

จัดท้า 
ทุกวัน 

ทุกวัน 

2.5 การจัดท้ารายงานสรุปผลการทา้งานของระบบ 
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดท้า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท้า 
ทุกเดือน 2 

2.6 การน้าสง่รายงานสรุปผลการท้างานของระบบ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได้
น้าสง่ 

ทุกเดือน 

มี / น้าส่ง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง ไม่มี มี / ไม่
ต่อเนื่อง 

มี / 
ต่อเนื่อง 2 

3 คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)        

3.1 ความเป็นกรดและดา่งระหวา่ง 5.5 - 9.0 ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลติร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้้ามันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลกิรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มลิลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 

4 การบ้ารุงรักษา     

4.1 แผนการบา้รุงรักษาทีช่ัดเจน ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
2 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบ้ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
2 

4.3 การจัดท้ารายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
2 

4.4 การซ่อมบ้ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช้ารุดหรือเกิด
เหตุขัดข้อง 

ไม่มี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ้ารุงรักษาทุกปี ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
2 
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ตอนที่ 4  ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจดัการน้้าเสียชุมชน        

1.1 มีการจัดท้าแผนการประชาสัมพนัธ์ประจา้ปี ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

1.2 มีการจัดท้าสื่อประชาสัมพนัธ์ทีแ่สดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้า้เสียชุมชน เชน่ แผ่นพบั  
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

1.3 มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้้าเสียชุมชน ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

1.4 มีการวิเคราะห์ผลการด้าเนนิการและน้ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนการดา้เนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2 การมีส่วนร่วมของประชาชน     

2.1 มีผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ/
คณะท้างานดา้นการจัดการน้า้เสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบ้าบัดน้้าเสีย
เบื้องต้นโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2.3 ประชาชนมีการจ่ายคา่บริการบา้บัดน้้าเสียชุมชน ไม่มี - มี 0 

2.4 มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้  
ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 

3 การให้บริการประชาชน     

3.1 มีการเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือน 
ลงสู่ระบบรวบรวม 

ไม่มี มี / ไม่
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 มีเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหา 
เร่ืองร้องเรียน 

ไม่มี มี / ไม่
แก้ปัญหา 

มี / 
แก้ปัญหา 

2 
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3.3 เกณฑ์การให้คะแนน 

 หน่วยงานสามารถท้าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ 
ท้ังหมด 64 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ้านวนร้อยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ผลการประเมินดา้นนโยบาย 20 16 
2. ผลการประเมินดา้นเทคนิค 46 39 
3. ผลการประเมินดา้นบริหารจัดการ 42 30 
4. ผลการประเมินดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 15 

รวม 128 88 
 

  ร้อยละของคะแนน  = 128
100 x 88  = 78.125  

 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ   80    อยู่ในเกณฑ์ดี 
      คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80   อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
      คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ   60   อยู่ในเกณฑต์้องปรับปรุง 
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   แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชมุชนแบบสระเติมอากาศ 

    ภายใต้แผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 
 
 แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 ด้านนโยบาย 
 ตอนท่ี 2 ด้านเทคนิค 
 ตอนท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ตอนท่ี 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แบบประเมินระบบจัดการนํ้าเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 
ภายใต้แผนปฏบิัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมในระดับจังหวดั 

 
ชื่อผู้ประเมินระบบ..........นายธรีะ  เฉลยโภชน์.................................................................................... 
ตําแหน่ง.......นายช่างโยธา 7 ว..............สังกัด.......กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองอ่างทอง........... 
โทรศัพท.์...035 862303..... โทรสาร......035 611111......E-mail………………………………………………..………….... 
ชื่อผู้ตรวจทาน............................................................................................................................................................ 
ตําแหน่ง.......................................................................สังกัด...................................................................................... 
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน............................................................................................................................................... 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         
1.1 นโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมจากฝ่ายบรหิาร 

และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
มี 2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน เช่น 
การจดัทําแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เป็นต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 

2 ผู้รับผิดชอบ     

2.1 การแตง่ตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการนํ้าเสียชมุชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 

2.2 การกําหนดผู้รบัผิดชอบในผังโครงสร้างของ 
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 

3 ระบบข้อมูล     
3.1 ระบบข้อมูล (ดา้นเทคนิค บุคลากร และ

งบประมาณ) ดา้นการบริหารจดัการนํ้าเสียชุมชน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
มี 2 

3.2 ระบบรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลข้อมูล ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 

3.3 การทํารายงานการบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชน 
ต่อผู้บริหาร 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 1 

4 งบประมาณ     

4.1 การกําหนดเป้าหมายครอบคลมุ ติดตามผล 
หาข้อผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช้
งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 
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ที ่ ตัวบ่งชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2 การจดัตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการนํ้าเสียชมุชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 

4.3 ข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัติในการจดัเก็บค่าบรกิารการ
จัดการนํ้าเสียชมุชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 0 

 ผลการประเมินด้านนโยบาย    18 

  คะแนนเต็ม    20 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 2 
1.2 ออกแบบโดยวศิวกรที่มีใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ไม่มี - มี 2 

1.3 รายการคํานวณ ไม่มี - มี 2 

1.4 แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง ไม่มี - มี 2 
1.7 บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ  

บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) 
ไม่มี - มี 2 

1.8 บ่อบ่มหรือบอ่ตกตะกอน ไม่มี - มี 2 

2 การก่อสร้าง        
2.1 ดําเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพีวิศวกรรม ไม่มี - มี 2 

2.2 แบบก่อสร้างจรงิ (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 2 
2.3 การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน ไม่มี - มี 2 
2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม 

ในการเดินระบบการจดัการนํ้าเสียชุมชน 
ไม่มี - มี 2 
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ที ่ ตัวบ่งชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
ก่อนส่งมอบงาน 

ไม่มี - มี 
2 

3 การดําเนินการ         
3.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ ไม่มี - มี 2 
3.2 คู่มือการปฏิบัตงิานระบบจัดการน้ําเสียชุมชนและ

ปฏิบัติงานตามคู่มือ 
ไม่มี มี / ไม่ปฏิบัติ มี / ปฏิบัติ 2 

3.3 การตรวจวัดปรมิาณน้ําเสียเข้าระบบรวบรวม ไม่มี - มี 2 
3.4 ร้อยละของปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบรวบรวม 

เทียบกับการออกแบบ  
น้อยกว่า 

50 
50 - 70 มากกว่า 70 0 

3.5 การตรวจวัดปรมิาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัด ไม่มี - มี 2 
3.6 ร้อยละของปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบบําบัดเทียบกับ

การออกแบบ  
น้อยกว่า 

50 50 - 70 มากกว่า 70 0 

3.7 การตรวจวัดค่าบีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของนํ้าเสียเข้า–ออกระบบ ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 0 

3.8 การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย พีเอช อณุหภูมิ 
ของนํ้าทุกหน่วยบําบัด ไม่มี มี / ไม่ครบ  มี / ครบ  0 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน ไม่ผ่าน ผ่านบาง

พารามิเตอร ์
ผ่านทุก

พารามิเตอร์ 1 

3.10 การตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําที่ใช ้
(อัตราการไหลและแรงดัน) ไม่มี มี / ไม่ครบ

ทุกเครื่อง 
มี / ครบทุก

เครื่อง 0 

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบ่อ ไม่มี มีอย่างใด
อย่างหนึง่ มีครบ 2 

3.12 การบํารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน ไม่มี ไม่สม่ําเสมอ สม่ําเสมอ 2 

  ผลการประเมินด้านเทคนิค       39 

 คะแนนเต็ม    50 
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ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         
1.1 หัวหน้าฝ่ายระดบัปฏิบัติ ด้านส่ิงแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน  
ไม่มี มี / ไม่ผ่าน 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 2 

1.2 ผู้ควบคุมระบบการจดัการนํ้าเสียชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ  

ไม่มี มี / ไม่มี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 1 

1.3 ช่างเทคนิคประจําระบบการจัดการนํ้าเสียชุมชน 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้ําเสียชุมชน 

ไม่มี มี / ไม่ผ่าน 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 2 

2 การเดินระบบ     

2.1 สัดส่วนของพื้นที่ให้บริการต่อพื้นที่ที่ได้ออกแบบไว้ ต่ํากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า 
75 % 0 

2.2 สัดส่วนของปรมิาณน้ําเสียที่เขา้ระบบต่อปริมาณ
น้ําเสียที่ได้ออกแบบไว้ 

ต่ํากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า 
75 % 0 

2.3 แผนการเก็บตัวอย่างนํ้าและวิเคราะห์น้ําที่
เหมาะสม 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดเก็บ 
ตามแผน 

มี / จัดเก็บ
ตามแผน 0 

2.4 การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทําบันทกึ
รายละเอียดแสดงผลการทํางานของระบบบําบัด 
ในแต่ละวันตามแบบ ทส.1 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดทํา 
ทุกวัน 

มี / จัดทํา
ทุกวัน 2 

2.5 การจดัทํารายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ 
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดทํา 

ทุกเดือน 

มี / จัดทํา
ทุกเดือน 2 

2.6 การนําส่งรายงานสรุปผลการทํางานของระบบ 
ต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นทกุเดอืน 

ไม่มี มี / ไม่ได้
นําส่ง 

ทุกเดือน 

มี / นําส่ง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บขอ้มูลยอ้นหลังอย่างต่อเนื่อง ไม่มี มี / ไม่
ต่อเนื่อง 

มี / 
ต่อเนื่อง 

2 

ที ่ ตัวบ่งชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3 คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลีย่ในรอบ 12 เดือน)        
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ที ่ ตัวบ่งชี ้
การดําเนินการ 

คะแนนที่ได้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.1 ความเป็นกรดและด่างระหว่าง 5.5 - 9.0 ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน 0 

3.2 บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน 0 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน 0 

3.4 น้ํามันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน 0 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน 0 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มลิลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผ่าน
มาตรฐาน 0 

4 การบํารุงรักษา        
4.1 แผนการบํารงุรกัษาที่ชัดเจน ไม่มี อยู่ระหว่าง 

การจดัทํา 
มี 2 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบํารงุรกัษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจดัทํา 

มี 2 

4.3 การจดัทํารายงานการตรวจสอบบํารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจดัทํา 

มี 2 

4.4 การซ่อมบํารุงทนัทีเมื่อเครื่องจกัรชํารุดหรือเกดิ
เหตุขดัข้อง 

ไม่มี - มี 2 

4.5 การปรับปรงุแผนการตรวจสอบบํารุงรักษาทกุปี ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจดัทํา 

มี 
2 

  ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ       23 

 คะแนนเต็ม    42 
 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจดัการนํ้าเสียชุมชน        
1.1 การจดัทําแผนการประชาสัมพันธ์ประจําป ี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
มี 2 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการนํ้าเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 
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ที ่ ตัวบ่งชี ้ การดําเนินการ คะแนนที่
ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.2 การจดัทําส่ือประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอยีด 
ของระบบการจดัการนํ้าเสียชุมชน เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เป็นต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.3 การจดักิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการนํ้าเสียชุมชน ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 

1.4 การวเิคราะห์ผลการดําเนินการและนํามาใช้ในการ
ปรับปรงุแผนการดําเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 2 

2 การมีส่วนร่วมของประชาชน     
2.1 ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ/

คณะทํางานด้านการจดัการนํ้าเสียชุมชน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
มี 2 

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบําบัดน้ําเสีย
เบื้องต้นโดยการติดตัง้บ่อดกัไขมันก่อนเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

มี 
2 

2.3 ประชาชนมีการจ่ายค่าบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน ไม่มี - มี 0 
2.4 การจดัตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู ้ 

ด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 
มี 2 

3 การให้บริการประชาชน     
3.1 การเช่ือมท่อรับน้ําเสียจากอาคารบ้านเรอืนลงสู่

ระบบรวบรวม 
ไม่มี มี / ไม่

ครอบคลุม 
มี / 

ครอบคลุม 1 

3.2 เจ้าหน้าทีร่ับเรือ่งรอ้งเรียน/มีการแก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน 

ไม่มี มี / ไม่
แก้ปัญหา 

มี / 
แก้ปัญหา 2 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม       17 

คะแนนเต็ม    20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน 
ระบบประเมินระบบจัดการนํ้าเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศ 
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3.3 เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 หน่วยงานสามารถทําการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 66 ตัว
บ่งช้ี แต่ละตัวบ่งช้ีจะมีคะแนน 3 ระดับคะแนนได้แก่ 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ์การให้คะแนนจะใช้จํานวน
ร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังน้ี 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 18 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 50 39 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 23 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 17 

รวม 132 97 
 
  ร้อยละของคะแนน  = 132

100x 97 = 73.48  
          
  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ   80    อยู่ในเกณฑ์ดี 
     คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ     60-80   อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
     คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ   60   อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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   แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร 

    ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั 
 

 

 แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชนแบบบ่อปรับเสถียร 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 
ชื่อผู้ประเมินระบบ นายนัฐยุทธ  ภู่สวุรรณ  
ต้าแหน่ง  นายช่างโยธา 5          สังกัด กองช่างเทศบาลเมืองสิงห์บุร ี       
โทรศัพท ์ 036 512730         โทรสาร  036 511328    E-mail            
ชื่อผู้ตรวจทาน                      
ต้าแหน่ง           สังกัด            
วัน เดือน ปี ทีป่ระเมิน                     

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร 
และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน เช่น การ
จัดท้าแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบตัิ เป็นตน้ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2 ผู้รับผิดชอบ     

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท้างานรับผิดชอบดา้น
การบริหารจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2.2 การก้าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของ 
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3 ระบบข้อมูล     

3.1 ระบบข้อมูล (ดา้นเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) 
ด้านการบริหารจัดการน้้าเสยีชมุชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูล ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3.3 การท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชนต่อ
ผู้บริหาร 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

4 งบประมาณ     

4.1 การก้าหนดเป้าหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาข้อผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช้งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
น้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
4.3 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 

การจัดการน้้าเสียชุมชน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
มี 

0 

  ผลการประเมินด้านนโยบาย       18 

 
คะแนนเต็ม 

   
20 

 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 0 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี - มี 
0 

1.3 รายการค้านวณ ไม่มี - มี 0 

1.4 แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 0 

1.5 รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 0 

1.6 รายการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง ไม่มี - มี 0 

1.7 บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) หรือ  
บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) 

ไม่มี - มี 
0 

1.8 บ่อออกซิเจน (Oxidation Pond)  ไม่มี - มี 0 

1.9 บ่อบ่มหรือบ่อตกตะกอน ไม่มี - มี 2 

2 การก่อสร้าง        

2.1 ด้าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 

ไม่มี - มี 
0 

2.2 แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 0 

2.3 การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 0 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเดินระบบการจัดการน้า้เสียชุมชน 

ไม่มี - มี 
2 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)   
ก่อนส่งมอบงาน 
 

ไม่มี - มี 
0 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3 การด้าเนินการ      

3.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ ไม่มี - มี 2 

3.2 คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้้าเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ 

ไม่มี มี / ไม่
ปฏิบัต ิ

มี / ปฏิบัต ิ
1 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้้าเสียเข้าระบบรวบรวม ไม่มี - มี 1 

3.4 ร้อยละของปริมาณน้า้เสียเข้าระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

น้อยกว่า 
50 

50 - 70 มากกว่า 
70 

1 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้้าเสียเข้าระบบบ้าบัด ไม่มี - มี 2 

3.6 ร้อยละของปริมาณน้า้เสียเข้าระบบบา้บดัเทียบกับการ
ออกแบบ  

น้อยกว่า 
50 

50 - 70 มากกว่า 
70 

1 

3.7 การตรวจวัดค่าบโีอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้้าเสียเข้า–ออกระบบ 

ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 
2 

3.8 การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ ของน้้า
ทุกหน่วยบ้าบัด 

ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 
2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้า้ทิ้งเปน็ไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้า้ทิ้งจากระบบบา้บดัน้า้เสียชุมชน  

ไม่ผ่าน ผ่านบาง
พารามิเตอร ์

ผ่านทุก
พารามิเตอร์ 

2 

3.10 การตรวจสอบการท้างานของเคร่ืองสูบน้้าที่ใช้ 
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไม่มี มี / ไม่ครบ
ทุกเครื่อง 

มี / ครบ 
ทุกเครื่อง 

2 

3.11 การตรวจวัดความลึกและแผนการขุดลอกบ่อ ไม่มี มีอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

มีครบ 
0 

3.12 การบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบระบบบ้าบัดน้า้
เสียชุมชน 

ไม่มี ไม่
สม่้าเสมอ 

สม่้าเสมอ 
2 

  ผลการประเมินด้านเทคนิค       22 

 
คะแนนเต็ม 

   
52 

ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ดา้นสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน  

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

1.2 ผู้ควบคุมระบบการจัดการน้้าเสยีชุมชนที่มี ไม่มี มี / ไม่มี มี / มี 2 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หรือใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ  

ใบอนุญาตฯ ใบอนุญาตฯ 

1.3 ช่างเทคนิคประจา้ระบบการจัดการน้้าเสียชุมชน 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

2 การเดินระบบ     

2.1 สัดส่วนของพืน้ที่ให้บริการต่อพื้นที่ที่ได้ออกแบบไว้ ต่้ากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า  
75 % 

1 

2.2 สัดส่วนของปริมาณน้า้เสียที่เข้าระบบต่อปริมาณ
น้้าเสียทีไ่ด้ออกแบบไว้ 

ต่้ากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า 
75 % 

1 

2.3 แผนการเก็บตัวอย่างน้้าและวิเคราะห์น้้าที่
เหมาะสม 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 1 

2.4 การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทา้บันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทา้งานของระบบบา้บัด 
ในแต่ละวนัตามแบบ ทส.1 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดท้า 
ทุกวัน 

 

มี / จัดท้า 
ทุกวัน 

0 

2.5 การจัดท้ารายงานสรุปผลการทา้งานของระบบ 
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดท้า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท้า 
ทุกเดือน 0 

2.6 การน้าสง่รายงานสรุปผลการท้างานของระบบ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได้
น้าสง่ 

ทุกเดือน 

มี / น้าส่ง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง 
ไม่มี มี / ไม่

ต่อเนื่อง 
มี / 

ต่อเนื่อง 
0 

3 คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)     

3.1 ความเป็นกรดและดา่งระหวา่ง 5.5 - 9.0 ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 

3.2 บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลติร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 

3.4 น้้ามันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลกิรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มลิลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

0 

4 การบ้ารุงรักษา     

4.1 แผนการบา้รุงรักษาทีช่ัดเจน ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
1 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบ้ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
1 

4.3 การจัดท้ารายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
1 

4.4 การซ่อมบ้ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช้ารุดหรือเกิด
เหตุขัดข้อง 

ไม่มี - มี 
2 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ้ารุงรักษาทุกปี 
ไม่มี อยู่ระหว่าง 

การจัดท้า 
มี 

1 

  ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ       17 

 
คะแนนเต็ม 

   
42 

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจดัการน้้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ้าปี 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
มี 

1 

1.2 การจัดท้าสื่อประชาสัมพนัธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้า้เสียชุมชน เชน่ แผ่นพบั 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

1.3 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้้าเสียชุมชน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
มี 

1 

1.4 การวิเคราะห์ผลการด้าเนนิการและนา้มาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนการดา้เนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

2 การมีส่วนร่วมของประชาชน     

2.1 ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ/
คณะท้างานดา้นการจัดการน้า้เสียชุมชน 
 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบ้าบัดน้้าเสีย

เบื้องต้นโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

2.3 ประชาชนมีการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชน ไม่มี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้  
ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 

3 การให้บริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่
ระบบรวบรวม 

ไม่มี มี / ไม่
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเร่ือง
ร้องเรียน 

ไม่มี มี / ไม่
แก้ปัญหา 

มี / 
แก้ปัญหา 

2 

 ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม       8 

คะแนนเต็ม 
   

20 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 หน่วยงานสามารถท้าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 66 ตัว
บ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ์การให้คะแนนจะใช้จ้านวนร้อย
ละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 20 18 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 22 
3. ผลการประเมินด้านบริหารจัดการ 42 17 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 8 

รวม 134 65 
 

  ร้อยละของคะแนน  = 134
100 x 65  = 48.51 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ   80    อยู่ในเกณฑ์ด ี
      คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ  60-80   อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
      คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ  60   อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 



  

 

แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบคลองวนเวียน  1 
 

 
 
 
 
 

 
 แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชน  

 แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



  

 

2 คู่มือการสา้รวจและประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ชื่อผู้ประเมินระบบ.....นายธานนิทร์  อ่อนเปรื่อง..................... 
ต้าแหน่ง......นายช่างไฟฟา้อาวโุส.................สังกัด...........กองช่าง เทศบาลเมืองปทุมธานี.......................... 
โทรศัพท์....025815738...... โทรสาร.......025813977..............E-mail……………………………….............................. 
ชื่อผู้ตรวจทาน........นางสาวเรวดี  วงศาโรจน์.................................................................... 
ต้าแหน่ง........ผู้อ้านวยการกองช่าง................สงักัด........กองช่าง เทศบาลเมืองปทุมธาน.ี...................... 
วัน เดือน ปี ทีป่ระเมิน................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร 
และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

1.2 การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน่ 
การจัดท้าแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เป็นต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

2 ผู้รับผิดชอบ     

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท้างานรับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการน้้าเสยีชมุชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2.2 การก้าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของ 
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3 ระบบข้อมูล        

3.1 ระบบข้อมูล (ดา้นเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ดา้นการบริหารจดัการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูล ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3.3 การท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชน 
ต่อผู้บริหาร 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

4 งบประมาณ        

4.1 การก้าหนดเป้าหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาข้อผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช้
งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

4.3 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 

  ผลการประเมินด้านนโยบาย       16 



  

 

แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบคลองวนเวียน  3 
 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 0 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี - มี 
0 

1.3 รายการค้านวณ ไม่มี - มี 0 

1.4 แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 0 

1.5 รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 0 

1.6 รายการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง ไม่มี - มี 0 

2 การก่อสร้าง        

2.1 ด้าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไม่มี - มี 
0 

2.2 แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 0 

2.3 การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 0 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเดินระบบการจัดการน้า้เสียชุมชน 

ไม่มี - มี 
0 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
ก่อนส่งมอบงาน 

ไม่มี - มี 
0 

3 การด้าเนินการ         

3.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ ไม่มี - มี 2 

3.2 คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้้าเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ 

ไม่มี มี / ไม่ปฏบิัต ิ มี / ปฏิบัต ิ
2 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้้าเสียเข้าระบบรวบรวม ไม่มี - มี 2 

3.4 ร้อยละของปริมาณน้า้เสียเข้าระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

น้อยกว่า 
50 

50 - 70 มากกว่า 70 
2 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้้าเสียเข้าระบบบ้าบัด ไม่มี - มี 2 

3.6 ร้อยละของปริมาณน้า้เสียเข้าระบบบา้บดัเทียบกับ
การออกแบบ  

น้อยกว่า 
50 

50 - 70 มากกว่า 70 2 

3.7 การตรวจวัดค่าบโีอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้้าเสียเข้า–ออกระบบ 

ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 
2 



  

 

4 คู่มือการสา้รวจและประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
3.8 การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ 

ของน้้าทุกหน่วยบา้บดั 
ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 

2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้า้ทิ้งเปน็ไปตามมาตรฐาน
ควบคมุการระบายน้า้ทิง้จากระบบบา้บัดน้้าเสียชุมชน  

ไม่ผ่าน ผ่านบาง
พารามิเตอร ์

ผ่านทุก
พารามิเตอร์ 

2 

3.10 การตรวจสอบการท้างานของเคร่ืองสูบน้้าที่ใช้
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไม่มี มี / ไม่ครบ
ทุกเครื่อง 

มี / ครบทุก
เครื่อง 

2 

3.11 การตรวจวัดความสูงของชั้นตะกอนและ 
การสูบตะกอนในบ่อตกตะกอน 

ไม่มี มีอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

มีครบ 
1 

3.12 การบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบระบบบ้าบัด
น้้าเสียชุมชน 

ไม่มี ไม่สม่้าเสมอ สม่้าเสมอ 
2 

  ผลการประเมินด้านเทคนิค       23 

 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ดา้นสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

1.2 ผู้ควบคุมระบบการจัดการน้้าเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่มี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 2 

1.3 ช่างเทคนิคประจา้ระบบการจัดการน้้าเสียชุมชน 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 2 

2 การเดินระบบ        

2.1 สัดส่วนของพืน้ที่ให้บริการต่อพื้นที่ที่ได้ออกแบบไว้ ต่้ากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า  
75 % 

2 

2.2 สัดส่วนของปริมาณน้า้เสียที่เข้าระบบต่อปริมาณ
น้้าเสียทีไ่ด้ออกแบบไว้ 

ต่้ากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า  
75 % 

2 

2.3 แผนการเก็บตัวอย่างน้้าและวิเคราะห์น้้าที่เหมาะสม ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 2 



  

 

แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบคลองวนเวียน  5 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.4 การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทา้บันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทา้งานของระบบบา้บัด 
ในแต่ละวนัตามแบบ ทส.1 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดท้า 
ทุกวัน 

มี / จัดท้า 
ทุกวัน 2 

2.5 การจัดท้ารายงานสรุปผลการทา้งานของระบบ 
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดท้า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท้า 
ทุกเดือน 2 

2.6 การน้าสง่รายงานสรุปผลการท้างานของระบบ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได้
น้าสง่ 

ทุกเดือน 

มี / น้าส่ง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง ไม่มี มี / ไม่
ต่อเนื่อง 

มี / 
ต่อเนื่อง 1 

3 คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)        

3.1 ความเป็นกรดและดา่งระหวา่ง 5.5 - 9.0 ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลติร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้้ามันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลกิรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มลิลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

4 การบ้ารุงรักษา     

4.1 แผนการบา้รุงรักษาทีช่ัดเจน ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
2 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบ้ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
2 

4.3 การจัดท้ารายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
2 

4.4 การซ่อมบ้ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช้ารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี - มี 
2 



  

 

6 คู่มือการสา้รวจและประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ้ารุงรักษาทุกปี ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
2 

  ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ       41 

 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจดัการน้้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ้าปี 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
มี 

1 

1.2 การจัดท้าสื่อประชาสัมพนัธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้า้เสียชุมชน เชน่ แผ่นพบั 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

1.3 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้้าเสียชุมชน ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

1.4 การวิเคราะห์ผลการด้าเนนิการและนา้มาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนการดา้เนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

2 การมีส่วนร่วมของประชาชน     

2.1 ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ/
คณะท้างานดา้นการจัดการน้า้เสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบ้าบัดน้้าเสีย
เบื้องต้น โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

2.3 ประชาชนมีการจ่ายคา่บริการบา้บัดน้้าเสียชุมชน ไม่มี - มี 0 

2.4 การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้  
ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3 การให้บริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่
ระบบรวบรวม 

ไม่มี มี / ไม่
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

2 

3.2 เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหา 
เร่ืองร้องเรียน 

ไม่มี มี / ไม่
แก้ปัญหา 

มี / 
แก้ปัญหา 

2 

 ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม       14 

 



  

 

แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบคลองวนเวียน  7 
 

3.3 เกณฑ์การให้คะแนน 

 หน่วยงานสามารถท้าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ 
ท้ังหมด 64 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ้านวนร้อยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ผลการประเมินดา้นนโยบาย 20 16 
2. ผลการประเมินดา้นเทคนิค 46 23 
3. ผลการประเมินดา้นบริหารจัดการ 42 41 
4. ผลการประเมินดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 14 

รวม 128 94 
 

  ร้อยละของคะแนน  = 128
10094x  = 73.44 

 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ   80    อยู่ในเกณฑ์ดี 
      คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80   อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
      คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ   60   อยู่ในเกณฑต์้องปรับปรุง 
 
 
  
 
 
 



  

 

แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบคลองวนเวียน  1 
 

 
 
 
 
 

 
 แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชน  

 แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบจัดการน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



  

 

2 คู่มือการสา้รวจและประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ชื่อผู้ประเมินระบบ....................................................................................................................................................... 
ต้าแหน่ง............................................................สังกัด.................................................................................................. 
โทรศัพท์................................... โทรสาร.........................................E-mail……………………………….............................. 
ชื่อผู้ตรวจทาน.............................................................................................................................................................. 
ต้าแหน่ง.......................................................................สังกัด....................................................................................... 
วัน เดือน ปี ทีป่ระเมิน................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 นโยบาย         

1.1 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายบริหาร 
และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

1.2 การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจน เชน่ 
การจัดท้าแผนงาน มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ 
เป็นต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

2 ผู้รับผิดชอบ     

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท้างานรับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการน้้าเสยีชมุชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

2.2 การก้าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของ 
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

3 ระบบข้อมูล        

3.1 ระบบข้อมูล (ดา้นเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ) ดา้นการบริหารจดัการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
2 

3.2 ระบบรวบรวมข้อมูลและสรุปผลข้อมูล ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

3.3 การท้ารายงานการบริหารจัดการน้้าเสียชุมชน 
ต่อผู้บริหาร 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

4 งบประมาณ        

4.1 การก้าหนดเป้าหมายครอบคลุม ติดตามผล 
หาข้อผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใช้
งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

4.2 การจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

4.3 ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 
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แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบคลองวนเวียน  3 
 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การออกแบบ         

1.1 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 2 

1.2 ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี - มี 
2 

1.3 รายการค้านวณ ไม่มี - มี 2 

1.4 แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 

1.5 รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 

1.6 รายการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 

2 การก่อสร้าง        

2.1 ด้าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไม่มี - มี 
2 

2.2 แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 2 

2.3 การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 2 

2.4 การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเดินระบบการจัดการน้า้เสียชุมชน 

ไม่มี - มี 
2 

2.5 การทดสอบระบบ (Commissioning)  
ก่อนส่งมอบงาน 

ไม่มี - มี 
2 

3 การด้าเนินการ         

3.1 เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ ไม่มี - มี 2 

3.2 คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดการน้้าเสียชุมชนและ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ 

ไม่มี มี / ไม่ปฏบิัต ิ มี / ปฏิบัต ิ
2 

3.3 การตรวจวัดปริมาณน้้าเสียเข้าระบบรวบรวม ไม่มี - มี 0 

3.4 ร้อยละของปริมาณน้า้เสียเข้าระบบรวบรวม 
เทียบกับการออกแบบ  

น้อยกว่า 
50 

50 - 70 มากกว่า 70 
1 

3.5 การตรวจวัดปริมาณน้้าเสียเข้าระบบบ้าบัด ไม่มี - มี 2 

3.6 ร้อยละของปริมาณน้า้เสียเข้าระบบบา้บดัเทียบกับ
การออกแบบ  

น้อยกว่า 
50 

50 - 70 มากกว่า 70 1 

3.7 การตรวจวัดค่าบโีอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ของแข็งแขวนลอยของน้้าเสียเข้า–ออกระบบ 

ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 
2 



  

 

4 คู่มือการสา้รวจและประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
3.8 การตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย พีเอช อุณหภูมิ 

ของน้้าทุกหน่วยบา้บดั 
ไม่มี มี / ไม่ครบ มี / ครบ 

2 

3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้า้ทิ้งเปน็ไปตามมาตรฐาน
ควบคมุการระบายน้า้ทิง้จากระบบบา้บัดน้้าเสียชุมชน  

ไม่ผ่าน ผ่านบาง
พารามิเตอร ์

ผ่านทุก
พารามิเตอร์ 

2 

3.10 การตรวจสอบการท้างานของเคร่ืองสูบน้้าที่ใช้
(อัตราการไหลและแรงดนั) 

ไม่มี มี / ไม่ครบ
ทุกเครื่อง 

มี / ครบทุก
เครื่อง 

1 

3.11 การตรวจวัดความสูงของชั้นตะกอนและ 
การสูบตะกอนในบ่อตกตะกอน 

ไม่มี มีอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

มีครบ 
0 

3.12 การบ้ารุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบระบบบ้าบัด
น้้าเสียชุมชน 

ไม่มี ไม่สม่้าเสมอ สม่้าเสมอ 
2 
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ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 บุคลากร         

1.1 หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ดา้นสิ่งแวดล้อม 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

1 

1.2 ผู้ควบคุมระบบการจัดการน้้าเสยีชุมชนที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่มี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี
ใบอนุญาตฯ 0 

1.3 ช่างเทคนิคประจา้ระบบการจัดการน้้าเสียชุมชน 
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 2 

2 การเดินระบบ        

2.1 สัดส่วนของพืน้ที่ให้บริการต่อพื้นที่ที่ได้ออกแบบไว้ ต่้ากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า  
75 % 

1 

2.2 สัดส่วนของปริมาณน้า้เสียที่เข้าระบบต่อปริมาณ
น้้าเสียทีไ่ด้ออกแบบไว้ 

ต่้ากว่า 
50% 

50 – 75 % สูงกว่า  
75 % 

1 

2.3 แผนการเก็บตัวอย่างน้้าและวิเคราะห์น้้าที่เหมาะสม ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดเก็บ 

ตามแผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 2 



  

 

แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบคลองวนเวียน  5 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.4 การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดทา้บันทึก
รายละเอียดแสดงผลการทา้งานของระบบบา้บัด 
ในแต่ละวนัตามแบบ ทส.1 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดท้า 
ทุกวัน 

มี / จัดท้า 
ทุกวัน 2 

2.5 การจัดท้ารายงานสรุปผลการทา้งานของระบบ 
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 

ไม่มี มี / ไม่ได้
จัดท้า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท้า 
ทุกเดือน 2 

2.6 การน้าสง่รายงานสรุปผลการท้างานของระบบ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได้
น้าสง่ 

ทุกเดือน 

มี / น้าส่ง 
ทุกเดือน 2 

2.7 การเก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างต่อเนื่อง ไม่มี มี / ไม่
ต่อเนื่อง 

มี / 
ต่อเนื่อง 2 

3 คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)        

3.1 ความเป็นกรดและดา่งระหวา่ง 5.5 - 9.0 ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.2 บีโอดี ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลติร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.3 ของแข็งแขวนลอย ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.4 น้้ามันและไขมัน ไม่เกิน 5 มิลลกิรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.5 ไนโตรเจนทั้งหมด ไม่เกิน 20 มลิลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

3.6 ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีการ
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม่
ผ่านมาตรฐาน 

ตรวจ /ผา่น
มาตรฐาน 

2 

4 การบ้ารุงรักษา     

4.1 แผนการบา้รุงรักษาทีช่ัดเจน ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
1 

4.2 การปฏิบัติตามแผนการบ้ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
1 

4.3 การจัดท้ารายงานการตรวจสอบบ้ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
1 

4.4 การซ่อมบ้ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช้ารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี - มี 
1 



  

 

6 คู่มือการสา้รวจและประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนแบบคลองวนเวียน 

 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ 

คะแนนที่ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.5 การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ้ารุงรักษาทุกปี ไม่มี อยู่ระหว่าง 
การจัดท้า 

มี 
1 
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ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด้าเนินการ คะแนนที่

ได ้
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจดัการน้้าเสียชุมชน        

1.1 การจัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ้าปี 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
มี 

0 

1.2 การจัดท้าสื่อประชาสัมพนัธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการน้า้เสียชุมชน เชน่ แผ่นพบั 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 

1.3 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้้าเสียชุมชน ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

1.4 การวิเคราะห์ผลการด้าเนนิการและนา้มาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนการดา้เนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

2 การมีส่วนร่วมของประชาชน     

2.1 ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ/
คณะท้างานดา้นการจัดการน้า้เสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการบ้าบัดน้้าเสีย
เบื้องต้น โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนเข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
0 

2.3 ประชาชนมีการจ่ายคา่บริการบา้บัดน้้าเสียชุมชน ไม่มี - มี 1 

2.4 การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้  
ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

มี 
1 

3 การให้บริการประชาชน     

3.1 การเชื่อมท่อรับน้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนลงสู่
ระบบรวบรวม 

ไม่มี มี / ไม่
ครอบคลุม 

มี / 
ครอบคลุม 

1 

3.2 เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหา 
เร่ืองร้องเรียน 

ไม่มี มี / ไม่
แก้ปัญหา 

มี / 
แก้ปัญหา 

1 
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แบบประเมินระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชนแบบคลองวนเวียน  7 
 

3.3 เกณฑ์การให้คะแนน 

 หน่วยงานสามารถท้าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ 
ท้ังหมด 64 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0, 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ้านวนร้อยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ผลการประเมินดา้นนโยบาย 20 11 
2. ผลการประเมินดา้นเทคนิค 46 39 
3. ผลการประเมินดา้นบริหารจัดการ 42 32 
4. ผลการประเมินดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 6 

รวม 128 88 
 

  ร้อยละของคะแนน  = 128
100 x 88  = 68.75 

 

  สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ   80    อยู่ในเกณฑ์ดี 
      คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80   อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
      คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ   60   อยู่ในเกณฑต์้องปรับปรุง 
 
 
  
 
 
 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2  
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้้าทิ้งระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 

 
วันที่ตรวจสอบ  : 23 กุมภาพันธ์ 2559        . 
ชนิดระบบบ้าบัดน้้าเสีย   : สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon, AL) 
ชนิดของหน่วยบ้าบัดสุดท้าย  : บ่อปรับเสถียร 
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 
 

จุดเก็บ pH SS2 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

BOD* 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

TN 
(mg-NL) 

จุดน้้าเข้าระบบ (AT1) 7.1 40.1 4.5 21.1 0.45 16.85 
จุดน้้าออกจากระบบ (AT2) 8.6 23.2 3.2 12 0.19 2.04 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤50 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 



ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้้าทิ้งระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  

 
วันที่ตรวจสอบ  : 24 กุมภาพันธ์ 2559 
ชนิดระบบบ้าบัดน้้าเสีย  : บ่อปรับเสถียร (Stablization Pond, SP) 
ชนิดของหน่วยบ้าบัดสุดท้าย  : บ่อปรับเสถียร 
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 

 
จุดเก็บ pH SS2 

(mg/L) 
FOG 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
TP 

(mg-P/L) 
TN 

(mg-N/L) 
จุดน้้าเข้าระบบ (SB1) 6.8 13.4 7.3 21.5 0.66 11.2 
จุดน้้าออกจากระบบ (SB2) 8.5 36.8 2.8 0.5 0.11 1.02 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
จากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤50 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
 



ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้้าทิ้งระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
เทศบาลเมืองปทุมธานี 

 
วันที่ตรวจสอบ   : 26 กุมภาพันธ์ 2559 
ชนิดระบบบ้าบัดน้้าเสีย  : ระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD) 
ชนิดของหน่วยบ้าบัดสุดท้าย  :  บ่อตกตะกอน 
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 

 
จุดเก็บ pH SS2 

(mg/L) 
FOG 

(mg/L) 
BOD* 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

TN 
(mg-NL) 

จุดน้้าเข้าระบบ (PT1) 6.9 15.6 5.3 21.4 0.67 17.2 
จุดน้้าออกจากระบบ (PT2) 7.1 26.2 1.2 4.3 0.5 14.75 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 

 
≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้้าทิ้งระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

 
วันที่ตรวจสอบ  : 25 กุมภาพันธ์ 2559 
ชนิดระบบบ้าบัดน้้าเสีย  : ระบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch, OD) 
ชนิดของหน่วยบ้าบัดสุดท้าย  :  บ่อตกตะกอน  
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 
 

จุดเก็บ pH SS2 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

BOD* 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

TN 
(mg-NL) 

จุดน้้าเข้าระบบ (AY1) 6.6 44 5 19.2 0.38 8.90 
จุดน้้าออกจากระบบ(AY2) 6.7 0.9 4 7.2 0.64 8.72 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
จากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 

 
≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 



ผลการวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้้าทิ้งระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
เทศบาลนครนนทบุรี  

 
วันที่ตรวจสอบ  : 26 กุมภาพันธ์ 2559 
ชนิดระบบบ้าบัดน้้าเสีย  : แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge, AS) 
ชนิดของหน่วยบ้าบัดสุดท้าย  : บ่อตกตะกอน  
ผลการประเมิน  : เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 
พารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา  : - 
 

จุดเก็บ pH SS2 
(mg/L) 

FOG 
(mg/L) 

BOD* 
(mg/L) 

TP 
(mg/L) 

TN 
(mg-NL) 

จุดน้้าเข้าระบบ (NB1) 7.2 80.4 16.2 4.2 0.42 18.05 
จุดน้้าออกจากระบบ (NB2) 7 3.3 0.2 12.5 0.3 16.55 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน1 

5.5-9.0 ≤30 ≤5 ≤20 ≤2 ≤20 

หมายเหตุ1 : เปรียบเทียบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน ลงวันที่ 7 เมษายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  
เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี 2 มิถุนายน 2553 
หมายเหตุ2  : ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) กรณีหน่วยบ้าบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
หรือบ่อผึ่ง (Oxidation Pond) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ผลการส ารวจและประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ  

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 

ภายใต ้
 
ชื่อผู้ประเมินระบบ  นายสวุัชชัย  ธนเสนีวัฒน์  
ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟา้ สังกัด เทศบาลเมืองอ่างทอง   
โทรศัพท ์ 08 84920804 โทรสาร  035-611111 E-mail   
ชื่อผู้ตรวจทาน    
ต าแหน่ง   สังกัด    
วัน เดือน ป ีที่ประเมิน      27  เมษายน  2559  

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

ไม่มี - มี 0 

1.3  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของฝ่าย

บริหารอย่างชัดเจน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 1 

3.  ระบบข้อมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรปุผลข้อมลู ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
 

มี 2 

3.2  การท ารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.  งบประมาณ 
4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย 

ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใช้งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 
5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกับ 

อปท. อ่ืนๆ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

5.2  อปท. ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมา 
ก าจัด ณ สถานที่ฝงักลบ 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด 1 

ผลการประเมินด้านนโยบาย    18 
 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 2 
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี - มี 2 

1.3  รายการค านวณ ไม่มี - มี 2 
1.4  แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
2.  การก่อสร้าง 
2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไม่มี - มี 2 

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 2 
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 2 
2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
3.  การด าเนินการ 
3.1  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 

น้ าหนักและป้องกันการก าจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ได้รบัอนุญาต 

ไม่มี - มี 2 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2  การใช้วัสดุกันซึม ไม่มี - มี 2 
3.3  การฝังกลบ บดอัดและปิดทบั ไม่มี - มี 2 
3.4  ระบบรวบรวมและสบูน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 

ไม่ได ้
 

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.5  ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.6  ระบบควบคุมก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 0 

3.7  ระบบตรวจสอบก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 0 

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดนิ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.9  ระบบการจัดการน้ าฝน ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.10  พื้นที่แนวกนัชน (Buffer Zone) ไม่มี - มี 2 
3.11  การบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพืน้ที่ ไม่มี - มี 2 

ผลการประเมินด้านเทคนิค    38 
 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ไม่มี มี / ไม่ผา่น 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 

0 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาต 
ผู้ควบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่ม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

0 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผา่นการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

0 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได ้

จัดเก็บตาม
แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบ 
ในแต่ละวนั 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 
ทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างาน 
ของระบบในแต่ละเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 

1 

2.4  มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเข่ียขยะมลูฝอย ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.5  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเข้าระบบ  
(เชน่ การคดัแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เปน็ตน้) 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  เก็บข้อมูลย้อนหลัง ไม่มี มี / ไม ่
สม่ าเสมอ 

มี / 
สม่ าเสมอ 

0 

3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  ความเป็นกรดและดา่งในบ่อสังเกตการณ์ 

ระหว่าง 5.5 - 9.0 
ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  ค่าการน าไฟฟา้ในบ่อสงัเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)  

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ตรวจ/ไม่ม ี
ความ 

แตกต่าง 

0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
ร้องเรียน 

บ่อย 

มีการ 
ร้องเรียน 
เป็นคร้ัง 
คราว 

ไม่มีการ 
ร้องเรียน 

2 

4.  การบ ารุงรักษา 
4.1  แผนการบ ารุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไม่มี มี/ไม่ปฏบิัติ

ตามแผน 
มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

1 

4.2  การจดัท ารายงานการตรวจสอบการบ ารงุรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

มี 0 

4.3  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุด 
หรือเกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี บางครั้ง ทุกคร้ัง 1 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี ไม่มี บางป ี ทุกปี 2 
ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ    15 

 

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนนิการและน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไม่มี มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
แต่ไม่มีการ

จ่ายค่า 
ก าจัด 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.  การให้บริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง 

เพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่ 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไม่มี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

0 

3.3  การตกค้างของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไม่มี 2 
3.4  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเร่ือง 

ร้องเรียน 
ไม่มี มี / ไม่ม ี มี / มี 0 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 

   18 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 62 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 21 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42 38 
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 34 15 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22 18 

รวม 124 92 
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนท่ีได   

 =  

 =   74.19 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
 



 

  

 

 

 แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถ่าย ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถ่าย 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถ่าย 

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 

ชื่อผู้ประเมินระบบ    
ต าแหน่ง   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักการช่าง   
โทรศัพท์   โทรสาร   E-mail   
ชื่อผู้ตรวจทาน   
ต าแหน่ง   สังกัด    
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน  

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ
นโยบายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

ไม่มี - มี 2 

2.  ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การก าหนดผู้รับผิดชอบในผังโครงสร้างของ 

ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

2 

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบข้อมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูล ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

3.2  การท ารายงานติดตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 1 

4.  งบประมาณ 
4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

2 

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ติดตามประเมินผล 
การใช้งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถ่าย 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



ที ่ ตัวบ่งชี้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.3  การลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 
5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 

อปท. อ่ืนๆ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

0 

5.2  อปท. ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอย 
มาก าจัด ณ สถานีขนถ่าย 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด 
0 

ผลการประเมินด้านนโยบาย    19 
คะแนนเต็ม    24 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 0 
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี - มี 

0 

1.3  รายการค านวณ ไม่มี - มี 0 
1.4  แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 0 
1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 0 
2.  การก่อสร้าง 
2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มี 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไม่มี - มี 

0 

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 0 
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใช้งาน ไม่มี - มี 0 
2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไม่มี - มี 0 
2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไม่มี - มี 0 
3.  การด าเนินการ 
3.1  พ้ืนที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย มีระบบควบคุม 

ปัญหากลิ่นและฝุ่นและเศษขยะมูลฝอยปลิว 
ไม่มี - มี 

2 

3.2  ถนนทางลาด (Ramp) ขึ้นอาคารขนถ่าย 
ขยะมูลฝอยมีความลาดเอียงน้อยกว่าร้อยละ 10 

ไม่มี - มี 
0 

3.3  พ้ืนที่ขนถ่ายขยะมูลฝอยสามารถรองรับ 
ปริมาณรถบรรทุกที่ถ่ายเทขยะมูลฝอย ได้ไม่ 
น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาณเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ไม่มี - มี 
0 

3.4  มีการชั่งน้ าหนักหรือวัดปริมาตรมูลฝอย ไม่มี - มี 2 



 

ที ่ ตัวบ่งชี้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ที่น าเข้ามา 
3.5  มีระบบควบคุมน้ าเสียและป้องกันการรั่วไหล 

ของน้ าชะมูลฝอยไปผสมกับน้ าฝน 
ไม่มี - มี 

2 

3.6  มีมาตรการตรวจสอบและจัดการไม่ให้มูลฝอย
ติดเชื้อและของเสียอันตรายปะปนกับ 
ขยะมูลฝอยทั่วไป 

ไม่มี - มี 
2 

3.7  มีการควบคุมเศษขยะมูลฝอยกลิ่น แมลงและ 
พาหะน าโรค 

ไม่มี - มี 
2 

3.8  มีการบ าบัดน้ าเสียและเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง ไม่มี - มี 0 
3.9  มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน ไม่มี - มี 2 
3.10  มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยจาก 

แหล่งก าเนิดต่างๆ 
ไม่มี - มี 

2 

ผลการประเมินด้านเทคนิค    14 
คะแนนเต็ม    40 

 
 
 

ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ไม่มี มี / ไม่ผ่าน 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 

0 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุม 
ระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่มี 
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 0 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผ่านการอบรมเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี มี / ไม่ผ่าน 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 0 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได้ 

จัดเก็บ 
ตามแผน 

มี / 
จัดเก็บ 

ตามแผน 
0 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบ 
ในแต่ละวัน 

ไม่มี มี / ไม่ได้ 
จัดท า 
ทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 0 



ที ่ ตัวบ่งชี้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างาน 
ของระบบในแต่ละเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได้ 
จัดท า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 2 

2.4  เก็บข้อมูลย้อนหลัง ไม่มี มี / ไม่ 
สม่ าเสมอ 

มี / 
สม่ าเสมอ 

2 

2.5  มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอย ไม่มี มี / ไม่ได้ 
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเข้าระบบ 
(เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เป็นตน้) 

ไม่มี มี / ไม่ได้ 
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  ความเป็นกรดและด่างในบ่อสังเกตการณ์ 

ระหว่าง 5.5 - 9.0 
ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม่ 
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ 
ผ่าน 

มาตรฐาน 
0 

3.2  ค่าการน าไฟฟ้าในบ่อสังเกตการณ์ 
(เปรียบเทียบอย่างน้อย 2 บ่อ)  

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ตรวจ/ไม่มี 
ความ 

แตกต่าง 
0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม่ 
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ 
ผ่าน 

มาตรฐาน 
0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
ร้องเรียน 

บ่อย 

มีการ 
ร้องเรียน 
เป็นครั้ง 
คราว 

ไม่มีการ 
ร้องเรียน 

2 

4.  การบ ารุงรักษา 
4.1  แผนการบ ารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร ไม่มี มี/ไม่ 

ปฏิบัติตาม
แผน 

มี/ปฏิบัติ 
ตามแผน 1 

4.2  การจัดท ารายงานการตรวจสอบการบ ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

มี 
0 

4.3  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี บางครั้ง ทุกครั้ง 
2 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี ไม่มี บางปี ทุกปี 0 
ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ    13 



 

ที ่ ตัวบ่งชี้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

คะแนนเต็ม    34 
 
 
 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได้ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ดา้นการจัดการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เป็นต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอย 
ของประชาชน 

ไม่มี มีการจ่าย
ค่าเก็บขน 
แต่ไม่มีการ

จ่ายค่า 
ก าจัด 

มีการจ่าย
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

1 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.  การให้บริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง

เพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่ 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไม่มี ครอบคลุม
บางพ้ืนที่ 

ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 1 

3.3  การตกค้างของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวัน ไม่มี 2 
3.4  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/มีการแก้ปัญหา 

เรื่องร้องเรียน 
ไม่มี มี / ไม่มี มี / ม ี 2 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 

   20 

คะแนนเต็ม    22 



3.1 เกณฑ์การให้คะแนน 

 หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 60 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 24 19 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 40 14 
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 34 13 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22 20 

รวม 120 66 
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนที่ได   

 = 
      

   
 

 = 55 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 



 
แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเช้ือระบบเตาเผา 

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 
ชื่อผู้ประเมินระบบ  นายรัฐวทิย ์ทัศนภิญโญ  
ต าแหน่ง นักวชิาการสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนนทบุร ี  
โทรศัพท์ 025890494 โทรสาร 025890494 E-mail ratthawit1985@hotmail.com   
ชื่อผู้ตรวจทาน  
ต าแหน่ง สังกัด  
วัน เดือน ที่ประเมิน     25  เมษายน  2559  

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

ไม่มี - มี 2 

1.3  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

2.  ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้าง 

ของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบข้อมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรุปผลข้อมูล ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

3.2  การท ารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

4.  งบประมาณ 
4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย 

ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

แบบประเมินระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระบบเตาเผา 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใช้งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 
5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกับ 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

5.2  หน่วยงานที่จัดท าบนัทึกข้อตกลงน าขยะมลูฝอย
มาก าจัด 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด 2 

ผลการประเมินด้านนโยบาย    24 
 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 2 
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี - มี 2 

1.3  รายการค านวณ ไม่มี - มี 2 
1.4  แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
2.  การก่อสร้าง 
2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไม่มี - มี 2 

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 2 
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 2 
2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
3.  การด าเนินการ 
3.1  การตรวจสอบและจัดการไม่ให้มูลฝอยตดิเชื้อ และ 

ของเสียอันตรายปะปนกับขยะมูลฝอยทัว่ไป 
ไม่มี - มี 2 

3.2  การเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานในระหว่างชั่วโมง
ท างาน/การติดประกาศชั่วโมงปฏิบัต ิ
งานทีป่ระตูทางเข้า เพื่อให้ประชาชนทราบ 

ไม่มี - มี 2 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3  ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ ไม่มี - มี 2 
3.4  การดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจ า ไม่มี - มี 2 
3.5  การจัดการกากข้ีเถ้าอย่างถูกหลักวิชาการ ไม่มี - มี 2 
3.6  การป้องกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน ไม่มี - มี 2 
3.7  พื้นที่แนวกนัชน (Buffer Zone) ไม่มี - มี 2 
3.8  การบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพืน้ที่ ไม่มี - มี 2 

ผลการประเมินด้านเทคนิค    36 
 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ไม่มี มี / ไม่ผา่น 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุม 
ระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่ม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

2 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผ่านการอบรมเรื่องการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได ้

จัดเก็บตาม
แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึกรายละเอียด
แสดงผลการท างานของระบบในแต่ละวนั 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท าทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างานของ 
ระบบในแตล่ะเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 

2 

3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  คุณภาพอากาศจากปล่อง ไม่มีการ 

ตรวจวัด 
ตรวจ / ไม ่

ผ่าน 
มาตรฐาน 

ตรวจ / 
ผ่าน 

มาตรฐาน 

2 

4.  การบ ารุงรักษา 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1  แผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบ/ 
เครื่องจักร 

ไม่มี มี/ไม่ปฏบิัติ
ตามแผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุดหรือเกิด 
เหตุขัดข้อง 

ไม่มี บางครั้ง ทุกคร้ัง 2 

4.3  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
ทุกปี 

ไม่มี บางป ี ทุกปี 2 

ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ    20 
 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ดา้นการจดัการมูลฝอยตดิเชื้อ 
1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 1 

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เป็นต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 1 

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนนิการและน ามาใช้ใน 
การปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 

บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
ของหน่วยงานทีน่ ามลูฝอยติดเชือ้มาก าจัด 

ไม่มี มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
หรือค่า 
ก าจัด 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

3.  การให้บริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้ออย่าง 

เพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่ 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 2 

3.2  การตกค้างของมูลฝอยติดเชื้อ มีเป็น 
ประจ า 

มีเป็น 
คร้ังคราว 

ไม่มี 2 

3.3  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเร่ือง 
ร้องเรียน 

ไม่มี มี / ไม่ม ี มี / มี 2 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 

   16 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 51 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนท้ังหมดโดย 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 24 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 36 36 
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 20 20 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 20 16 

รวม 102 96 
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนที่ได   

 = 
      

   
 

 = 94.12 

 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

 
 



 
 
 
 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ  

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 

ภายใต ้
 
ชื่อผู้ประเมินระบบ  นายเอกวัฒน์  โตวัฒนา  
ต าแหน่ง หัวหน้างานรักษาความสะอาด สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท ์ 02-1911614 โทรสาร 02-1911614 E-mail   
ชื่อผู้ตรวจทาน    
ต าแหน่ง   สังกัด    
วัน เดือน ป ีที่ประเมิน  

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

ไม่มี - มี  

1.3  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

2.  ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของฝ่าย

บริหารอย่างชัดเจน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

3.  ระบบข้อมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรปุผลข้อมลู ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

3.2  การท ารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

4.  งบประมาณ 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใช้งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 
5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกับ 

อปท. อ่ืนๆ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

5.2  อปท. ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมา 
ก าจัด ณ สถานที่ฝงักลบ 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด  

ผลการประเมินด้านนโยบาย     
 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี  
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี - มี  

1.3  รายการค านวณ ไม่มี - มี  
1.4  แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี  
1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี  
2.  การก่อสร้าง 
2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไม่มี - มี  

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี  
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี  
2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไม่มี - มี  
2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไม่มี - มี  
3.  การด าเนินการ 
3.1  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 

น้ าหนักและป้องกันการก าจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ได้รบัอนุญาต 

ไม่มี - มี  

3.2  การใช้วัสดุกันซึม ไม่มี - มี  



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3  การฝังกลบ บดอัดและปิดทบั ไม่มี - มี  
3.4  ระบบรวบรวมและสบูน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 

ไม่ได ้
 

มี/ใช้งานได ้  

3.5  ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.6  ระบบควบคุมก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.7  ระบบตรวจสอบก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดนิ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.9  ระบบการจัดการน้ าฝน ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.10  พื้นที่แนวกนัชน (Buffer Zone) ไม่มี - มี  
3.11  การบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพืน้ที่ ไม่มี - มี  

ผลการประเมินด้านเทคนิค     
 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ไม่มี มี / ไม่ผา่น 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 

 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาต 
ผู้ควบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่ม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผา่นการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได ้

จัดเก็บตาม
แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบ 
ในแต่ละวนั 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 
ทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 

 

2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างาน 
ของระบบในแต่ละเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 

 

2.4  มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเข่ียขยะมลูฝอย ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

 

2.5  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเข้าระบบ  
(เชน่ การคดัแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เปน็ตน้) 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

 

2.6  เก็บข้อมูลย้อนหลัง ไม่มี มี / ไม ่
สม่ าเสมอ 

มี / 
สม่ าเสมอ 

 

3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  ความเป็นกรดและดา่งในบ่อสังเกตการณ์ 

ระหว่าง 5.5 - 9.0 
ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

 

3.2  ค่าการน าไฟฟา้ในบ่อสงัเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)  

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ตรวจ/ไม่ม ี
ความ 

แตกต่าง 

 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
ร้องเรียน 

บ่อย 

มีการ 
ร้องเรียน 
เป็นคร้ัง 
คราว 

ไม่มีการ 
ร้องเรียน 

 

4.  การบ ารุงรักษา 
4.1  แผนการบ ารุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไม่มี มี/ไม่ปฏบิัติ

ตามแผน 
มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

 

4.2  การจดัท ารายงานการตรวจสอบการบ ารงุรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

มี  

4.3  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุด 
หรือเกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี บางครั้ง ทุกคร้ัง  



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี ไม่มี บางป ี ทุกปี  
ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ     

 

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนนิการและน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

2.  การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไม่มี มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
แต่ไม่มีการ

จ่ายค่า 
ก าจัด 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

3.  การให้บริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง 

เพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่ 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ  

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไม่มี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

 

3.3  การตกค้างของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไม่มี  
3.4  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเร่ือง 

ร้องเรียน 
ไม่มี มี / ไม่ม ี มี / มี  



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 

    

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 62 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26  
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42  
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 34  
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22  

รวม 124  
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนท่ีได   

 =  

 =   0000 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
 



 
 
 
 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ  

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 

ภายใต ้
 
ชื่อผู้ประเมินระบบ  น.ส.ปุญสวสัดิ์  โหนแช่ม  
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการอนามัย สังกัด เทศบาลต าบลพระอินทราชา   
โทรศัพท ์ 035-219618-20 โทรสาร   E-mail   
ชื่อผู้ตรวจทาน    
ต าแหน่ง   สังกัด    
วัน เดือน ป ีที่ประเมิน  

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

ไม่มี - มี 2 

1.3  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของฝ่าย

บริหารอย่างชัดเจน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบข้อมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรปุผลข้อมลู ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

3.2  การท ารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

4.  งบประมาณ 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใช้งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 
5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกับ 

อปท. อ่ืนๆ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

5.2  อปท. ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมา 
ก าจัด ณ สถานที่ฝงักลบ 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด 1 

ผลการประเมินด้านนโยบาย    21 
 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 2 
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี - มี 2 

1.3  รายการค านวณ ไม่มี - มี 2 
1.4  แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
2.  การก่อสร้าง 
2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไม่มี - มี 2 

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 2 
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 2 
2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
3.  การด าเนินการ 
3.1  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 

น้ าหนักและป้องกันการก าจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ได้รบัอนุญาต 

ไม่มี - มี 2 

3.2  การใช้วัสดุกันซึม ไม่มี - มี 2 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3  การฝังกลบ บดอัดและปิดทบั ไม่มี - มี 2 
3.4  ระบบรวบรวมและสบูน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 

ไม่ได ้
 

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.5  ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.6  ระบบควบคุมก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 1 

3.7  ระบบตรวจสอบก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 0 

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดนิ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.9  ระบบการจัดการน้ าฝน ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.10  พื้นที่แนวกนัชน (Buffer Zone) ไม่มี - มี 2 
3.11  การบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพืน้ที่ ไม่มี - มี 1 

ผลการประเมินด้านเทคนิค    38 
 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ไม่มี มี / ไม่ผา่น 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 

0 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาต 
ผู้ควบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่ม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

0 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผา่นการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

0 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได ้

จัดเก็บตาม
แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบ 
ในแต่ละวนั 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 
ทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างาน 
ของระบบในแต่ละเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 

1 

2.4  มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเข่ียขยะมลูฝอย ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.5  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเข้าระบบ  
(เชน่ การคดัแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เปน็ตน้) 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  เก็บข้อมูลย้อนหลัง ไม่มี มี / ไม ่
สม่ าเสมอ 

มี / 
สม่ าเสมอ 

0 

3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  ความเป็นกรดและดา่งในบ่อสังเกตการณ์ 

ระหว่าง 5.5 - 9.0 
ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  ค่าการน าไฟฟา้ในบ่อสงัเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)  

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ตรวจ/ไม่ม ี
ความ 

แตกต่าง 

0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ ์

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
ร้องเรียน 

บ่อย 

มีการ 
ร้องเรียน 
เป็นคร้ัง 
คราว 

ไม่มีการ 
ร้องเรียน 

2 

4.  การบ ารุงรักษา 
4.1  แผนการบ ารุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไม่มี มี/ไม่ปฏบิัติ

ตามแผน 
มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

1 

4.2  การจดัท ารายงานการตรวจสอบการบ ารงุรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

มี 0 

4.3  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุด 
หรือเกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี บางครั้ง ทุกคร้ัง 1 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี ไม่มี บางป ี ทุกปี 2 
ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ    15 

 

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนนิการและน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไม่มี มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
แต่ไม่มีการ

จ่ายค่า 
ก าจัด 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.  การให้บริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง 

เพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่ 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไม่มี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

0 

3.3  การตกค้างของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไม่มี 2 
3.4  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเร่ือง 

ร้องเรียน 
ไม่มี มี / ไม่ม ี มี / มี 0 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 

   18 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 62 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 21 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42 38 
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 34 15 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22 18 

รวม 124 92 
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนท่ีได   

 =  

 =   74.19 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
 



 
 
 
 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ  

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 

ภายใต ้
 
ชื่อผู้ประเมินระบบ  นายสมบูรณ์  สุวรรณทัศน์  
ต าแหน่ง   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
โทรศัพท ์ 035-252242 โทรสาร   E-mail   
ชื่อผู้ตรวจทาน    
ต าแหน่ง   สังกัด    
วัน เดือน ป ีที่ประเมิน  

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

ไม่มี - มี  

1.3  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

2.  ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของฝ่าย

บริหารอย่างชัดเจน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

3.  ระบบข้อมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรปุผลข้อมลู ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

3.2  การท ารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

4.  งบประมาณ 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใช้งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 
5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกับ 

อปท. อ่ืนๆ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

5.2  อปท. ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมา 
ก าจัด ณ สถานที่ฝงักลบ 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด  

ผลการประเมินด้านนโยบาย     
 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี  
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี - มี  

1.3  รายการค านวณ ไม่มี - มี  
1.4  แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี  
1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี  
2.  การก่อสร้าง 
2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไม่มี - มี  

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี  
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี  
2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไม่มี - มี  
2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไม่มี - มี  
3.  การด าเนินการ 
3.1  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 

น้ าหนักและป้องกันการก าจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ได้รบัอนุญาต 

ไม่มี - มี  

3.2  การใช้วัสดุกันซึม ไม่มี - มี  



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.3  การฝังกลบ บดอัดและปิดทบั ไม่มี - มี  
3.4  ระบบรวบรวมและสบูน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 

ไม่ได ้
 

มี/ใช้งานได ้  

3.5  ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.6  ระบบควบคุมก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.7  ระบบตรวจสอบก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.9  ระบบการจัดการน้ าฝน ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้  

3.10  พื้นที่แนวกนัชน (Buffer Zone) ไม่มี - มี  
3.11  การบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพืน้ที่ ไม่มี - มี  

ผลการประเมินด้านเทคนิค     
 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ไม่มี มี / ไม่ผา่น 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 

 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาต 
ผู้ควบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่ม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผา่นการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได ้

จัดเก็บตาม
แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบ 
ในแต่ละวนั 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 
ทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 

 

2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างาน 
ของระบบในแต่ละเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 

 

2.4  มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเข่ียขยะมลูฝอย ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

 

2.5  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเข้าระบบ  
(เชน่ การคดัแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เปน็ตน้) 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

 

2.6  เก็บข้อมูลย้อนหลัง ไม่มี มี / ไม ่
สม่ าเสมอ 

มี / 
สม่ าเสมอ 

 

3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  ความเป็นกรดและดา่งในบ่อสังเกตการณ์ 

ระหว่าง 5.5 - 9.0 
ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

 

3.2  ค่าการน าไฟฟา้ในบ่อสงัเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)  

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ตรวจ/ไม่ม ี
ความ 

แตกต่าง 

 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
ร้องเรียน 

บ่อย 

มีการ 
ร้องเรียน 
เป็นคร้ัง 
คราว 

ไม่มีการ 
ร้องเรียน 

 

4.  การบ ารุงรักษา 
4.1  แผนการบ ารุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไม่มี มี/ไม่ปฏบิัติ

ตามแผน 
มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

 

4.2  การจดัท ารายงานการตรวจสอบการบ ารงุรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

มี  

4.3  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุด 
หรือเกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี บางครั้ง ทุกคร้ัง  



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี ไม่มี บางป ี ทุกปี  
ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ     

 

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนนิการและน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี  

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไม่มี มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
แต่ไม่มีการ

จ่ายค่า 
ก าจัด 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี  

3.  การให้บริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง 

เพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่ 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ  

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไม่มี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

 

3.3  การตกค้างของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไม่มี  
3.4  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเร่ือง 

ร้องเรียน 
ไม่มี มี / ไม่ม ี มี / มี  



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 

    

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 62 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนท้ังหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26  
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42  
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 34  
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22  

รวม 124  
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนท่ีได   

 =  

 =   0000 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
 



1 

 

 

 

 

 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



2 

 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 

ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 

 

ชื่อผู้ประเมินระบบ  นางภัทรกร  แต้พัฒนสกุล  
ต าแหน่ง    พยาบาลวชิาชีพ    สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท ์ 035 212242 โทรสาร   E-mail   
ชื่อผู้ตรวจทาน    
ต าแหน่ง   สังกัด    
วัน เดือน ป ีที่ประเมิน        

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

ไม่มี - มี 
2 

1.3  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

2.  ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของ 

ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

1 

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
0 

3.  ระบบข้อมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรปุผลข้อมลู ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

2 

3.2  การท ารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

4.  งบประมาณ 
4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย 

ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

2 

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามประเมินผล ไม่มี อยู่ระหว่าง มี 0 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
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ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

การใช้งบประมาณ ด าเนินการ 
4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

0 

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 
5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกับ 

อปท. อ่ืนๆ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

1 

5.2  อปท. ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมา 
ก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยระบบเตาเผา 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด 
1 

ผลการประเมินด้านนโยบาย    17 
คะแนนเต็ม    26 

 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 2 
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี - มี 

2 

1.3  รายการค านวณ ไม่มี - มี 2 
1.4  แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
2.  การก่อสร้าง 
2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มี 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไม่มี - มี 

2 

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 2 
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 2 
2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
3.  การด าเนินการ 
3.1  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานในระหว่างชั่วโมง

ท างาน ติดประกาศชัว่โมงปฏิบตัิงานที่ประต ู
ทางเข้า เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ 

ไม่มี - มี 
0 

3.2  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 
น้ าหนักและป้องกันการก าจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ได้รบัอนุญาต 

ไม่มี - มี 
2 

3.3  มาตรการป้องกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน ไม่มี - มี 2 
3.4  ควบคุมเศษขยะมลูฝอย กลิ่น แมลงและพาหะน าโรค ไม่มี - มี 2 
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ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.5  การจัดการกากข้ีเถ้าอย่างถูกหลักวิชาการ ไม่มี - มี 2 
3.6  ระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพอากาศ ไม่มี มี/ใช้งาน 

ไม่ได ้
มี/ใช้งานได ้

2 

3.7  ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้
2 

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดนิ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้
0 

3.9  ระบบการจัดการน้ าฝน ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้
0 

3.10  พื้นที่แนวกนัชน (Buffer Zone) ไม่มี - มี 0 
3.11  การบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพืน้ที่ ไม่มี - มี 2 
3.12  ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจ า ไม่มี - มี 2 

ผลการประเมินด้านเทคนิค    36 
คะแนนเต็ม    44 

 

ตอนที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ดา้นสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ไม่มี มี / ไม่ผา่น 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 

0 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่ม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

0 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผา่นการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 0 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได้

จัดเก็บตาม
แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 0 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบ 
ในแต่ละวนั 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 
ทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 0 

2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างาน 
ของระบบในแต่ละเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 1 
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ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.4  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเข้าระบบ 
(เช่น การคัดแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เป็นต้น) 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 1 

2.5  เก็บข้อมูลย้อนหลัง ไม่มี มี / ไม ่
สม่ าเสมอ 

มี / 
สม่ าเสมอ 1 

3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  ความเป็นกรดและดา่งในบ่อสังเกตการณ์ 

ระหว่าง 5.5 - 9.0 
ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  ค่าการน าไฟฟา้ในบ่อสงัเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)  

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ตรวจ/ไม่ม ี
ความ 

แตกต่าง 0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.4  คุณภาพอากาศจากปล่อง ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ / ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ / 
ผ่าน 

มาตรฐาน 
2 

4.  การบ ารุงรักษา 
4.1  แผนการบ ารุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไม่มี มี/ไม่ปฏบิัติ

ตามแผน 
มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การจัดท ารายงานการตรวจสอบการบ ารุงรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

มี 
2 

4.3  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุดหรือ 
เกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี บางครั้ง ทุกคร้ัง 
2 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี ไม่มี บางป ี ทุกปี 2 
ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ    13 

คะแนนเต็ม    32 
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ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ด้านการจดัการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

2 

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมลูฝอย เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 

2 

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนนิการและน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
1 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 

2 

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอย 
ของประชาชน 

ไม่มี มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
แต่ไม่มีการ 
จ่ายคา่ก าจัด 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 
2 

2.4  การลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง  ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

3.  การให้บริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

อย่างเพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่ 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 

2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไม่มี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

1 

3.3  การตกค้างของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไม่มี 
 

1 

3.4  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเร่ือง 
ร้องเรียน 

ไม่มี มี / ไม่ม ี มี / มี 
2 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 21 
คะแนนเต็ม 24 
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3.1 เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 63 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 17 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 44 36 
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 32 13 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 24 21 

รวม 126 87 
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนที่ได  

 
     =    87 x 100   

                                 126 

   =          69.05 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ  

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



 
 

 
แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 

ภายใต ้
 
ชื่อผู้ประเมินระบบ  นายสวุัชชัย  ธนเสนีวัฒน์  
ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟา้ สังกัด เทศบาลเมืองอ่างทอง   
โทรศัพท ์ 08 84920804 โทรสาร  035-611111 E-mail   
ชื่อผู้ตรวจทาน    
ต าแหน่ง   สังกัด    
วัน เดือน ป ีที่ประเมิน      27  เมษายน  2559  

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  นโยบาย 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

ไม่มี - มี 0 

1.3  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  ผู้รับผิดชอบ 
2.1  การก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของฝ่าย

บริหารอย่างชัดเจน 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 1 

3.  ระบบข้อมูล 
3.1  ระบบรวบรวมและสรปุผลข้อมลู ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
 

มี 2 

3.2  การท ารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.  งบประมาณ 
4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย 

ในการจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใช้งบประมาณ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 
5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกับ 

อปท. อ่ืนๆ 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

5.2  อปท. ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอยมา 
ก าจัด ณ สถานที่ฝงักลบ 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด 1 

ผลการประเมินด้านนโยบาย    18 
 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การออกแบบ 
1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ไม่มี - มี 2 
1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี - มี 2 

1.3  รายการค านวณ ไม่มี - มี 2 
1.4  แบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง ไม่มี - มี 2 
2.  การก่อสร้าง 
2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ไม่มี - มี 2 

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ไม่มี - มี 2 
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน ไม่มี - มี 2 
2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ ไม่มี - มี 2 
3.  การด าเนินการ 
3.1  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 

น้ าหนักและป้องกันการก าจดัขยะมูลฝอย 
ที่ไม่ได้รบัอนุญาต 

ไม่มี - มี 2 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2  การใช้วัสดุกันซึม ไม่มี - มี 2 
3.3  การฝังกลบ บดอัดและปิดทบั ไม่มี - มี 2 
3.4  ระบบรวบรวมและสบูน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 

ไม่ได ้
 

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.5  ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.6  ระบบควบคุมก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 0 

3.7  ระบบตรวจสอบก๊าซ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 0 

3.8  ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดนิ ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.9  ระบบการจัดการน้ าฝน ไม่มี มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 

3.10  พื้นที่แนวกนัชน (Buffer Zone) ไม่มี - มี 2 
3.11  การบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพืน้ที่ ไม่มี - มี 2 

ผลการประเมินด้านเทคนิค    38 
 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  บุคลากร 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ไม่มี มี / ไม่ผา่น 

การอบรม 
มี / ผ่าน 
การอบรม 

0 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาต 
ผู้ควบคุมระบบฯ 

ไม่มี มี / ไม่ม ี
ใบอนุญาตฯ 

มี / มี 
ใบอนุญาตฯ 

0 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผา่นการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

0 

2.  การเดินระบบ 
2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่เหมาะสม 
ไม่มี มี / ไม่ได ้

จัดเก็บตาม
แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

2 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบ 
ในแต่ละวนั 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 
ทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 

2 

2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างาน 
ของระบบในแต่ละเดือน 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
จัดท า 

ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 

1 

2.4  มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเข่ียขยะมลูฝอย ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.5  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเข้าระบบ  
(เชน่ การคดัแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เปน็ตน้) 

ไม่มี มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

2.6  เก็บข้อมูลย้อนหลัง ไม่มี มี / ไม ่
สม่ าเสมอ 

มี / 
สม่ าเสมอ 

0 

3.  คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน) 
3.1  ความเป็นกรดและดา่งในบ่อสังเกตการณ์ 

ระหว่าง 5.5 - 9.0 
ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  ค่าการน าไฟฟา้ในบ่อสงัเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)  

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ตรวจ/ไม่ม ี
ความ 

แตกต่าง 

0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
ร้องเรียน 

บ่อย 

มีการ 
ร้องเรียน 
เป็นคร้ัง 
คราว 

ไม่มีการ 
ร้องเรียน 

2 

4.  การบ ารุงรักษา 
4.1  แผนการบ ารุงรักษาระบบ/เคร่ืองจักร ไม่มี มี/ไม่ปฏบิัติ

ตามแผน 
มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

1 

4.2  การจดัท ารายงานการตรวจสอบการบ ารงุรักษา ไม่มี อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

มี 0 

4.3  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุด 
หรือเกิดเหตุขัดข้อง 

ไม่มี บางครั้ง ทุกคร้ัง 1 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี ไม่มี บางป ี ทุกปี 2 
ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ    15 

 

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนนิการและน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 

บริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ไม่มี อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
มี 2 

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไม่มี มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
แต่ไม่มีการ

จ่ายค่า 
ก าจัด 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.  การให้บริการประชาชน 
3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง 

เพียงพอ 
ไม่มี มี แต่ไม่ 

เพียงพอ 
มีเพียงพอ 2 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไม่มี ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

0 

3.3  การตกค้างของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไม่มี 2 
3.4  เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเร่ือง 

ร้องเรียน 
ไม่มี มี / ไม่ม ี มี / มี 0 



ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพันธ์ 
และการมีส่วนร่วม 

   18 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 62 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 21 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 42 38 
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 34 15 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22 18 

รวม 124 92 
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนท่ีได   

 =  

 =   74.19 

 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 
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 แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
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ชื่อผู้ประเมินระบบ นางสาวภควดี  ภวภูตานนท ์   
ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ       สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสิงหบ์ุรี   
โทรศัพท ์ 094 4863393       โทรสาร                          E-mail pakapoy-jang@hotmail.com  
ชื่อผู้ตรวจทาน  นายปฎิญญา  แก้วปลาด  
ต าแหน่ง   สังกัด    
วัน เดือน ป ีที่ประเมิน     เมษายน 2559  

 

ตอนที่ 1 ด้านนโยบาย 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
1.  นโยบาย 

 
1.1  นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยจากฝ่ายบริหาร 

และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของหน่วยงาน 
ไม่มี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

1.2  ความเชื่อมโยงของนโยบายของหน่วยงานกับ 
นโยบายที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

ไม่มี - มี 0 

1.3  ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการ 
การก าจัดขยะมูลฝอย 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.  
ผู้รับผิดชอบ 
 

2.1  การก าหนดผู้รับผดิชอบในผังโครงสร้างของฝ่าย
บริหารอย่างชัดเจน 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.2  การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.3  การแต่งตั้งคณะท างานดา้นการจัดการ 
ขยะมูลฝอย 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.  ระบบข้อมูล 
 

3.1  ระบบรวบรวมและสรปุผลข้อมลู 
ไม่มี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

3.2  การท ารายงานตดิตามประเมินผลเสนอ 
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

แบบประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 



 
 

3 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
4.  งบประมาณ 

4.1  การจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ค่าใช้จา่ย 
ในการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

4.2  การก าหนดเป้าหมาย ตดิตามประเมินผล 
การใช้งบประมาณ 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

4.3  การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ 
ไม่มี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

5.  การรวมกลุ่มพื้นที่ 

5.1  การรวมกลุ่มและจัดท าบนัทึกข้อตกลงร่วมกับ 
อปท. อ่ืนๆ 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

5.2  อปท. ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอย 
มาก าจัด ณ สถานทีฝ่ังกลบ 

ไม่มี บางส่วน ทั้งหมด 0 

ผลการประเมินด้านนโยบาย    18 
คะแนนเต็ม    26 

 

ตอนที่ 2 ด้านเทคนิค 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
1.  การออกแบบ 

1.1  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
ไม่มี - มี 2 

1.2  ออกแบบโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ไม่มี - มี 2 

1.3  รายการค านวณ 
ไม่มี - มี 2 

1.4  แบบก่อสร้าง 
ไม่มี - มี 2 

1.5  รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
ไม่มี - มี 2 

2.  การก่อสร้าง 

2.1  ด าเนินการก่อสร้างโดยนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ไม่มี - มี 2 

2.2  แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) 
ไม่มี - มี 2 



 
 

4 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
2.3  การตรวจสอบระบบก่อนการใชง้าน 

ไม่มี - มี 2 

2.4  คู่มือการบ ารุงรักษาระบบจัดการขยะ 
ไม่มี - มี 2 

2.5  การฝึกอบรมการควบคุมการจัดการขยะ 
ไม่มี - มี 2 

3.  การด าเนินการ 

3.1  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานในระหว่างชั่วโมง
ท างาน ติดประกาศชัว่โมงปฏิบตัิงานที่ประต ู
ทางเข้า เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ 

ไม่มี - มี 2 

3.2  มาตรการตรวจสอบขยะมลูฝอย ตรวจสอบ 
น้ าหนักและป้องกันการก าจดัขยะมูลฝอยทีไ่ม่ได้
รับอนุญาต 

ไม่มี - มี 2 

3.3  บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยรายวนั 
ไม่มี - มี 2 

3.4  ควบคุมเศษขยะมูลฝอย กลิ่น แมลงและ 
พาหะน าโรค ไม่มี - มี 2 

3.5  การใช้วัสดุกันซึม 
ไม่มี - มี 2 

3.6  การฝังกลบ บดอัดและปิดทบั 
ไม่มี - มี 2 

3.7  ระบบรวบรวมและสบูน้ าชะมูลฝอย 
ไม่มี 

มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 1 

3.8  ระบบบ าบัดน้ าชะมูลฝอย 
ไม่มี 

มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 1 

3.9  ระบบควบคุมก๊าซ 
ไม่มี 

มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 0 

3.10  ระบบตรวจสอบก๊าซ 
ไม่มี 

มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 0 

3.11  ระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดนิ 
ไม่มี 

มี/ใช้งาน 
ไม่ได ้

มี/ใช้งานได ้ 2 



 
 

5 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
3.12  ระบบการจัดการน้ าฝน 

ไม่มี 
มี/ใช้งาน 

ไม่ได ้
มี/ใช้งานได ้ 2 

3.13  ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจ า 
ไม่มี - มี 2 

3.14  มาตรการป้องกันอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน 
ไม่มี - มี 2 

3.15  พื้นที่แนวกนัชน (Buffer Zone) 
ไม่มี - มี 2 

3.16  การบ ารุงรักษา ถนนที่อยู่ในพืน้ที่ 
ไม่มี - มี 2 

ผลการประเมินด้านเทคนิค    46 
คะแนนเต็ม    52 

 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
การด าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
1.  บุคลากร 

 
1.1  หัวหน้าฝ่ายระดับปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย  
ไม่มี 

มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

1.2  ผู้ควบคุมระบบที่มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ ใบอนุญาตผู้ควบคุม 
ระบบฯ 

ไม่มี 
มี / ไม่ม ี

ใบอนุญาตฯ 
มี / มี 

ใบอนุญาตฯ 
2 

1.3  ช่างเทคนิคประจ าระบบที่ผา่นการอบรม 
เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี 
มี / ไม่ผา่น 
การอบรม 

มี / ผ่าน 
การอบรม 

2 

2. การเดินระบบ 
 

2.1  แผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่เหมาะสม ไม่มี 

มี / ไม่ได ้
จัดเก็บตาม

แผน 

มี / จัดเก็บ 
ตามแผน 

0 

2.2  การเก็บสถิติและข้อมูลและจัดท าบันทึก 
รายละเอียดแสดงผลการท างานของระบบ 
ในแต่ละวนั 
 

ไม่มี 
มี / ไม่ได ้

จัดท า 
ทุกวัน 

มี / จัดท า 
ทุกวัน 

2 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
การด าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
2.3  การจัดท าและรายงานสรุปผลการท างาน 

ของระบบในแต่ละเดือน 
 

ไม่มี 
มี / ไม่ได ้

จัดท า 
ทุกเดือน 

มี / จัดท า 
ทุกเดือน 

2 

2.4  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเข้าระบบ 
(เชน่ การคดัแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เปน็ตน้) 

ไม่มี 

มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

0 

2.5  เก็บข้อมูลย้อนหลัง 
 
 

ไม่มี 
มี / ไม ่

สม่ าเสมอ 
มี / 

สม่ าเสมอ 
1 

2.6  มาตรการควบคุมผู้คุ้ยเข่ียขยะมูลฝอย 

ไม่มี 

มี / ไม่ได ้
ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

0 

2.7  มาตรการควบคุมขยะมูลฝอยทีจ่ะเข้าระบบ 
(เชน่ การคดัแยกขยะต้นทาง และ 3Rs เปน็ตน้) 
 
 

ไม่มี 
มี / ไม่ได ้
ด าเนินการ 

ตามมาตรการ 

มี / ด าเนิน 
การตาม 
มาตรการ 

2 

3. คุณภาพสิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ยในรอบ 12 เดือน)  
 

3.1  ความเป็นกรดและดา่งในบ่อสังเกตการณ์ 
ระหว่าง 5.5 - 9.0 

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

0 

3.2  ค่าการน าไฟฟา้ในบ่อสงัเกตการณ์ (เปรียบเทียบ
อย่างน้อย 2 บ่อ)  

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/มีค่า
สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 

ตรวจ/ไม่ม ี
ความ 

แตกต่าง 
0 

3.3  โลหะหนัก 10 ชนิดตามมาตรฐานคุณภาพ 
น้ าใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์ 

ไม่มีการ 
ตรวจวัด 

ตรวจ/ไม ่
ผ่าน 

มาตรฐาน 

ตรวจ/ ผ่าน 
มาตรฐาน 

2 

3.4  กลิ่นรบกวน มีการ 
ร้องเรียน 

บ่อย 

มีการ 
ร้องเรียน 

เป็นครั้งคราว 

ไม่มีการ 
ร้องเรียน 

1 

4 
การบ ารุงรักษา 
 

4.1  แผนการบ ารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร 
ไม่มี 

มี/ไม่ปฏบิัติ
ตามแผน 

มี/ปฏิบัต ิ
ตามแผน 

2 

4.2  การจดัท ารายงานการตรวจสอบการบ ารงุรักษา 
ไม่มี 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

มี 0 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
การด าเนินการ คะแนน 

ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 
4.3  การซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุดหรือเกิด 

เหตุขัดข้อง 
ไม่มี บางครั้ง ทุกคร้ัง 0 

4.4  การปรับปรุงแผนการตรวจสอบบ ารุงรักษาทุกปี ไม่มี บางป ี ทุกปี 0 
ผลการประเมินด้านการบรหิารจัดการ    18 

คะแนนเต็ม    36 
 
 

ตอนที่ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

1.  การประชาสัมพันธ์ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
 

1.1  การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ประจ าปี 
ไม่มี 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

1.2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่แสดงรายละเอียด 
ของระบบการจัดการขยะมูลฝอย เช่น แผ่นพับ 
ป้าย เปน็ต้น 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

1.3  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

1.4  การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและน ามาใช้ใน 
การปรับปรุงแผนการด าเนินการ 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

2.1  ผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการ 
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 2 

2.2  การจ่ายค่าเก็บขนและค่าก าจัดขยะมูลฝอยของ 
ประชาชน 

ไม่มี 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
แต่ไม่มีการ

จ่ายคา่ 
ก าจัด 

มีการจ่าย 
ค่าเก็บขน 
และค่า 
ก าจัด 

2 

2.3  การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม/องค์กร หรือศูนย์เรียนรู้ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ไม่มี 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มี 0 

3.  การให้บริการประชาชน 
 

3.1  การจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่าง 
เพียงพอ ไม่มี 

มี แต่ไม่ 
เพียงพอ 

มีเพียงพอ 
 
2 
 



 
 

8 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้ การด าเนินการ คะแนน 
ที่ได ้0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

3.2  การจัดเตรียมภาชนะรองรับตามประเภท 
ขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ) 

ไม่มี 
ครอบคลุม
บางพืน้ที ่

ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่

1 

3.3  การตกค้างของขยะมูลฝอย ทุกวัน บางวนั ไม่มี 2 
3.4  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/มีการแก้ปัญหาเรื่อง 

ร้องเรียน 
ไม่มี มี / ไม่ม ี มี / มี 2 

ผลการประเมินด้านประชาสัมพนัธ์และการมสี่วนร่วม    11 
คะแนนเต็ม    22 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงานสามารถท าการประเมินและให้คะแนนตนเอง โดยแบบประเมินมีตัวบ่งชี้ท้ังหมด 
แบบละ 68 ตัวบ่งชี้ แต่ละตัวบ่งชี้จะมีคะแนน 3 ระดับคะแนน ได้แก่ 0 1 และ 2 การคิดเกณฑ์ 
การให้คะแนนจะใช้จ านวนร้อยละของคะแนนทั้งหมด ดังนี้ 
 

ปัจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ผลการประเมินด้านนโยบาย 26 18 
2. ผลการประเมินด้านเทคนิค 52 46 
3. ผลการประเมินด้านบรหิารจัดการ 36 18 
4. ผลการประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 22 11 

รวม 136 93 
 

ร้อยละของคะแนน = 
คะแนนเต็ม

100 x  ้คะแนนที่ได   

   =   93 X 100 
          136 
   =      68 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ   60-80 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนรวมน้อยกวา่ร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 



รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบดัน ้าเสียชุมชนและระบบก้าจัดขยะมลูฝอย 2559 
 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
สถานการณ์การจดัการขยะมูลฝอยรายจังหวัด 



ภาคผ

ลําดั
บที่ 

จังหวัด
1 
2 
3 
4 
5 
6 

จังหวัด
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

จังหวัด

1 

2 
3 

รายง

ผนวกตารางที่ 

สถานการ

อําเภอ

ดสิงห์บุรี 
เมืองสิงห์บุรี 
ค่ายบางระจั
ท่าช้าง 
บางระจัน 
พรหมบุรี 
อินทร์บุรี 

รวม 
ดอ่างทอง 

เมืองอ่างทอง

แสวงหา 

โพธิ์ทอง 

ไชโย 

ป่าโมก 

วิเศษไชยชาญ

สามโก้ 

รวม 

ดปทุมธานี 

เมืองปทุมธา

คลองหลวง 
ธัญบุรี 

งานการสํารวจ

1 บทที่ ๒ สถ

ณ์ขยะมูลฝอย

อ พ้ื
(ตร

    
ัน      

     
    
     
    3
    8

ง 

ญ 
2

     9

นี 

2

จและประเมนิ

ถานการณ์นํ้า

ยรายจงัหวัด

นท่ี 
.กม.) 

ปร
(

 
115.15    
 93.91    
 35.73    
153.54    
 72.65    
334.32    
805.30    2

 
  

95.42  
  

151.45  
  

195.50  
  

39.45  
  

81.89  
  

271.22  
  

84.78  
919.71     2

  
125.14  1

  
298.43  2

  

นระบบรวบรว

เสียและขยะมู

ระชากร
(คน) 

ป
เกิด

 53,681  
 28,296  
 14,664  
 34,469  
 23,839  
 56,473  
211,422 

 
56,959 

 
34,799 

 
53,447 

 
23,016 

 
28,679 

 
67,212 

 
19,263 

283,375  

 
187,150 

 
252,908 

 

มและบําบัดนํ้

มูลฝอยรายจงั

ปริมาณที่
ดขึ้น (ตัน/

วัน) 
เก็

    53.08 
    25.99 
    14.36 
    48.08 
    27.09 
    52.62 
   221.22 

 
63.09 

 
32.62 

 
50.65 

 
22.68 

 
27.12 

 
65.19 

 
18.71 

   280.06 

 
232.05 

 
442.82 

 

นํ้าเสียชุมชนแ

หวัด 

ปริมาณที่
ก็บขน(ตัน/

วัน) 

      42.73  
      24.74  
       7.98  
      45.69  
      19.58  
      36.93  
    177.64  

 
52.31  

 
24.38  

 
40.68  

 
21.48  

 
24.43  

 
52.27  

 
14.73  

    230.28  

 
220.70  

 
421.82  

 

และระบบกําจั

ประสิทธิภา
พการ

ให้บริการ
จัดเก็บ(%) 

 
      80.49  
      95.20  
      55.56  
      95.03  
      72.26  
      70.18  
     80.30  

 
  

82.91  
  

74.72  
  

80.31  
  

94.71  
  

90.09  
  

80.19  
  

78.71  
  

82.22  

  
95.11  

  
95.26  

  

ัดขยะมูลฝอย

หมายเหตุ 
(ประชากร

แฝง) 

      5,100
        100
            5
      1,020
        500
        600
      7,325

         1,171

               -

               -

         1,670

187
         1,100

               -

      4,128

       88,859

     331,697
       55,425

ย 

0 
0 
5 
0 
0 
0 
5 

1 

-  

-  

0 

 
7 
0 

-  

8 

9 

7 
5 



4 

5 

6 

7 

จังหวัด

1 

2 

3 

4 

5 

6 

จังห

1 

2 

3 

4 

5 

6 

จังหวั
1 

รายง

ลาดหลุมแกว้

ลําลูกกา 

สามโคก 

หนองเสือ 

รวม 
ดนนทบุรี 

เมืองนนทบุรี

ไทรน้อย 

บางใหญ่ 

บางกรวย 

บางบัวทอง 

ปากเกร็ด 

รวม 
หวัดสมุทรปราก

เมือง
สมุทรปรากา

บางเสาธง 

บางบ่อ 

บางพล ี

พระประแดง

พระสมุทรเจ

รวม 
ัดพระนครศรีอย

พระนครศรีอ

งานการสํารวจ

ว 2

3

3

     6

รี 

2

     6
การ 

าร 

2

2

ง 

จดีย์ 

     9
ยุธยา 
อยุธย

จและประเมนิ

105.38  1
  

218.11  
  

315.22  2
  

86.25  
  

346.41  

644.84   1,1
 
  

67.17  3
  

206.82  
  

94.14  1
  

54.93  1
  

136.78  2
  

85.00  2

644.84   1,1
 
  

189.88  5
  

114.79  
  

230.00  1
  

210.54  2
  

66.33  2
  

129.09  1

940.63   1,2

  

นระบบรวบรว

196,219 
 

62,098 
 

254,080 
 

52,977 
 

51,310 

169,550   

 
357,563 

 
60,121 

 
131,321 

 
119,801 

 
266,817 

 
233,927 

169,550   

 
523,728 

 
73,535 

 
100,017 

 
222,291 

 
202,649 

 
125,476 

247,696   

 

มและบําบัดนํ้

276.79 
 

68.54 
 

333.15 
 

88.41 
 

46.96 

1,627.58  

 
592.65 

 
56.08 

 
146.20 

 
155.98 

 
273.70 

 
402.97 

1,627.58  

 
864.95 

 
154.58 

 
150.50 

 
378.06 

 
297.39 

 
179.80 

2,025.29  

 

นํ้าเสียชุมชนแ

244.40  
 

61.54  
 

326.17  
 

73.35  
 

37.36  

 1,289.55  

 
504.86  

 
47.69  

 
124.05  

 
124.46  

 
217.16  

 
271.33  

 1,289.55  

 
613.47  

 
134.44  

 
144.49  

 
279.63  

 
283.17  

 
175.28  

 1,630.48  

 

และระบบกําจั

88.30  
  

89.79  
  

97.90  
  

82.97  
  

79.55  
  

79.23  
 
  

85.19  
  

85.04  
  

84.85  
  

79.79  
  

79.34  
  

67.33  
  

79.23  
 
  

70.93  
  

86.97  
  

96.00  
  

73.96  
  

95.22  
  

97.49  
  

80.51  

  

ัดขยะมูลฝอย

       42,370

     119,600

         6,560

700

    244,271

         7,044

       21,410

       27,700

         4,000

       64,000

     120,117

    244,271

     290,000

       66,000

       30,913

     150,000

         1,048

       55,601

    593,562

       22,003

ย 

0 

0 

0 
 

0 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

1 

0 

0 

3 

0 

8 

1 

2 

3 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

รายง

า 
เสนา 

ท่าเรือ 

นครหลวง 

บางไทร 

บางซ้าย 

บางบาล 

บางปะหัน 

บางปะอิน 

บ้านแพรก 

ผักไห่ 

ภาชี 

มหาราช 

ลาดบัวหลวง

วังน้อย 

อุทัย 

รวม 

งานการสํารวจ

2

ง 
2

2

   2,0

จและประเมนิ

120.19  1
  

193.48  
  

121.46  
  

77.23  
  

121.63  
  

125.16  
  

57.04  
  

82.53  
  

213.82  
  

23.75  
  

115.95  
  

110.42  
  

74.09  
  

202.11  
  

235.69  
  

194.20  
068.75      7

นระบบรวบรว

137,501 
 

66,950 
 

46,274 
 

36,613 
 

47,127 
 

22,629 
 

34,840 
 

41,238 
 

99,756 
 

9,107 
 

41,400 
 

30,439 
 

23,518 
 

35,087 
 

70,311 
 

48,824 
791,614   

มและบําบัดนํ้

181.86 
 

73.29 
 

51.59 
 

56.70 
 

61.34 
 

21.18 
 

33.93 
 

38.15 
 

242.52 
 

9.93 
 

41.00 
 

28.31 
 

31.10 
 

42.58 
 

106.85 
 

114.91 
1,135.25 

นํ้าเสียชุมชนแ

152.76  
 

56.07  
 

46.15  
 

47.89  
 

53.75  
 

18.26  
 

26.36  
 

34.53  
 

199.19  
 

8.73  
 

21.40  
 

26.09  
 

24.20  
 

34.59  
 

100.46  
 

106.87  
    957.30  

และระบบกําจั

84.00  
  

76.50  
  

89.45  
  

84.47  
  

87.63  
  

86.20  
  

77.68  
  

90.52  
  

82.13  
  

87.89  
  

52.19  
  

92.15  
  

77.81  
  

81.23  
  

94.02  
  

93.01  
      84.32  

ัดขยะมูลฝอย

20
         6,872

         6,296

         2,467

               -

         3,200

725
     148,800

               -

60
         4,550

700
         3,378

       18,800

       52,000

   269,871

ย 

 
0 
2 

6 

7 

-  

0 

 
5 
0 

-  

 
0 
0 

 
0 
8 

0 

0 

1 



 

 

 

รายง

2025.2

16

งานการสํารวจ

113

29

221.

1289.55

630.48

จและประเมนิ

35.25

22 280.06

ปริมาณข

17

 ปริมาณ

นระบบรวบรว

ขยะท่ีเกิดขึ้น

77.64 230.28

ณท่ีเก็บขน 

มและบําบัดนํ้

1627.58

1488.72

น (ตัน/วัน)

957.3

1385.34

(ตัน/วัน)

นํ้าเสียชุมชนแและระบบกําจั

นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุ
สมุทรปราการ
สิงห์บุรี
อ่างทอง

สิงห์บุรี
อ่างทอง
พระนครศรีอยุ
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ

ัดขยะมูลฝอย

 

 

ธยา

ธยา

ย 



 

 
 

1,

รายง

79.2

,289.55

งานการสํารวจ

93.06

3

80.51

ป

79

จและประเมนิ

ระสิทธิภาพ

9.23

จั

นระบบรวบรว

80.3

84

พการให้บริก

จังหวัดนนท

มและบําบัดนํ้

3

82.22

4.32

การจัดเก็บ (

1,627.58

บุรี

นํ้าเสียชุมชนแ

2

(%) 

ปริมาณขยะที่

ปริมาณท่ีเก็บข

ประสิทธิภาพก

และระบบกําจั

สิงห์บุรี
อ่างทอง
พระนครศรีอยุ
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ

ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ขน (ตัน/วัน)

การให้บริการจัดเก

ัดขยะมูลฝอย

 

 

ธยา

ก็บ(%) 

ย 



 
 

 
 
 

1,

รายง

,385.34

957.3

งานการสํารวจ

93

84.

จและประเมนิ

.06

จั

32

จังหวัด

นระบบรวบรว

ังหวัดปทุมธ

ดพระนครศ

มและบําบัดนํ้

1,488.72

ธานี

1,135.25

ศรีอยุธยา

นํ้าเสียชุมชนแ

ปริมาณขยะที่

ปริมาณท่ีเก็บข

ประสิทธิภาพก

ปริมาณขยะที่

ปริมาณท่ีเก็บข

ประสิทธิภาพก

และระบบกําจั

ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ขน (ตัน/วัน)

การให้บริการจัดเก

ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ขน (ตัน/วัน)

การให้บริการจัดเก

ัดขยะมูลฝอย

 

 

ก็บ(%) 

ก็บ(%) 

ย 



 
 

 
 

รายง

1630.48

177.64

งานการสํารวจ

8

80.3

จและประเมนิ

80.51

จังห

จั

นระบบรวบรว

หวัดสมุทรปร

จังหวัดสิงห์บ

มและบําบัดนํ้

2,025.29

ราการ

221.22

บุรี

นํ้าเสียชุมชนแ

ปริมาณขยะที่

ปริมาณท่ีเก็บข

ประสิทธิภาพก

ปริมาณขยะที่

ปริมาณท่ีเก็บข

ประสิทธิภาพก

และระบบกําจั

ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ขน (ตัน/วัน)

การให้บริการจัดเก

ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ขน (ตัน/วัน)

การให้บริการจัดเก

ัดขยะมูลฝอย

 

 

ก็บ(%) 

ก็บ(%) 

ย 



 
 
 

 
 

รายง

230.28

957.3

งานการสํารวจ

82.22

84.

จและประเมนิ

จั

32

จังหวัด

นระบบรวบรว

จังหวัดอ่างท

ดพระนครศ

มและบําบัดนํ้

280.06

ทอง

1,135.25

ศรีอยุธยา

นํ้าเสียชุมชนแ

ปริมาณขยะที่

ปริมาณท่ีเก็บข

ประสิทธิภาพก

ปริมาณขยะที่

ปริมาณท่ีเก็บข

ประสิทธิภาพก

และระบบกําจั

ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ขน (ตัน/วัน)

การให้บริการจัดเก

ที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน)

ขน (ตัน/วัน)

การให้บริการจัดเก

ัดขยะมูลฝอย

 

 

ก็บ(%) 

ก็บ(%) 

ย 



 


