
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 11 (นครราชสีมา)
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สารบัญ 

หน้า 

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร         1 

1.1 ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสยีรวมชุมชนและระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 1 

บทที่ 1 ข้อมูลพื นฐานรายจังหวัด       5 
1. จังหวัดนครราชสีมา       5 

1.1 ขนาดที่ตั งและอาณาเขต        5 

1.2 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน ้า        6 
1.3 สภาพภูมิอากาศ         6 
1.4 ขอบเขตการปกครอง        6 
1.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ        7 

2. จังหวัดบุรีรัมย์          8 
2.1 ขนาดที่ตั งและอาณาเขต        8 
2.2 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน ้า        9 
2.3 สภาพภูมิอากาศ         9 
2.4 ขอบเขตการปกครอง        9 
2.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ        10 

3. จังหวัดสุรินทร์          11 
3.1 ขนาดที่ตั งและอาณาเขต        11 
3.2 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน ้า        12 
3.3 สภาพภูมิอากาศ         12 
3.4 ขอบเขตการปกครอง        12 
3.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ        13 

4. จังหวัดศรีสะเกษ         14 
4.1 ขนาดที่ตั งและอาณาเขต        14 
4.2 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน ้า        15 
4.3 สภาพภูมิอากาศ         15 
4.4 ขอบเขตการปกครอง        15 
4.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ        16 

บทที่ 2 สถานการณ์น ้าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด      17 
1. สถานการณค์ุณภาพแหล่งน ้าผิวดินและการจัดการน ้าเสียชุมชน    17 

1.1 สถานการณ์คุณภาพแหล่งน ้าผิวดิน       17 
1.2 สถานการณ์การจัดการน ้าเสียชุมชน       20 

 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

2. สถานการณ์ขยะมูลฝอย        23 
2.1 สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย        24 
2.2 ของเสียอันตรายชุมชน        24 
2.3 มูลฝอยติดเชื อ         25 
2.4 ผลการบริหารจัดการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 26 

บทที่ 3 ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชน   31 
1. จังหวัดนครราชสีมา         31 

1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครนครราชสีมา  31 
 1) ข้อมูลทั่วไป         31 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        31 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        32 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       35 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   36 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   36 
    โครงการการจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองปากช่อง  36 
 1) ข้อมูลทั่วไป         36 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        39 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        39 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       43 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   43 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   43 
    โครงการการจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3 โครงการ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย ส้านักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่  44 
 1) ข้อมูลทั่วไป         44 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        47 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        47 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       51 
 5) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   51 

    โครงการการจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. จังหวัดบุรีรัมย์          52 

2.1 โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์    52 
1) ข้อมูลทั่วไป         52 
2) ข้อมูลด้านนโยบาย        54 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        54 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       57 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   57 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   57 
    โครงการการจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. จังหวัดสุรินทร์          58 
3.1 โครงการก่อสร้างระบบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองสุรินทร์   58 

 1) ข้อมูลทั่วไป         58 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        61 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        61 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       65 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   66 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   66 
    โครงการการจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนว  66 
 พระราชด้าริ ส้านักงานเทศบาลต้าบลท่าตูม 
 1) ข้อมูลทั่วไป         66 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        68 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        68 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       71 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   71 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   71 
    โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทที่ 4 ผลการส้ารวจและประเมินระบบก้าจัดขยะมูลฝอย      72 
1. จังหวัดนครราชสีมา         72 

1.1 โครงการระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนครนครราชสีมา   72 
 1) ข้อมูลทั่วไป         72 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        75 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        75 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       85 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   86 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   86 
    โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

1.2 โครงการศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลสูงเนิน   87 
 1) ข้อมูลทั่วไป         87 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        90 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        90 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       93 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   93 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   93 
    โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. จังหวัดบุรีรัมย์          94 
2.1 โครงการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะระยะที่ 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์    94 

 1) ข้อมลูทั่วไป         94 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        96 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        96 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       99 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   99 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   99 
    โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 โครงการศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลต้าบลสตึก กลุ่มที่ 5   100 
       ระยะที่ 1 เทศบาลต้าบลสตึก 

 1) ข้อมูลทั่วไป         100 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        103 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        103 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       104 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   105 
 6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   105 
    โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. จังหวัดศรีสะเกษ         106 
3.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและก้าจัดขยะเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   106 

 1) ข้อมูลทั่วไป         106 
 2) ข้อมูลด้านนโยบาย        109 
 3) ข้อมูลด้านเทคนิค        110 
 4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ       113 
 5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน   115 



สารบญั (ต่อ) 
หน้า 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการ   115 
    โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บทที่ 5 บทวิเคราะห์การจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด    116 
1. ด้านการจัดการน ้าเสีย         117 

1.1 ผลการส้ารวจการด้าเนินงานของระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชน  117 
1.2 การประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชน     119 

2. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย        121 
2.1 ผลการส้ารวจการด้าเนินงานของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย    121 
2.2 การประเมินระบบก้าจัดขยะมูลฝอย       123 

บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะการจัดการน ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย    125 
1. สรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียและระบบ  125 
   ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื นท่ีลุ่มน ้ามูลตอนบน 

1.1 ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียรวมชุมชน  125 
1.2 ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอย    125 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน ้าเสียและขยะมูลฝอย     126 
2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน ้าเสียรวมชุมชน     126 
2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย     126 

3. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการน ้าเสียและขยะมูลฝอย      127 
3.1 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการน ้าเสียชุมชน      127 
3.2 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการขยะมูลฝอย      128 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการน ้าเสียและขยะมูลฝอย     129 
4.1 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    129 
4.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     130 

 
 
 
 



สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางท่ี 1-1 แสดงอุตุนิยมสังเขป และปริมาณน้้าฝนจ้าแนกรายสถานีตรวจอากาศ ปี 2559  6 
ตารางท่ี 1-2 แสดงขอบเขตการปกครองปี 2559       7 
ตารางท่ี 1-3 แสดงจ้านวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558    7 
ตารางท่ี 1-4 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีจ้าแนกตามสาขาการผลิตปี 2557  7 
ตารางท่ี 1-5 แสดงอุตุนิยมสังเขป และปริมาณน้้าฝนจ้าแนกรายสถานีตรวจอากาศ ปี 2559  9 
ตารางท่ี 1-6 แสดงขอบเขตการปกครองปี 2559       9 
ตารางท่ี 1-7 แสดงจ้านวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558     10 
ตารางท่ี 1-8 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีจ้าแนกตามสาขาการผลิตปี 2557  10 

ตารางท่ี 1-9 แสดงอุตุนิยมสังเขป และปริมาณน้้าฝนจ้าแนกรายสถานีตรวจอากาศ ปี 2559  12 
ตารางท่ี 1-10 แสดงขอบเขตการปกครองปี 2559       12 
ตารางท่ี 1-11 แสดงจ้านวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2558     13 
ตารางท่ี 1-12 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีจ้าแนกตามสาขาการผลิตปี 2557  13 
ตารางท่ี 1-13 แสดงอุตุนิยมสังเขป และปริมาณน้้าฝนจ้าแนกรายสถานีตรวจอากาศ ปี 2559  15 
ตารางท่ี 1-14 แสดงขอบเขตการปกครองปี 2559       15 
ตารางท่ี 1-15 แสดงจ้านวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559    16 
ตารางท่ี 1-16 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ้าปีจ้าแนกตามสาขาการผลิตปี 2559  16 
ตารางท่ี 2-1 แสดงคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    17 
ตารางท่ี 2-2 แสดงคุณภาพน้้าตามช่วงคะแนน (ครั้งที่ 1 - 4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)    19 
ตารางท่ี 2-3 แสดงค่าดัชนีคุณภาพน้้าทั่วไป (WQI) ครั้งที่ 1-4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  20 
ตารางท่ี 2-4 แสดงข้อมูลระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน   21 
ตารางท่ี 2-5 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11    23 
ตารางท่ี 2-6 แสดงสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11   24 
ตารางท่ี 2-7 แสดงปริมาณของเสียอันตรายในพ้ืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 25 

ตารางท่ี 2-8 แสดงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11   26 
ตารางท่ี 2-9 แสดงผลการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง     27 
ตารางที่ 2-10 แสดงพ้ืนที่ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย    27 
ตารางท่ี 2-11 แสดงผลการด้าเนินงานศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนรายจังหวัด  28 
ตารางท่ี 2-12 แสดงการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ศูนย์รวมก้าจัดขยะมูลฝอยตาม Roadmap ของ   29 
                 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 
ตารางท่ี 2-13 แสดงความก้าวหน้าในการจัดกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  30 
ตารางท่ี 3-1 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา    31 
ตารางท่ี 3-2 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา     32 
ตารางท่ี 3-3 แสดงที่ตั้งอาคารผันน้้าเสียเทศบาลนครนครราชสีมา     34 
ตารางท่ี 3-4 แสดงอาคารผันน้้าเสียที่มีเครื่องสูบ ทั้งหมด (CSO และ CP) เทศบาลนครนครราชสีมา 34 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางท่ี 3-5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ สถานีสูบกลับน้้าเสียเทศบาลนครนครราชสีมา 34 
ตารางท่ี 3-6 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง     36 
ตารางท่ี 3-7 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง   39 
ตารางท่ี 3-8 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองปากช่อง   40 
ตารางท่ี 3-9 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสียเทศบาล  41 
                เมืองปากช่อง    
ตารางท่ี 3-10 แสดงรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักรและ 42 
                  ครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองปากช่อง 
ตารางท่ี 3-11 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่     44 
ตารางท่ี 3-12 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบัวใหญ่   47 
ตารางท่ี 3-13 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย      50 
ตารางท่ี 3-14 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสีย เทศบาลเมืองบัวใหญ่    50 
ตารางท่ี 3-15 แสดงคุณลักษณะน้้าเสียและน้้าทิ้งของระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวม  51 
        เทศบาลเมืองบัวใหญ่  
ตารางท่ี 3-16 แสดงรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)    51 
                  ของเครื่องจักรและครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
ตารางท่ี 3-17 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     52 
ตารางท่ี 3-18 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   54 
ตารางท่ี 3-19 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (SOD) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   54 
ตารางท่ี 3-20 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียเทศบาลเมืองบุรีรัมย์    55 
ตารางท่ี 3-21 แสดงคุณลักษณะน้้าเสียและน้้าทิ้งของระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวม  56 
         เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
ตารางท่ี 3-22 แสดงรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักรและ 56 
                  ครุภัณฑ์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
ตารางท่ี 3-23 แสดงอัตราค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์    57 
ตารางท่ี 3-24 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์   62 
ตารางท่ี 3-25 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองสุรินทร์   63 
ตารางท่ี 3-26 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสียเทศบาล  63 
                  เมืองสุรินทร์ 
ตารางท่ี 3-27 แสดงคุณลักษณะน้้าเสียและน้้าทิ้งของระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวม  65 
        เทศบาลเมืองสุรินทร์  
ตารางท่ี 3-28 แสดงรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักร 65 
                  และครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ตารางท่ี 3-29 แสดงแหล่งก้าเนิดน้้าเสียชุมชนเทศบาลต้าบลท่าตูม     66 
ตารางท่ี 3-30 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้้าเสียชุมชนเทศบาลต้าบลท่าตูม   68 
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ตารางท่ี 3-31 แสดงรายละเอียดจ้านวนบ่อดักน้้าเสีย (CSO) เทศบาลต้าบลท่าตูม   69
ตารางท่ี 3-32 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้้าเสีย และ/หรือ สถานียกระดับน้้าเสียเทศบาลต้าบลท่าตูม 69 
ตารางท่ี 3-33 แสดงคุณลักษณะน้้าเสียและน้้าทิ้งของระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลท่าตูมรวม 70 
ตารางท่ี 3-34 แสดงรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เครื่องจักร  70 
                  และครุภัณฑ์ เทศบาลต้าบลท่าตูม 
ตารางท่ี 4-1 แสดงปริมาณขยะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม    72 
ตารางท่ี 4-2 แสดงแหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา    73 
ตารางท่ี 4-3 แสดงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะ เทศบาลนครนครราชสีมา  73 
ตารางท่ี 4-4 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา    75 
ตารางท่ี 4-5 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ  78 
ตารางท่ี 4-6 แสดงรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักร  84 
                 และครุภัณฑ์เทศบาลนครนครราชสีมา     
ตารางท่ี 4-7 แสดงอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา  86 
ตารางท่ี 4-8 แสดงจ้านวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม    87 
ตารางท่ี 4-9 แสดงแหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลต้าบลสูงเนิน     88 
ตารางท่ี 4-10 แสดงองค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะเทศบาลต้าบลสูงเนิน    88 
ตารางท่ี 4-11 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลสูงเนิน     90 
ตารางท่ี 4-12 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกับ  90 
                   เทศบาลต้าบลสูงเนิน 
ตารางที่ 4-13 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต้าบลสูงเนิน   93 
ตารางที่ 4-14 แสดงจ้านวนประชากร และครัวเรือนในเขตเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ   94 
ตารางที่ 4-15 แสดงแหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์    94 
ตารางที่ 4-16 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     97 
ตารางท่ี 4-17 แสดงรถเก็บขยะขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ   97      
                  กับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
ตารางท่ี 4-18 แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ   98 
                  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ตารางที่ 4-19 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   99 
ตารางที่ 4-20 แสดงแหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต้าบลสตึก     100 
ตารางท่ี 4-21 แสดงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะ     101 
ตารางท่ี 4-22 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ   103 
ตารางท่ี 4-23 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ  103 
ตารางท่ี 4-24 แสดงรายการ จ้านวนและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  104  
                  ของเครื่องจักรและครุภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 4-25 แสดงจ้านวนประชากร และครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตองค์กรปกครอง  106 
                  ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม 
ตารางท่ี 4-26 แสดงแหล่งก้าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ    107 
ตารางท่ี 4-27 แสดงองค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   107 
ตารางที่ 4-28 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ     110 
ตารางที่ 4-29 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกับเทศบาล 111 
                   เมืองศรีสะเกษ 
ตารางท่ี 4-30 แสดงเครื่องจักรและครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ     113 
ตารางท่ี 4-31 แสดงสรุปปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล เอกชน   114 
                   ร้านค้าต่างๆ ที่ร่วมโครงการกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
ตารางท่ี 4-32 แสดงประเด็นเรื่องร้องเรียนปัญหาขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ   115 
ตารางท่ี 5-1 แสดงองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ส้ารวจระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน   116 
                 และระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
ตารางที่ 5-2 แสดงผลการส้ารวจการด้าเนินงานของระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน  117 
ตารางท่ี 5-3 แสดงสรุปผลคะแนนการประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน   119 
                 โดยปัจจัยการประเมิน 4 ด้าน 
ตารางที่ 5-4 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน 5 แห่ง  121 
ตารางที่ 5-5 แสดงสรุปผลคะแนนการประเมินระบบก้าจัดขยะมูลฝอยโดยปัจจัยการประเมิน 4 ด้าน 123  
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รูปที่ 1-1 แสดงแผนที่จังหวัดนครราชสีมา        5 
รูปที่ 1-2 แสดงแผนที่จังหวัดบุรีรัมย์        8 
รูปที่ 1-3 แสดงแผนที่จังหวัดสุรินทร์        11 
รูปที่ 1-4 แสดงแผนที่จังหวัดศรีสะเกษ        14 
รูปที่ 2-1 แสดงแผนภูมิผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินเฉลี่ย ครั้งที่ 1 - 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 18 
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1 

รายงานการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนและ
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 

1. บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
1.1 ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนและระบบก้าจัด 

ขยะมูลฝอย 
1.1.1 จังหวัดนครราชสีมา 

1) ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ 20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 
มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 32 อ าเภอ 289 ต าบลและ 3,743 หมู่บ้าน             
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล จ านวน  
90 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
ปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว และเทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลต าบล จ านวน 85 แห่ง 
และมีองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 243 แห่ง จ านวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558      
รวมทั้งสิ้น 2,628,818 คน แบ่งออกเป็น ชาย จ านวน 1,298,167 คน หญิง จ านวน 1,330,651 คน 

สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ า จากการเฝูาระวังคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน         
34 สถานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่าส่วนใหญ่จัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) 
จ านวน 14 สถานี คิดเป็น ร้อยละ 41.18 รองลงมา จัดอยู่ในประเภทที่ 3 (พอใช้) จ านวน 13 สถานี
คิดเป็น ร้อยละ 38.24 ประเภทที่ 5 (เสื่อมโทรมมาก) จ านวน 5 สถานี คิดเป็น ร้อยละ 14.71 และ
แหล่งน้ าประเภทที่ 2 (ดี) จ านวน 2 สถานี คิดเป็นร้อยละ 5.88 ตามล าดับ 

2) ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนทั้งสิ้น 6 แห่ง 
ประกอบด้วย เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลต าบล
ตลาดแค เทศบาลต าบลกุดจิก และเทศบาลต าบลขามทะเลสอ โดยส่วนใหญ่เป็นระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมชุมชนแบบบ่อผึ่ง (stabilization pond) จ านวน 4 แห่ง และเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน
แบบผสมผสาน จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นระบบบ่อผึ่ง-คลองวนเวียน และ
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ เป็นระบบบ่อผึ่ง-บึงประดิษฐ์ ระบบรองรับน้ าเสียได้รวมประมาณวันละ 
87,550 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ าเสียเข้าระบบ จ านวน 69,440 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
79.31 ของศักยภาพในการรองรับน้ าเสียทั้งหมดของระบบฯ มีพ้ืนที่รับบริการรวม 53.47 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 65.71 ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่มีระบบบ าบัดฯ 
ปัจจุบันมีการเดินระบบ จ านวน 5 แห่ง ช ารุด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 

3) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอย 
เกิดขึ้นเฉลี่ย 2,458.33 ตันต่อวัน โดยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้บริการเก็บขน จ านวน 1,300.93 ตันต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 52.92 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีบริการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย จ านวน 151 แห่ง จากทั้งหมด จ านวน 333 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.35 ของจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการรวบรวมและเก็บขนไปก าจัดมีประมาณ 
1,044.93 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 42.51 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ก าจัดถูกหลักวิชาการ จ านวน 612.18 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 24.90 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
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ทั้งหมด ปัจจุบันมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 105 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม  
ที่ถูกหลักวิชาการ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม จ านวน 29 แห่ง ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลสูงเนิน       
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอย มาทิ้งร่วม จ านวน 13 แห่ง และศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองสีคิ้ว เตาเผาขยะที่ไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ จ านวน 3 แห่ง และมีบ่อก าจัด         
ขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง จ านวน 99 แห่ง นอกจากนี้มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในระหว่าง   
การก่อสร้าง จ านวน 4 แห่ง 5 โครงการ ประกอบด้วย ได้แก่ เทศบาลเมืองเมืองปัก จ านวน 2 โครงการ  
คือ ระบบการจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน ได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับงบประมาณ
จากกระทรวงพลังงาน จ านวน 1 โครงการ เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลต าบลด่านขุนทดและเทศบาล  
ต าบลแชะ จ านวน 1 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) 
และปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน โดยมีขนาด 25 ตันต่อวัน ทั้ง 4 แห่ง 

1.2.2 จังหวัดบุรีรัมย์ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่างของประเทศไทย มีพ้ืนที่ประมาณ 10,321,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศ ใหญ่เป็นอันดับ      
6 ของประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อ าเภอ 189 ต าบล 2,544 หมู่บ้าน การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองนางรอง และเทศบาลเมืองชุมเห็ด เทศบาลต าบล จ านวน 59 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 146 แห่ง มีจ านวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   
รวมทั้งสิ้น 1,584,661 คน แบ่งออกเป็นชาย 790,260 คน หญิง จ านวน 794,401 คน ตามล าดับ 

สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ า จากการเฝูาระวังคุณแหล่งน้ าผิวดินในแม่น้ าสาย
หลักและล าสาขาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 7 สถานี พบว่าส่วนใหญ่คุณภาพแหล่งน้ าจัดอยู่
ในประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) จ านวน 4 สถานี  คิดเป็นร้อยละ 57.14 และจัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภท  
ที่ 3 (พอใช้) จ านวน 3 สถานี คิดเป็นร้อยละ 42.86 

2) ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ โดยเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อเติมอากาศ รองรับน้ าเสียได้รวมประมาณ 13,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้ าเสียเข้าระบบ 8,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 62.30 ของศักยภาพ 
ในการรองรับน้ าเสียทั้งหมด มีพ้ืนที่รับบริการ รวม 4.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 70.00    
ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด  

3) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
เฉลี่ย 1,597.60 ตันต่อวัน โดยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้บริการเก็บขน จ านวน 697.89 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
43.68 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีระบบ  
การจัดการขยะมูลฝอยรวม 71 แห่ง จากจ านวนทั้งหมด 208 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.13 โดยปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการรวบรวมและเก็บขนไปก าจัดมีประมาณวันละ 391.79 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
24.52 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกหลักวิชาการ จ านวน 
179.23 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 11.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ปัจจุบันมีสถานที่
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ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 52 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกหลักวิชาการ จ านวน 
2 แห่ง ได้แก ่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอย
มาท้ิงรวม 25 แห่ง เป็นระบบการก าจัดแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) และ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลสตึก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาท้ิง รวม 
8 แห่ง เป็นระบบการก าจัดแบบผสมผสาน และบ่อก าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง จ านวน    
47 แห่ง เตาเผาขยะที่ไม่มีระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ จ านวน 2 แห่ง และเทกองแบบควบคุม 
(Controlled dump) จ านวน 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในระหว่างการแก้ไข
แบบรายละเอียด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินการก่อสร้าง        
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลต าบลบ้านกรวด อ าเภอบ้านกรวด คาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.3.3 จังหวัดสุรินทร์  
1) ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

มีพ้ืนที่ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,077,535 ไร่) แบ่งการปกครอง เป็น 17 อ าเภอ 
159 ต าบล 2,119 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน   
1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลต าบล จ านวน 27 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 144 แห่ง  มีจ านวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวม
ทั้งสิ้น 1,395,024 คน แบ่งออกเป็นชาย จ านวน 697,486 คน หญิง จ านวน 697,538 คน 

สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ า จากการเฝูาระวังคุณแหล่งน้ าผิวดินในแม่น้ า     
สายหลักและล าสาขาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 7 สถานี พบว่าคุณภาพแหล่งน้ าจัดอยู่    
ในประเภทที่ 3 (พอใช้) จ านวน 3 สถานี คิดเป็นร้อยละ 42.86 ประเภทที่ 2 (ดี) จ านวน 2 สถานี และ
ประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) จ านวน 2 สถานี คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามล าดับ  

2) ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดให้มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 2 แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลต าบลท่าตูม โดยเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่ง และแบบ
บ่อผึ่ง-บึงประดิษฐ์ ตามล าดับ ระบบบ าบัดน้ าเสียทั้ง 2 ระบบ รองรับน้ าเสียได้รวมประมาณวันละ 
13,960 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้ าเสียเข้าระบบ จ านวน 11,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 80.23 ของศักยภาพในการรองรับน้ าเสียทั้งหมดของระบบฯ มีพ้ืนที่รับบริการรวม 8.6 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 63.10 ของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 2 แห่ง 

3) ระบบก าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 
เฉลี่ย 1,319.49 ตันต่อวัน โดยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้บริการเก็บขน จ านวน 229.16 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
17.37 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีระบบ    
การจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 21 แห่ง จากจ านวนทั้งหมด 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.21 โดยปริมาณ   
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการรวบรวมและเก็บขนไปก าจัดมีประมาณ 136.03 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 10.31 
ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดถูกหลักวิชาการ จ านวน 85.93   
ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ยังไม่มี
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่ถูกหลักวิชาการ โดยมีบ่อก าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง จ านวน     
12 แห่ง และเตาเผาขยะท ี่ไม่มีระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ จ านวน 3 แห่ง เทกองแบบควบคุม 
(Controlled dump) จ านวน 2 แห่ง ทั้งนี้เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้ด าเนินการเก็บรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
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น าไปก าจัดที่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
นอกจากนี้ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 

1.4.4 จังหวัดศรีสะเกษ 
1) ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

มีพ้ืนที่ประมาณ 8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.50 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อ าเภอ 
206 ต าบล 2,633 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 
1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 
เทศบาลต าบล จ านวน 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 179 แห่ง รวม 217 แห่ง มีประชากร 
รวมทั้งสิ้น 1,468,798 คน แบ่งออกเป็นชาย จ านวน 733,657 คน หญิง จ านวน 735,141 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ า จากการเฝูาระวังคุณแหล่งน้ าผิวดินในแม่น้ า      
สายหลักและล าสาขาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 7 สถานี พบว่าคุณภาพแหล่งน้ าจัดอยู่ใน
ประเภทที่ 3 (พอใช้) จ านวน 3 สถานี คิดเป็นร้อยละ 42.86 ประเภทที่ 2 (ดี) จ านวน 2 สถานี และ
ประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) จ านวน 2 สถานี คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามล าดับ  

2) ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน มีเพียงเทศบาลเมืองศรีสะเกษท่ีอยู่ใน
ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดศรีสะเกษมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 1,403.25 
ตันต่อวัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 216 แห่ง โดยเกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้บริการเก็บขน จ านวน 
366.66 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 26.13 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีบริการเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.74 ของจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการเก็บขน มีจ านวน 207.62 ตัน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด และมีการก าจัด ขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
วิชาการ จ านวน 97.81 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6.97 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ปัจจุบันจังหวัด 
ศรีสะเกษ มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 45 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมที่   
ถูกหลักวิชาการ จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม จ านวน 31 แห่ง บ่อก าจัดขยะมูลฝอยแบบ เทกองกลางแจ้ง 
จ านวน 43 แห่ง เทกองแบบควบคุม จ านวน 1 แห่ง ทั้งนี้มีศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และ      
ปุ๋ยอินทรีย ์จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (ขนาด 80 ตันต่อวัน) เทศบาลต าบลขุนหาญ
(ขนาด 20 ตันต่อวัน) และองค์การบริหารส่วนต าบลเสียว (ขนาด 20 ตันต่อวัน) และศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอย จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เทศบาลต าบล
เมืองขุขันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
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บทท่ี 1 ข้อมลูพื้นฐานรายจังหวัด 
1. จังหวัดนครราชสีมา 
  1.1 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

    จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด 15 องศาเหนือ 
ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 187 เมตร มีพ้ืนที่ 20,493.964 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1-1 แสดงแผนที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

ครบุ ร ุี

สุีคุิุ ว

ปากชุ อง

คง

พุิมาย
ดุ านขุ นทด

เสุิงสาง

ปุ กธงชุ ย

สุ งเนุิน

วุ งนุ ำเขุียว

โนนสุ ง

ชุ มพวง

จุ กราช

โชคชุ ย

บุ วใหญุ 
ประทาย

โนนไทย

หุ วยแถลง

เมุ องนครราชสุีมา

หนองบุ ญมาก

ขามสะแกแสง

แกุ งสนามนาง

เทพารุ กษุ  (กุิุ ง อ.)

โนนแดง

บุ านเหลุ ุ อม

พระทองคำ (กุิุ ง อ. )

ขามทะเลสอ
เฉลุิมพระเกุียรตุิ

เมุ องยาง (กุิุ ง อ.)

สุีดา ( กิุุ ง อ.)

ลำทะเมนชุ ย (กุิุ ง อ.)

บุ วลาย (กุิุ ง อ.)
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1.2 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน้้า 
      แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดนครราชสีมามี จ านวน 4 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ า          

ล าตะคอง ลุ่มน้ าล าเชียงไกร และลุ่มน้ าล าปลายมาศ และล าสาขา จ านวน 5 ล าสาขา ได้แก่ ล าซอ    
ล าแชะ ล าจักราช ล าสะแทด และห้วยยาง ซึ่งลุ่มน้ าและล าสาขาข้างต้น มีสถานีเฝูาระวังคุณภาพ
แหล่งน้ า จ านวน 34 สถานี  ในอ าเภอต่างๆ ได้แก่ อ าเภอชุมพวง พิมาย เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย    
ครบุรี เมืองปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ โนนสูง โนนไทย ด่านขุนทด เสิงสาง ปักธงชัย จักราช 
ประทาย และบัวใหญ่ รวมทั้งสิ้น 18 อ าเภอ   

1.3 สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ (เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ) มรสุมนี้               
มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพา    
มวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งก าเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
(เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งก าเนิดจากบริเวณความ      
กดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้
และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตรจะพัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทร
อินเดียมาสู่ประเทศไทย ท าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป 

 เมื่อพิจารณาสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาในปี 2559 พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ย   
อยู่ในช่วง 27.16-29.04 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วง 560.60-1,021.60 มิลลิเมตร 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 1-1 แสดงอุตุนิยมสังเขป และปริมาณน้ าฝนจ าแนกรายสถานีตรวจอากาศ ปี 2559 

สถานีตรวจอากาศ อุณหภูมิต่้าสุด 
(°C) 

อุณหภูมิสูงสุด 
(°C) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(°C) 

ปริมาณน้้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 24.06 34.90 29.04 1,021.60 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 23.78 34.96 28.86 792.80 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 22.47 32.70 27.16 560.60 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559 

1.4 ขอบเขตการปกครอง 
จังหวัดนครราชสีมา มีการแบ่งเขตการปกครอง ทั้งสิ้นจ านวน 32 อ าเภอ 289 ต าบล และ 

3,743 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 334 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด     
1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 85 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 243 แห่ง รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 1-2 แสดงขอบเขตการปกครองปี 2559 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

ส่วนภูมิภาค 1 ส่วนท้องถิ่น 2 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

นครราชสีมา 32 289 3,743 1 1 4 85 243 
 ท่ีมา : 1. กรมการปกครอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  
 2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 (www.dla.go.th)  
 

 1.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
1) จ้านวนประชากร 

จากข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
มีประชากรรวมทั้งสิ้น จ านวน 2,628,818 คน และ 913,507 ครัวเรือน รายละเอียดดังตาราง  

ตารางท่ี 1-3 แสดงจ านวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558 

จังหวัด 
จ้านวนประชากร (คน) จ้านวนบ้าน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 
นครราชสีมา 1,298,167 1,330,651 2,628,818 913,507 

ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.dopa.go.th) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

2) สภาพเศรษฐกิจ 
  จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พบว่า พ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมา มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จ านวน 245,248 ล้านบาท 
แยกเป็นภาคเกษตร จ านวน 42,204 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร จ านวน 203,044 ล้านบาท 
รายละเอียดดังตาราง  
ตารางท่ี 1-4 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีจ าแนกตามสาขาการผลิตปี 2557 
                                                                                                   หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต นครราชสีมา 
ภาคเกษตร 42,204 
ภาคนอกเกษตร 203,044 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 245,248 
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 97,963 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 (www.nesdb.go.th) สืบค้นวันท่ี 29 กันยายน 2559 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) พบว่า จังหวัดนครราชสีมา        
มีค่าเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 97,963 บาท อยู่ในอันดับที่ 51 ของประเทศ 

 

 

 

http://www.dopa.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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2. จังหวัดบุรีรัมย ์
2.1 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  มีพ้ืนที่
ประมาณ 10,321,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศ
ใกล้เคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสุรินทร์ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ 
   ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-2 แสดงแผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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2.2 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน้้า 
 จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดใหญ่ 3 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ ามูล ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ า   

ล าปลายมาศ ซึ่งลุ่มน้ า และล าสาขาข้างต้น มีสถานีเฝูาระวังคุณภาพแหล่งน้ าของกรมควบคุมมลพิษ 
และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จ านวน 7 สถานี ในอ าเภอต่างๆ ได้แก่ อ าเภอสตึก พุทไธสง 
กระสัง นางรอง ช านิ และล าปลายมาศ รวม 6 อ าเภอ ซึ่งจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพของแหล่งน้ า จ านวน 4 ครั้งต่อปี  

 2.3 สภาพภูมิอากาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ 

    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม  
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ในระหว่าง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และจากพายุจรในเดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน 
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม 
    เมื่อพิจารณาสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ในปี 2558 พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ย       

อยู่ในช่วง 28.26 - 28.47 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วง 996.80 - 1,125.80 มิลลิเมตร 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 1-5 แสดงอุตุนิยมสังเขป และปริมาณน้ าฝนจ าแนกรายสถานีตรวจอากาศ ปี 2559 

สถานีตรวจอากาศ อุณหภูมิต่้าสุด 
(°C) 

อุณหภูมิสูงสุด 
(°C) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(°C) 

ปริมาณน้้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 22.04 34.57 28.26 996.80 

อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 23.02 34.91 28.47 1,125.80 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559 

 2.4 ขอบเขตการปกครอง 
 จังหวัดบุรีรัมย์ มีการแบ่งเขตการปกครอง ทั้งสิ้นจ านวน 23 อ าเภอ 189 ต าบล และ 2,544 หมู่บ้าน 

และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 209 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง 
เทศบาลต าบล 59 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 146 แห่ง รายละเอียด  ดังตาราง 

 ตารางท่ี 1-6 แสดงขอบเขตการปกครองปี 2559 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

ส่วนภูมิภาค 1 ส่วนท้องถิ่น 2 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

บุรีรัมย์ 23 189 2,544 1 - 3 59 146 
 ท่ีมา : 1. กรมการปกครอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  
 2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 (www.dla.go.th)  
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 2.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
  1) จ้านวนประชากร 

  จากข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์       
มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น รวม 1,584,661 คน และ 440,324 ครัวเรือน รายละเอียดดังตาราง  

ตารางท่ี 1-7 แสดงจ านวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 

จังหวัด 
จ้านวนประชากร (คน) จ้านวนบ้าน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 

บุรีรัมย์ 790,260 794,401 1,584,661 440,324 

ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.dopa.go.th) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

 2) สภาพเศรษฐกิจ 
  จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์       

มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จ านวน 74,648 ล้านบาท แยกเป็น     
ภาคเกษตร จ านวน 19,855 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร จ านวน 54,793 ล้านบาท รายละเอียด      
ดังตาราง  

ตารางท่ี 1-8 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีจ าแนกตามสาขาการผลิตปี 2557 
                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต บุรีรัมย์ 
ภาคเกษตร 19,855 
ภาคนอกเกษตร 54,793 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 74,648 
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 59,284 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 (www.nesdb.go.th) สืบค้นวันท่ี 29 กันยายน 2559 
 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีค่าเฉลี่ยต่อหัว
เท่ากับ 59,284 บาท เป็นอันดับที่ 84 ของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dopa.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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3. จังหวัดสุรินทร์ 
  3.1 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

    จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างลองติจูด 103 และ 105 องศา
ตะวันออก ละติจูด 15 และ 16 องศาเหนือ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 420 กิโลเมตรมีพ้ืนที่
ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,077,535 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศ
ใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม  
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1-3 แสดงแผนที่จังหวัดสุรินทร์ 
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 3.2 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน้้า 
 จังหวัดสุรินทร์มีล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ จ านวน 2 ลุ่มน้ า คือ แม่น้ ามูล และล าชี และลุ่มน้ า

สาขา จ านวน 2 ลุ่มน้ า ได้แก่ ห้วยเสนง และห้วยทับทัน ซึ่งลุ่มน้ า และล าสาขาข้างต้น มีสถานี         
เฝูาระวังคุณภาพแหล่งน้ า จ านวน 7 สถานี ในอ าเภอต่างๆ ได้แก่ อ าเภอท่าตูม เมือง จอมพระ และ      
อ าเภอรัตนบุรี รวม 4 อ าเภอ ซึ่งจะด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพของแหล่งน้ า 
จ านวน 4 ครั้งต่อปี เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการปูองกัน   

 3.3 สภาพภูมิอากาศ 
    ลักษณะอากาศจังหวัดสุรินทร์ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดสุรินทร์ จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศ

แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศ
แบบสวันนา (Savanna Climate) ซึ่งเป็นลักษณะอากาศท่ีมีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด ลักษณะ
อากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤด ู

    เมื่อพิจารณาสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ในปี 2559 พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
28.59-28.85 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนอยู่ระหว่าง 1,117.30-1,176.60 มิลลิเมตร รายละเอียด
ดังตาราง 

ตารางท่ี 1-9 แสดงอุตุนิยมสังเขป และปริมาณน้ าฝนจ าแนกรายสถานีตรวจอากาศ ปี 2559 

สถานีตรวจอากาศ อุณหภูมิต่้าสุด 
(°C) 

อุณหภูมิสูงสุด 
(°C) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(°C) 

ปริมาณน้้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 23.72 34.49 28.85 1,176.60 
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 23.52 34.28 28.59 1,117.30 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559 

 3.4 ขอบเขตการปกครอง 
  จังหวัดสุรินทร์ มีการแบ่งเขตการปกครอง ทั้งสิ้นจ านวน 17 อ าเภอ 159 ต าบล และ 2,119 

หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 173 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 144 แห่ง 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 1-10 แสดงขอบเขตการปกครองปี 2559 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

ส่วนภูมิภาค 1 ส่วนท้องถิ่น 2 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

สุรินทร์ 17 159 2,119 1 - 1 27 144 

 ท่ีมา : 1. กรมการปกครอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  
 2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 (www.dla.go.th) 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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 3.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
    1) จ้านวนประชากร 

   จากข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์        
มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,391,636 คน และ 370,706 ครัวเรือน รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 1-11 แสดงจ านวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2558 

จังหวัด 
จ้านวนประชากร (คน) จ้านวนบ้าน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 
สุรินทร์ 697,486 697,538 1,395,024 376,980 

ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.dopa.go.th) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

 2) สภาพเศรษฐกิจ 
         จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จ านวน 66,135 ล้านบาท แยกเป็น        
ภาคเกษตร จ านวน 18,267 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร จ านวน 47,868 ล้านบาท รายละเอียด       
ดังตาราง  

ตารางท่ี 1-12 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีจ าแนกตามสาขาการผลิตปี 2557 
                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต สุรินทร์ 
ภาคเกษตร 18,267 
ภาคนอกเกษตร 47,868 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 66,135 
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 59,299 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 (www.nesdb.go.th) สืบค้นวันท่ี 29 กันยายน 2559 

เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) พบว่า จังหวัดสุรินทร์มีค่าเฉลี่ยต่อหัว
เท่ากับ 59,299 บาท จัดเป็นอันดับที่ 83 ของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dopa.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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4. จังหวัดศรีสะเกษ 
  4.1 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ ละติจูด 
14 - 15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104 - 105 องศาตะวันออก เหนือระดับน้ าทะเล 120 เมตร มีเนื้อที่
ทั้งหมด 8,839.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.50 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ     
515 กิโลเมตร ทางรถยนต์ 571 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอ าเภอราษีไศล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอศิลาลาด ติดต่อกับ 
                     จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศใต ้ ติดต่อกับ เขตอ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุนหาญ อ าเภอกันทรลักษ์และติดกับ                                            
                       ประเทศกัมพูชา ประชาธิปไตย 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอเบญจลักษ์ อ าเภอโนนคูณ และจังหวัด 
                         อุบลราชธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอ าเภออุทุมพรพิสัย อ าเภอปรางค์กู่ อ าเภอห้วยทับทัน อ าเภอ 

                         บึงบูรพ ์และติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-4 แสดงแผนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
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 4.2 ขอบเขตและลักษณะลุ่มน้้า 
   จังหวัดศรีสะเกษ มีลุ่มน้ าหลัก จ านวน 1 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ ามูล และมีล าน้ าสาขา จ านวน            

3 ล าสาขา ได้แก่ ห้วยเสียว ห้วยขะยุง และห้วยส าราญ ซึ่งลุ่มน้ า และล าสาขาข้างต้น มีสถานีเฝูาระวัง
คุณภาพแหล่งน้ า จ านวน 6 สถานี ในอ าเภอต่างๆ ได้แก่ อ าเภอกันทรารมย์ ยางชุมน้อย ราษีไศล และ
อ าเภอเมือง รวมทั้งสิ้น 4 อ าเภอ 

 4.3 สภาพภูมิอากาศ 
    จั งหวัดศรีสะเกษ  มีสภาพอากาศร้อน  เกือบตลอดปี  มี อุณหภูมิ เฉลี่ ย  28.45 องศา

เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 31.0 - 96.0 องศาเซลเซียสสภาพอากาศของจังหวัด     
ศรีสะเกษ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 18.7 - 35.4 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 22.6 - 32.5 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 15.8 - 32.9 องศาเซลเซียส   

    เมื่อพิจารณาสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษในปี 2559 พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี่ย 
28.45 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนอยู่ที่ 1,059.90 มิลลิเมตร รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 1-13 แสดงอุตุนิยมสังเขป และปริมาณน้ าฝนจ าแนกรายสถานีตรวจอากาศ ปี 2559 

สถานีตรวจอากาศ อุณหภูมิต่้าสุด 
(°C) 

อุณหภูมิสูงสุด 
(°C) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(°C) 

ปริมาณน้้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 23.73 34.64 28.45 1,059.90 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558 

 4.4 ขอบเขตการปกครอง 
  จังหวัดศรีสะเกษ มีการแบ่งเขตการปกครอง ทั้งสิ้นจ านวน 22 อ าเภอ 206 ต าบล และ 2,633 

หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 217 แห่ง แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 35 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 179 แห่ง 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 1-14 แสดงขอบเขตการปกครองปี 2559 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

ส่วนภูมิภาค 1 ส่วนท้องถิ่น 2 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

ศรีสะเกษ 22 206 2,633 1 - 2 35 179 
 ท่ีมา : 1. กรมการปกครอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  
 2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 (www.dla.go.th)  
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 4.5 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
  1) จ้านวนประชากร 

  จากข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พบว่าในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ    
มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น จ านวน 1,468,798 คน 373,217 ครัวเรือน รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 1-15 แสดงจ านวนประชากรในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 

จังหวัด 
จ้านวนประชากร (คน) จ้านวนบ้าน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 
ศรีสะเกษ 733,657 735,141 1,468,798 373,217 

ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.dopa.go.th) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

2) สภาพเศรษฐกิจ 
  จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า พ้ืนที่

จังหวัดศรีสะเกษ มีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จ านวน 62,762 ล้านบาท 
แยกเป็นภาคเกษตร จ านวน 18,908 ล้านบาท และภาคนอกเกษตร จ านวน 43,854 ล้านบาท 
รายละเอียดดังตาราง  

ตารางท่ี 1-16 แสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจ าปีจ าแนกตามสาขาการผลิตปี 2559 
                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 

สาขาการผลิต ศรีสะเกษ 
ภาคเกษตร 18,908 
ภาคนอกเกษตร 43,854 
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 62,762 
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 60,126 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 (www.nesdb.go.th) สืบค้นวันท่ี 29 กันยายน 2559 

  เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) พบว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีค่าเฉลี่ยต่อหัว
เท่ากับ 60,126 บาท คิดเป็นล าดับที่ 81 ของประเทศ 

 

 

 

http://www.dopa.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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บทที่ 2 สถานการณ์น้้าเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 
1. สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้้าผิวดินและการจัดการน้้าเสียชุมชน 

1.1 สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้้าผิวดิน 
     ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าแหล่งน้ าส าคัญ        

ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยมีแหล่งน้ าหลักที่ด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ า คือ แม่น้ าสายหลัก จ านวน 1 แห่ง (แม่น้ ามูล) ล าน้ าสายรอง จ านวน 5 แห่ง (ล าตะคอง    
ล าชี ล าเชียงไกร ล าปลายมาศ ล าเสียว) และล าน้ าสาขาอ่ืนๆ จ านวน 9 แหล่ง (ล าจักราช ล าสะแทด 
ห้วยยาง ล าแชะ ล าซอ ห้วยเสนง ห้วยส าราญ ห้วยทับทัน และห้วยขะยุง) รวมทั้งหมด 55 สถานี    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท าการติดตามตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง คือ เดือนพฤศจิกายน 2558 
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เดือนพฤษภาคม 2559 และเดือนสิงหาคม 2559 เมื่อท าการประเมินคุณภาพน้ า
โดยรวมเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน สามารถสรุปได ้รายละเอียดดังตาราง  

ตารางท่ี 2-1 แสดงคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เกณฑ์ 
คุณภาพน้้า 

สรุปผลคุณภาพน้้าครั้งที่ 1-4 

ครั้งท่ี 1  
(พ.ย.58) 

ครั้งท่ี 2  
(ก.พ.59) 

ครั้งท่ี 3  
(พ.ค.59) 

ครั้งท่ี 4  
(ส.ค.59) 

 

ดีมากดีมาก 
- - - - 

  

ดีดี  
- ล าเสียว ล าเสียว - 

  
  
  

พอใช้พอใช้ 

ล าตะคองตอนบน 
ล าปลายมาศ ล า
เชียงไกร ล าเสียว 

แม่น้ ามูล         
ล าตะคองตอนบน 
ล าชี ล าปลายมาศ 
ล าเชียงไกร  

ล าตะคองตอนบน 
ล าชี 

ล าปลายมาศ       
ล าเชียงไกร        
ล าเสียว 

  
  
  
เสื่อมโทรมเสื่อมโทรม 

แม่น้ ามูล         
ล าตะคองตอนล่าง 
ล าชี ล าแชะ 

- 

แม่น้ ามูล          
ล าตะคองตอนล่าง            
ล าปลายมาศ       
ล าเชียงไกร 

แม่น้ ามูล ล าตะคอง 
ตอนบน ล าชี     
ล าแชะ 

  
  
  

เสื่อมโทรมมากเสื่อมโทรมมาก 

ล าซอ 
ล าตะคองตอน
ล่างล าซอ ล าแชะ 

ล าซอ ล าแชะ 
ล าตะคองตอนล่าง 
ล าซอ 
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามสถานีตรวจวัด พบว่า แหล่งน้ าส่วนใหญ่เหมาะสมต่อการ
น าไปใช้ในการอุปโภคบริโภค คือ คุณภาพจัดอยู่ในประเภทที่ 2 (ดี) ร้อยละ 11 คุณภาพน้ าจัดอยู่ใน
ประเภทที่ 3 (พอใช้) ร้อยละ 40 คุณภาพจัดอยู่ในประเภทที่ 4 (เสื่อมโทรม) ร้อยละ 40 และคุณภาพ
จัดอยู่ในประเภทที่ 5 (เสื่อมโทรมมาก) ร้อยละ 9 โดยมีดัชนีชี้วัดที่ส าคัญ คือ ปริมาณออกซิเจน       
ที่ละลายน้ า ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์หรือบีโอดี และการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมด และกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม ดังแผนภูม ิ 
 

 
 

รูปที่ 2-1 แสดงแผนภูมิผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินเฉลี่ย ครั้งที่ 1 - 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ซึ่งสามารถสรุปคุณภาพน้ าในแต่ละล าน้ าได้ดังนี้ 
1) แม่น้ ามูล ถูกก าหนดให้เป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 3 (แหล่งน้ าที่มีคุณภาพพอใช้ และสามารถ    

ใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ าทั่วไปก่อน และใช้เพ่ือการเกษตร) พบว่า มีคุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป     
คิดเป็นร้อยละ 46.15 

2) ล าตะคอง ช่วงที่ 1 (ตอนล่าง) มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศก าหนดเป็น
แหล่งน้ าประเภทที่ 4 (คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดย
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน และใช้เพ่ือการ
อุตสาหกรรม) พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 20 พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 20 
และเสื่อมโทรมมาก คิดเป็นร้อยละ 60 

3) ล าตะคอง ช่วงที่ 2 (ตอนบน) มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศก าหนดเป็น
แหล่งน้ าประเภทที่ 3 (แหล่งน้ าที่มีคุณภาพพอใช้ และสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภค
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน และใช้เพ่ือ
การเกษตรและการอุตสาหกรรม) พบว่า คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 80 

4) ล าชี มาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศเป็นแหล่งน้ าประเภทที่ 2 (แหล่งน้ าที่มี
คุณภาพดี และเป็นแหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 

11%

40%
40%

9% ดี

พอใช้

เส่ือมโทรม

เส่ือมโทรมมาก
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การอนุรักษ์สัตว์น้ า การประมง การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ าได้) พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 80 
              นอกจากนี้ยังสามารถสรุปคุณภาพน้ าล าสาขาได้ดังนี้ 

1. ล าเชียงไกร คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40 และ  
เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 60 

2. ล าปลายมาศ คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 60 และพอใช้ 
คิดเป็นร้อยละ 40 

3. ล าเสียว คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 
4. ล าสาขาอ่ืนๆ คุณภาพน้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก คิดเป็น   

ร้อยละ 63.64 
ทั้งนี้ คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 

ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน น้ าทิ้งชุมชน เป็นต้น โดยแหล่งน้ าที่มีคุณภาพเสื่ อมโทรมมาโดยตลอด คือ       
ล าตะคองตอนล่าง ซึ่งไหลผ่านบริเวณ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัญหาคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม
นั้นเกิดจากการระบายน้ าทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ เช่น ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ได้
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ 

  1) การประเมินคุณภาพน้้าโดยใช้ WQI 
การประเมินแนวโน้มคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าโดยพิจารณาจากดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน 

(Water Quality index : WQI) เป็นการประเมินสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ าโดยรวมเพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจถึงสภาพคุณภาพน้ าอย่างง่าย โดยการน าค่าดัชนีคุณภาพน้ า จ านวน 4 
พารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) ค่าความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (FCB) มาค านวณ และปรับเป็นคะแนน 0 – 100 โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาคุณภาพน้ า รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 2-2 แสดงคุณภาพน้ าตามช่วงคะแนน (ครั้งที่ 1 - 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)   

เกณฑ์คุณภาพน้้า คะแนนรวม เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภท 
(สถานี) 

ดีมาก 91-100 1 
ดี 71-90 21 

ค่อนข้างดี 66-70 10 
พอใช้ 61-65 7 

ค่อนข้างเสื่อมโทรม 51-60 11 
เสื่อมโทรม 31-50 5 

เสื่อมโทรมมาก 0-30 - 

ผลการประเมินคุณภาพน้ าโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (Water Quality index : 
WQI) พบว่า ครั้งที่ 1 - 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คุณภาพน้ าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้น
ไปจ านวน 39 สถานี คิดเป็นร้อยละ 70.91 (ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 1.82 ดี คิดเป็นร้อยละ 38.18 
ค่อนข้างดี คิดเป็นร้อยละ 18.18 พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 12.73) และคุณภาพน้ าอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์พอใช้
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ลงมา จ านวน 16 สถานี คิดเป็นร้อยละ 20.29 (ค่อนข้างเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 20.00 เสื่อมโทรม 
คิดเป็นร้อยละ 9.09) 

คุณภาพโดยรวมของแม่น้ าสายหลักและล าน้ าสายรองเมื่อเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบ
ครั้งที ่1 เดือนพฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559 และ
ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม 2559 พบว่า คุณภาพน้ าที่มีแนวโน้มดีขึ้น คือ ล าปลายมาศ คุณภาพเสื่อมโทรม
ลงคือ แม่น้ ามูล ล าตะคองตอนล่าง ล าตะคองตอนบน ล าชี และล าเสียว ส่วนคุณภาพน้ าล าเชียงไกร
ยังคงทรงตัว รายละเอียดดังตารางและรูป 
ตารางท่ี 2-3 แสดงค่าดัชนีคุณภาพน้ าท่ัวไป (WQI) ครั้งที่ 1-4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แหล่งน้้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

สรุปคุณภาพน้้าตาม WQI 
ครั้งที่ 1 ครั้งที ่2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

แม่น้ ามูล 78 79 73 69 75 (ดี) 
ล าตะคองตอนล่าง 62 52 58 49 55 (ค่อนข้างเสื่อมโทรม) 
ล าตะคองตอนบน 78 80 73 69 75 (ดี) 
ล าชี 90 79 81 72 80 (ดี) 
ล าเชียงไกร 75 79 71 72 74 (ดี) 
ล าปลายมาศ 76 83 65 79 76 (ดี) 
ล าเสียว 84 95 91 78 87 (ดี) 

 

 

 
 

รูปที่ 2-2 แสดงแนวโน้มคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินในพื้นทีลุ่่มน้ ามูลตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

1.2 สถานการณ์การจัดการน้้าเสียชุมชน 
ปัญหาแหล่งน้ าเสื่อมโทรมนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเมืองที่ยังไม่

มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
และจัดหวัดศรีสะเกษ) มีปริมาณน้ าเสียเกิดข้ึนมากว่า 1,046,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (อัตราการเกิด
น้ าเสียคิดที่ 150 ลิตรต่อคนต่อวัน) แต่ได้รับการบ าบัดเพียงวันละ 86,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.2 ของปริมาณที่เกิดขึ้น โดยมีศักยภาพในการรองรับเพียง 116,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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หรือ คิดเป็นร้อยละ 11.2 ของปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับเปูาหมายของแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 - 
2564 ที่ก าหนดให้มีการจัดการน้ าเสียอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นับว่ายังต่ ากว่า
เปูาหมายที่ก าหนด 

ปัจจุบันระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนบนมี จ านวน 9 แห่ง แบ่งออกเป็น
เปิดเดินระบบ จ านวน 8 แห่ง อยู่ในสภาพช ารุด จ านวน 1 แห่ง คือเทศบาลต าบลขามทะเลสอ และ
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยส่วน
ใหญ่เป็นระบบบ่อปรับเสถียร จ านวน 5 แห่ง ระบบบ่อเติมอากาศ จ านวน 1 แห่ง และเป็นระบบ
ผสมผสาน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่เทศบาลนครนครราชสีมา (บ่อปรับเสถียร และระบบตะกอนเร่ง) 
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ และเทศบาลต าบลท่าตูม (บ่อผึ่ง และบึงประดิษฐ์) รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 2-4 แสดงข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน 
 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประเภทระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย 

ความสามารถใน
การรองรับน้้าเสยี 

(ลบ.ม.ต่อวนั) 

ปริมาณน้้า
เสีย 

ที่เข้าระบบ 
ร้อยละ 

พ้ืนที่
ให้บริการ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

เทศบาลนคร
นครราชสมีา 

บ่อปรับเสถียร
และระบบ
ตะกอนเร่ง (AS) 

70,000 60,000 85.71 33.10 88.27 - 

เทศบาลเมือง
ปากช่อง 

บ่อปรับเสถียร 12,000 7,000 58.33 10.00 65.57 - 

เทศบาลเมือง 
บัวใหญ่ 

บ่อปรับเสถียร 3,000 1,700 56.67 1.63 15.33 - 

เทศบาลต าบล 
กุดจิก 

บ่อปรับเสถียร 500 240 48.00 4.14 70.00 ได้รับเงิน
สนับสนุนการ
ก่อสร้างจาก 
งบกองทุน
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบล 
ขามทะเลสอ 

ระบบผสมผสาน 50 - 0 1.60 30.89 ระบบ
ช ารุด 

เทศบาลต าบล 
ตลาดแค 

บ่อปรับเสถียร 2,000 500 25.00 3.00 43.54 - 

เทศบาลเมือง
บุรีรัมย ์

บ่อเติมอากาศ 13,000 8,100 62.30 4.20 70.00 - 

เทศบาลเมือง
สุรินทร ์

บ่อปรับเสถียร 13,600 11,000 80.88 6.80 59.70 - 

เทศบาลต าบล
ท่าตูม 

บ่อผึ่งบึง
ประดิษฐ ์

360 200 55.83 1.80 80.36 - 

รวม 114,510 88,740 77.50 66.27 65.62  



 
22 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ด าเนินการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมชุมชนในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสีย (ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี) 
สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี้ 

 เทศบาลนครนครราชสีมา บ่อปรับเสถียร และระบบตะกอนเร่ง อยู่ระหว่างการตรวจ
บังคับการของกรมควบคุมมลพิษ จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพในการเดินระบบได้ และพบว่า
ยังคงมีปัญหาในส่วนของอุปกรณ์บางส่วนในระบบช ารุด คือ เครื่องกวาดตะกอนของบ่อตะกอน และ
เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ าเสียเข้าระบบ จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งโดยห้องปฏิบัติการ 
เทศบาลนครนครราชสีมา พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 

 เทศบาลเมืองปากช่อง (บ่อปรับเสถียร) มีประสิทธิภาพในการเดินระบบ คิดเป็นร้อย
ละ 69.23 (ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าของเทศบาลฯ) ปัญหาที่พบคือหม้อแปลงไฟฟูา
เครื่องสูบน้ าของสถานีสูบน้ าเสียเข้าระบบช ารุด ซึ่งปัจจุบันพบว่าด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จาก
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของเทศบาลฯ พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 

 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (บ่อปรับเสถียร) มีประสิทธิภาพในการเดินระบบ คิดเป็นร้อยละ 
72.73 ปัญหาที่พบคือท่อระบายน้ าทิ้ง (ท่อ PE) ถูกไฟไหม้ เมื่อเดือนมกราคม 2559 เนื่องจากชาวบ้าน
มีการเผาไฟบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงเข้ามาหาปลาในบ่อบ าบัดน้ าเสียส่งผลต่อตะกอนในบ่อบ าบัด 
และคุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งพบว่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 

 เทศบาลต าบลกุดจิก (บ่อปรับเสถียร) มีประสิทธิภาพในการเดินระบบคิดเป็นร้อยละ 
82.08 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 

 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ระบบบ่อเติมอากาศ) มีประสิทธิภาพในการเดินระบบ คิดเป็น
ร้อยละ 77.36 โดยปัญหาที่ส าคัญคือค่าใช้จ่ายในการเดินระบบฯ (ค่าไฟฟูา) และเครื่องสูบน้ าเสียช ารุด 
จ านวน 4 เครื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 

 เทศบาลเมืองสุรินทร์ (บ่อปรับเสถียร) มีประสิทธิภาพในการเดินระบบ คิดเป็นร้อยละ 
68.59 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 

 เทศบาลต าบลท่าตูม (บ่อผึ่ง-บึงประดิษฐ์) มีประสิทธิภาพการเดินระบบ คิดเป็นร้อย
ละ 60.48 โดยปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหาน้ าท่วมระบบส่งผลให้พืชในระบบบ าบัดตาย ซึ่งเทศบาล
อยู่ระหว่างหาพืชในท้องถิ่นมาทดแทน จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งพบว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2-3 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมา 
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      แนวทางการจัดการน้ าเสียในพื้นท่ีรับผิดชอบ มีดังนี้ 
 1) ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ า   
เสื่อมโทรม เช่น พ้ืนที่ล าตะคอง ให้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัด 
น้ าเสียรวมชุมชน (ความพร้อมเรื่องที่ดิน การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด : FS/DD) 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ซึ่งพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
เทศบาลต าบลสูงเนิน เทศบาลต าบลหัวทะเล เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลต าบลจอหอ เป็นต้น จังหวัด
บุรีรัมย์ ได้แก่ เทศบาลเมืองนางรอง เทศบาลเมืองชุมเห็ด เทศบาลต าบลสตึก เทศบาลต าบลอีสาน 
เทศบาลต าบลล าปลายมาศ เป็นต้น จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง เทศบาล
ต าบลปราสาท เป็นต้น จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ เทศบาลเมืองกันทรลักษ ์เทศบาลต าบลเมืองคง เป็นต้น 
 2) ส่งเสริมให้มีการน าระบบการบริหารจัดการน้ าเสียรวมชุมชน (MSMS 2008) มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวม
ชุมชน ออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสียเพ่ือให้เป็นไปตามหลักผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย (polluter pay principle : PPP) 

2. สถานการณ์ขยะมูลฝอย 
จากการส ารวจการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 พบว่า มีปริมาณขยะรวม 6,778.67 ตันต่อวัน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บขนรวม 288 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมด มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับบริการเก็บขนรวม 1,780.37 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 26.26 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยมีขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง จ านวน 975.15 
ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54.77 ของปริมาณขยะที่เก็บขนทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 14.39 ของ
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการให้บริการจัดการขยะ
มูลฝอย จ านวน 641 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69 โดยมีปริมาณขยะที่ก าจัดไม่ถูกต้อง (ปริมาณขยะที่เก็บ
ขนแต่ก าจัดไม่ถูกต้อง และปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ) จ านวน 4,584.68 ตันต่อวัน คิดเป็น    
ร้อยละ 67.63 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 2-5 แสดงปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11  

จังหวัด ปริมาณ
ขยะที่
เกิดขึ้น

(ตัน/วัน) 

จ้านวน 
อปท. ที่มี

การ
ให้บริการ

(แห่ง) 

จ้านวน 
อปท. ที่
ไม่มีการ
ให้บริการ
(แห่ง) 

ปริมาณ
ขยะที่เก็บ
ขนไปก้าจัด
(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะที่
ก้าจัด
ถูกต้อง

(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะที่

ก้าจัดไม่
ถูกต้อง

(ตัน/วัน) 

ปริมาณ
ขยะที่ถกู
น้าไปใช้
ประโยชน์
(ตัน/วัน) 

นครราชสมีา 2458.33 151 182 1044.93 612.18 1,166.92 743.59 
บุรีรัมย ์ 1,597.60 71 137 391.79 179.23 1,083.33 278.35 
สุรินทร ์ 1,319.49 21 151 136.03 85.93 994.72 202.28 
ศรีสะเกษ 1,403.25 45 171 207.62 97.81 1,131.34 135.57 
รวม 6,778.67 288 641 1,780.37 975.15 4,376.31 1,359.78 
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เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า จังหวัดนครราชสีมามีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากที่สุด และ    
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
45.35 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูล
ฝอยน้อยที่สุด เท่ากับ 1,319.49 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวม
และก าจัดขยะมูลฝอยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.21 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

2.1 สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย 
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่ 11 พบว่ามีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนทั้งสิ้น 218 แห่ง ส่วนใหญ่ด าเนินการก าจัดใน   
ลักษณะเทกอง เผา และไถกลบเป็นครั้งคราว จ านวน 200 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.74 และมีศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลต าบลสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลต าบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และยังมี
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีลักษณะการจัดการแบบควบคุมหรือ Controlled Dump ที่เข้าข่ายการ
ก าจัดแบบถูกต้อง ได้แก่ เทศบาลต าบลปังกู จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลศีขรภูมิ เทศบาลบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลต าบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยพบว่าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด
มีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมรวม จ านวน 289,802.76 ตัน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณ       
ขยะมูลฝอยสะสมมากที่สุด คือ 227,492.30 ตัน รายละเอียดดังตาราง  
ตารางท่ี 2-6 แสดงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 

จังหวัด รูปแบบการก้าจัด (แห่ง) ปริมาณขยะ
สะสม (ตัน) เทกอง/ 

 เทกองเผา 
เตาเผา
ขยะ 

 เทกองแบบ
ควบคุม 

 ระบบฝังกลบแบบ 
ถูกหลักสขุาภิบาล 

ระบบ 
ผสมผสาน 

รวม 

นครราชสีมา 99 3 - 1 2 105 227,492.30 
บุรีรัมย์ 47 2 1 1 1 52 25,212.29 
สุรินทร์ 12 3 2 - - 17 2,754.39 
ศรีสะเกษ 42 - 1 - 1 44 33,398.78  

รวม 200 8 4 2 4 218 289,802.76 

2.2 ของเสียอันตรายชุมชน 
จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน พบว่า ในพ้ืนที่ รับผิดชอบของส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ประมาณ 9,738.98 ตันต่อปี โดยจังหวัด
นครราชสีมา มีปริมาณของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้นมากที่สุด จ านวน 4,041.96 ตันต่อปี รองลงมา
ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ตามล าดับ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
เทศบาลบางแห่ง มีการด าเนินกิจกรรมคัดแยกและรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน แต่โดยส่วนใหญ่
ยังคงเก็บรวบรวมไว้ โดยไม่มีการน าไปก าจัด เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

ส่วนปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Waste from Electrical and Electronic Equipment : WEEE) พบว่า ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 มีปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์รวม 20,221.56 ตันต่อปี 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากที่สุด   
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คือ 8,367.32 ตันต่อปี ดังนั้น ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 มีของเสีย
อันตรายเกิดข้ึน ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 29,960.54 ตันต่อป ีรายละเอียดดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-4 แสดงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 

ตารางท่ี 2-7 แสดงปริมาณของเสียอันตรายในพื้นที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) 

จังหวัด ปริมาณของเสีย
อันตรายชุมชน (ตัน) 

ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนกิส์ (ตัน) 

รวมปริมาณของเสียอันตราย 
(ตัน) 

นครราชสีมา 4,044.69 8,367.32 12,409.28 
บุรีรัมย์ 2,200.44 4,412.04 6,612.48 
สุรินทร์ 1,669.41 3,578.92 5,248.33 
ศรีสะเกษ 1,827.17 3,863.28 5,690.45 
รวม 9,732.7 20,221.56 29,960.54 

2.3 มูลฝอยติดเชื้อ 
จากการส ารวจข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในพ้ืนที่ โดยพบว่า มีปริมาณ     

มูลฝอยติดเชื้อรวม จ านวน 7,602 กิโลกรัมต่อวัน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมาก
ที่สุด จ านวน 3,497 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อพิจารณาอัตราการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ พบว่ามีอัตราการเกิด   
มูลฝอยติดเชื้อเฉลี่ย 0.93 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวัน โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่ให้เอกชนด าเนินการเก็บขน
และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ จ านวน 68 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 79.1 โรงพยาบาลด าเนินการก าจัดเอง โดยใช้
เตาเผาของโรงพยาบาล จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.6 และมีบางแห่งให้เอกชนด าเนินการ    
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เก็บขนและส่งไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
8.1 รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 2-8 แสดงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 

จังหวัด จ้านวน 
ร.พ. 
(แห่ง) 

จ้านวน
เตียง 

ปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อและอัตราเกิด 

การก้าจัดขยะมลูฝอยติดเชื้อ 

ปริมาณ   
มูลฝอย    

ติดเชื้อรวม 
(กก./วัน) 

อัตราเกิด 
(กก./

เตียง/วัน) 

เตาเผา 
ร.พ. 

จ้านวน  
(ร้อยละ) 

จ้างเอกชน
จ้านวน  
(ร้อยละ) 

ท้องถิ่น 
จ้านวน 
(ร้อยละ) 

เตาเผา ร.พ. 
และจ้างเอกชน

จ้านวน 
(ร้อยละ) 

นครราชสมีา 31 3,076 3,497 1.14 1 (3.2) 29 (93.5) 1 (3.2) - 

บุรีรัมย ์ 22 1,983 1,305 0.66 2 (9.1) 19 (86.4) - 1 (4.5) 

สุรินทร ์ 14 1,655 1,702 1.03 - 14 (100) - - 

ศรีสะเกษ 19 1,470 1,098 0.75 7 (36.8) 6 (31.6) 6 (31.6) - 

รวม 86 8,184 7,602 0.93 10 (11.6) 68 (79.1) 7 (8.1) 1 (1.2) 

2.4 ผลการบริหารจัดการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เห็นชอบการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่กรมควบคุมมลพิษ
เสนอเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีขั้นตอนโดยสรุปประกอบด้วย 

- ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 
- สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
- วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

 -  สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
 จากการขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด และภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้การด าเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง และต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) การด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง 
ผลการด าเนินงานตาม Roadmap ในส่วนการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างนั้น องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในเบื้องต้น โดยการใช้ดินฝังกลบบ่อทิ้งขยะที่ไม่ 
ถูกหลักวิชาการ และด าเนินการปิดบ่อขยะบางส่วนแล้ว มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมที่สามารถ
จัดการได้ จ านวน 418,151.90 ตัน คิดเป็นร้อยละ 39 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างทั้งหมด      
โดยยังเหลือปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง จ านวน 657,656.63 ตัน รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 2-9 แสดงผลการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง 

พ้ืนที่
ด้าเนินการ 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้าง ปี 2558 * (ตัน) 

ก้าจัดได้  
(ตัน) 

ร้อยละ วิธีการจัดการ 
คงเหลือ 
(ตัน) 

ร้อยละ 

นครราชสีมา 760,825.00 615,052.10 81 ขุดหลุมใช้ดินกลบ 145,772.90 19 
สุรินทร์ 72,463.00 72,463.00 100 ขุดหลุมใช้ดินกลบ - 0 

บุรีรัมย์ 124,736.00 113,158.64 91 ขุดหลุมใช้ดินกลบ 11,577.37 9 
ศรีสะเกษ 117,784.00 117,784.00 100 ขุดหลุมใช้ดินกลบ - 0 

รวมท้ังสิ้น 1,075,808.00 918,457.74 85 
 

157,350.27 15 

2) การด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ 
  จาก Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในข้อ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมการก าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูป
เป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ 3 แนวทางหลัก ได้แก ่

- การน าร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
- จัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดจังหวัดละ 1 แห่ง 
- ส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด าเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ได้ด าเนินการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยใหม่ ดังนี้ 

2.1) การน้าร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
  การน าร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจะเน้นการจัดระบบ คัดแยก

ขยะมูลฝอยทั่วไปที่ต้นทาง มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม โดยในปี 2559 พ้ืนที่
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 มีพ้ืนที่ต้นแบบตามโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ จ านวน 4 แห่ง ซึ่งมี
รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงาน ในพ้ืนที่ ดังตารางที่ 2 - 10 พบว่า พ้ืนที่ต้นแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยมีการจัดการที่เหมาะสม คือ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เก็บขนแบบแยกประเภท 
และก าจัดอย่างถูกต้อง ทั้ง 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 2-10 แสดงพ้ืนทีต่้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

จังหวัด พ้ืนที่ต้นแบบ จ้านวนชมุชน
ทั้งหมด 

จ้านวนชุมชนที่สามารถด้าเนินการได้ 
การคัดแยกที่ต้น

ทาง 
การเก็บขนแบบ
แยกประเภท 

การก้าจัดอย่าง
ถูกต้อง 

(แห่ง) (ร้อยละ) (แห่ง) (ร้อยละ) (แห่ง) (ร้อยละ) 
นครราชสมีา ทต.กุดจิก 4 4 100 4 100 4 100 
สุรินทร ์ ทต.บัวเชด 10 7 70 10 100 10 100 
บุรีรัมย ์ ทม.บุรีรมัย ์ 18 18 100 18 100 18 100 
ศรีสะเกษ ทม.ศรีสะเกษ 47 47 100 47 100 47 100 
 รวม 79 76 96 79 100 79 100 
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2.2) การจัดให้มีสถานที่เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดจังหวัดละ 1 แห่ง 
  ในการขับเคลื่อนผลักดันให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนและน าของเสีย

อันตรายชุมชนไปก าจัดนั้น จังหวัดในพ้ืนที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และหาแนวทางใน
การรวบรวมของเสียอันตรายชุมชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ความรู้กับ
ประชาชน รณรงค์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน มีจุดรวบรวมและสถานที่เก็บของเสียอันตรายชุมชน 
และด าเนินการส่งของเสียอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้ไปก าจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งในพ้ืนที่ ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้มีการส่งของเสียอันตรายชุมชนไปก าจัดแล้วทั้ง 4 จังหวัด มีปริมาณของเสีย
อันตรายชุมชนที่ส่งไปก าจัดแล้ว จ านวน 29.83 ตัน รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 2-11 แสดงผลการด าเนินงานศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนรายจังหวัด 

จังหวัด ลักษณะการ
เก็บรวบรวม 

อปท.  
ที่รับ

บริการ
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

การด้าเนินงาน (ต้ังแต่ต้ัง
ศูนย์ฯ – วันที่รายงาน) 

สถานะการด้าเนินงาน 

อาคาร
ศูนย์เก็บ
รวบรวม 

จุดนัด
เก็บ

รวบรวม 

การเก็บรวบรวม การส่ง
ก้าจัด 

อปท.  
(แห่ง) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

นครราชสมีา  / 333 15 15.10 15.10 จังหวัดนครราชสีมาได้ด า เนิน
กิ จกรรมรวบร วมส่ งของ เสี ย
อั นต ร าย ชุมชนไปก า จั ด แล้ ว 
จ านวน 2 ครั้ ง โดยในปี 2559 
ด าเนินการในวันที่ 6 มิถุนายน 
2559 มีองค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า เ ป็ น
ผู้สนับสนุนงบประมาณ 

สุรินทร ์  / 80 38 2.00 2.00 ด าเนินการรวบรวมและส่งก าจัด
แล้วจ านวน 1 ครั้ง มีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยในปี 
2559 ปริมาณของเสียอันตราย
ชุมชนที่แต่ละ อปท.รวบรวมยังมี
ปริมาณไม่มาก จึงยังไม่มีการส่ง
ก าจัด 

บุรีรัมย ์  / 208 14 2.80 3.00 ทสจ.บุรีรัมย์ ด าเนินการรวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชนและส่ง
ก าจัดแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2559 

ศรีสะเกษ /  216 21 อปท. 
18 หน่วย 

งาน 

9.73 9.73 จั งหวัดศรีสะ เกษ ด า เนินการ
รวบรวมและส่งก าจัดแล้ว จ านวน 
2 ครั้ง มีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ โดยมีสถานที่เก็บ
รวบรวมที่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 



 
29 

2.3) การส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือด้าเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และก้าจัดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 

ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่นั้น เน้นการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริม
ภาคเอกชนลงทุน ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 จึงได้ก าหนดกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอย   
แบบรวมศูนย์ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ Roadmap โดยเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานมีมีกลุ่ม
พ้ืนที่ศูนย์รวมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 19 ศูนย์ และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย จ านวน 11 สถานี 
โดยปัจจุบันในส่วนของกลุ่มพ้ืนที่ศูนย์รวมก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปรรูปเป็นพลังงานในพ้ืนที่มีจ านวน  
4 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนเจรจากับเอกชนในการร่วมลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟูาจากพลังงานขยะ 
ยกเว้นของเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แล้ว รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 2-12 แสดงการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ศูนย์รวมก าจัดขยะมูลฝอยตาม Roadmap ของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11  

จังหวัด การแบ่งกลุ่มพื้นที่ศูนยร์วมก าจดัขยะมูลฝอยตาม Roadmap 
L1 

(>700) 
L2 

(>300-700) 
M1 

(101-300) 
M2 

(50-100) 
S1 

(15-<50) 
S2 

(<15) 
Transferstation 

นครราชสีมา - 1 2 1 - 2 5 
บุรีรัมย์ - - 2 1 - 1 2 
สุรินทร์ - - 1 - - - 4 
ศรีสะเกษ - - 1 - 4 3 - 
รวม - 1 6 2 4 6 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-5 แสดงการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ศูนย์รวมก าจัดขยะมูลฝอยตาม Roadmap ของส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 11  



 

ตารางท่ี 2-13 แสดงความก้าวหน้าในการจัดกลุ่มพื้นท่ีเพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟูาพลังงานขยะ 

พื้นที่ตั้งโครงการ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ที่ตั้ง เจรจา การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

เข้า พ.ร.บ. 
ร่วมทุนฯ 

จัดท้า 
TOR 

ประกาศ
คัดเลือก 

ท้าสัญญา ด้าเนินการ
ก่อสร้าง 

เปิด
ด้าเนิน
การ 

เทคโนโลยีที่ใช้ หมายเหตุ 

ทน.นครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

ต.โพธ์ิกลาง อ.เมือง / - / - - - - - เตาเผาแบบตะกรับ 
(Stoker 
Incineration) 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ ตาม พรบ. การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 2556 แล้ว  

ทม.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

ต.จันทึก อ.ปากช่อง / - - - - - - - เตาเผาแบบ 
Gasification 

อยู่ระหว่างการขอใช้ประโยชน์
ท่ีดิน จากกองทัพบกในฐานะ
ผู้ดูแลพื้นท่ี (ท่ีราชพัสดุ 
กรมธนารักษ)์  

ทม.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา 

ต.กุดจอก อ.บัว
ใหญ่ 

/ - - - - - - - เตาเผาแบบ 
Gasification 

อยู่ระหว่างการเจรจา 

ทต.สังขะ/อบจ.
สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
(บริษัท เพาเวอร์
โซลูชั่นเทคโนโลยี 
จ ากัด) 

ต.สังขะ อ.สังขะ / - - - - - - - เตาเผาแบบ 
Gasification 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ ได้ลงนาม MOU 
ร่วมกับ บริษัท เพาเวอร์
โซลูชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (PST 
group) ให้ด าเนินการศึกษา
การน าขยะมาเผาในเตาเผา
เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟูา 
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บทที่ 3 ผลการส้ารวจและประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวม 
         ชุมชน 
1. จังหวัดนครราชสีมา 

1.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครนครราชสีมา 
1) ข้อมูลทั่วไป 

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งอยู่ต าบลหัวทะเล อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ติดกับเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พ้ืนที่การปกครอง 37.5 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 138,303 คน (พ.ศ. 2558) มีประชากรแฝงคิดเป็น
ร้อยละ 22 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์ เทศบาลฯ ได้รับงบประมาณ จ านวน 75 ล้านบาท 
(เงินกู้จากธนาคารโลก เงินสบทบจากส านักงบประมาณ และเงินของเทศบาลเอง) เพ่ือการด าเนินการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนขั้นเริ่มต้นโครงการตามโครงการพัฒนาเมืองหลัก 
แบบบ่อปรับเสถียร(Stabilization Pond) ระยะที่ 1 ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เดิม) จ านวน 569.6 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างขยายท่อรวบรวมน้ าเสีย
เพ่ิมเติม ในระยะที่ 2 และได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 
738.6 ล้านบาท  เพ่ือขยายท่อรวบรวมน้ าเสียเพ่ิมเติมและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบคลอง
วนเวียน พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อปรับเสถียรเดิม โดยมีส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่างเป็นผู้ดูแลระบบ 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดฯนอกจากชุมชนแล้วยังมาจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 
รายละเอียดดังตาราง  

ตารางท่ี 3-1 แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

ล้าดับที่ แหล่งก้าเนิดน้้าเสีย จ้านวน (แห่ง) 

1 ตลาด 12 
2 โรงแรม 23 
3 โรงพยาบาล 8 
4 โรงงาน 689 
5 ห้างสรรพสินค้า 12 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
เทศบาลนครนครราชสีมามีการก าหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุาย

บริหาร และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท า
แผนงาน มาตรการ โครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าเสีย อีกทั้งยังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการน้ าเสีย ปัจจุบัน เทศบาล ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถาบันอ่ืนในการ
รวมกลุ่มพื้นที่จัดการน้ าเสีย 
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3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบรวบรวมน้ าเสียสามารถรองรับน้ าเสียได้ตามการออกแบบ จ านวน 70,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันปริมาณน้ าที่เข้าสู่ระบบ จ านวน 40,000-60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ระบบรวบรวมน้ าเสีย มีประจ าถนน 14 สายหลัก รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 3-2 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (เมตร) ความยาวท่อ (เมตร) 
ถนนมุขมนตรี (ฝั่งซ้าย) 
- ด้านซ้ายทาง 
- ด้านขวาทาง 

 
คสล. 
คสล. 

 
1.00 
1.00 

 
1,194 
1,268 

ถนนสืบศิริ–ปักธงชัย 
 

คสล. 
คสล. 
คสล.สี่เหลี่ยม 

1.00 
0.8 
1.20 x 1.20 

466 
648 
1,272 

ถนนสืบศิริ คสล.สี่เหลี่ยม  1.50 x 1.50 1,560 
ถนนมุขมนตรี (ฝั่งขวา) คสล.สี่เหลี่ยม  2.00 x 1.50 1,806 
จอมสุรางค์ยาตร์ คสล.สี่เหลี่ยม 2.00 x 1.50 1,534 
ราชด าเนิน คสล.สี่เหลี่ยม 2.50 x 1.20 612 
ล าปรุ (ฝั่งขวา) คสล.สี่เหลี่ยม 

คสล.สี่เหลี่ยม 
1.20 x 1.20 
1.50 x 1.50 

1,176 
1,118 

สุรนารี คสล.สี่เหลี่ยม 1.50 x 1.50 1,394 
รถไฟ คสล.สี่เหลี่ยม 

คสล.สี่เหลี่ยม 
1.50 x 1.50 
1.80 x 1.80 

1,116 
1,259 

พิบูลละเอียด คสล.สี่เหลี่ยม 
คสล.สี่เหลี่ยม 

1.80x1.80 
1.80x1.80 

634 
640 

พิบูลละเอียด - ราชด าเนิน  
(ถนนโรงเหล้า) 

คสล.สี่เหลี่ยม 
คสล.สี่เหลี่ยม 

2.50 x 2.50 
1.20 x 1.20 

657 
382 

เดชอุดมซอย 14 คสล.สี่เหลี่ยม 1.50 x 1.50 1,253 
เดชอุดม คสล.สี่เหลี่ยม 1.50 x 1.50 197 
เดชอุดมซอย 13 คสล.สี่เหลี่ยม 1.50 x 1.50 528 
พลแสน คสล.สี่เหลี่ยม 1.50x1.50 1,518 
จิระ-ท้าวสุระซอย 2 คสล.สี่เหลี่ยม 

คสล.สี่เหลี่ยม 
2.20 x 2.20 
2.50 x 2.00 

916 
569 

เบญจรงค์ คสล.สี่เหลี่ยม 1.20 x 1.20 928 
เบญจรงค์ ซอย 11 คสล.สี่เหลี่ยม 1.50 x 1.50 630 
ช้างเผือก คสล.สี่เหลี่ยม 

ท่องแรงดัน 
2.40x2.40 
800 มม. 

1,158 
266 

ท้าวสุระ คสล.สี่เหลี่ยม 1.50 x 1.50 2,104 
สุรนารายณ์ ท่อแรงดัน 600 มม. 70 
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ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (เมตร) ความยาวท่อ (เมตร) 
บึงทะเล คสล.สี่เหลี่ยม 1.50 x 1.50 975 
30 กันยา คสล. สี่เหลี่ยม 1.20 x 1.20 1,151 
สุรนารายณ์ คสล. สี่เหลี่ยม 

คสล. สี่เหลี่ยม 
HDPE 
คสล. ปากระฆัง 

1.50 x 1.50 
2.00 x 2.00 
225 มม. 
0.40 

480 
1,393 
52 
35 

มหาชัย คสล. ปากระฆัง 
HDPE 

0.60 
160 มม. 

370 
800 

มิตรภาพ ซ.8 คสล. สี่เหลี่ยม 1.20 x 1.20 1,399 
ล าปรุฝั่งซ้าย รางน้ า 

รางน้ า 
รางน้ า 
รางน้ า 

0.60 
1.50 
1.80 
1.80 

326 
300 
543 
303 

ราชสีมา-ปักธงชัย คสล. สี่เหลี่ยม 
คสล. สี่เหลี่ยม 

1.50 x 1.50 
2.00 x 2.00 

1,045 
1,284 

มิตรภาพ-สระบุรี คสล. สี่เหลี่ยม 
คสล. สี่เหลี่ยม 

1.50 x 1.50 
2.00 x 2.00 

507 
1,022 

เลี่ยงเมือง คสล. ปากลิ้นราง 
คสล. ปากลิ้นราง 
รางน้ า 
คสล. สี่เหลี่ยม 

1.20 
1.50 
1.80 
2.50 x 2.50 

250 
50 
35 
2,787 

มิตรภาพ คสล. ปากลิ้นราง 
คสล. สี่เหลี่ยม 
คสล. สี่เหลี่ยม 

1.20 
1.50 x 1.50 
2.00 x 2.00 

65 
3,200 
2,880 

ท้าวสุระ คสล. สี่เหลี่ยม 
คสล. สี่เหลี่ยม 

2.50 x 2.00 
2.00 x 2.00 

885 
634 

ช้างเผือก คสล. สี่เหลี่ยม 2.00 x 2.00 260 
หลังวัดสามัคคี คสล. ปากระฆัง 0.80 320 
ท้าวสุระ ซ.3 HDPE 225 มม. 976 
พายัพทิศ HDPE 

คสล. ปากระฆัง 
160 มม. 
0.60 

1,000 
135 

กิ่งสวายเรียง คสล. สี่เหลื่อม 1.20 x 1.20 1,144 
โรงเหล้า คสล. สี่เหลื่ยม 

คสล. สี่เหลี่ยม 
คสล. สี่เหลี่ยม 

2.50 x 2.50 
2.50 x 2.00 
2.50 x 1.20 

114 
252 
125 

มหาราช HDPE 
คสล. ปากลิ้นราง 

160 มม. 
1.00 

380 
510 
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ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (เมตร) ความยาวท่อ (เมตร) 
คสล. ปากลิ้นราง 1.20 400 

หลัง รพ.เซนต์แมรี่ คสล. ปากลิ้นราง 
คสล. สี่เหลี่ยม 

0.80 
1.20 x 0.80 

420 
1,275 

แนวท่อจากโรงบ าบัดน้ าเสีย คสล. ปากลิ้นราง 1.50 235 

เทศบาลนครนครราชสีมามีอาคารผันน้ าเสีย จ านวน 12 แห่ง ประกอบด้วยอาคาร   
ผันน้ าเสียที่ไม่มีเครื่องสูบทั้งหมด (CSO) จ านวน 7 แห่ง และอาคารผันน้ าเสียที่มีเครื่องสูบ จ านวน 5 แห่ง 
รายละเอียดดังตาราง 
ตารางท่ี 3-3 แสดงที่ตั้งอาคารผันน้ าเสียเทศบาลนครนครราชสีมา 

ชื่ออาคารผันน้้าเสีย ที่ตั้ง 
อาคาร CSO 1 ถนนเลี่ยงเมือง 
อาคาร CSO 2 ถนนสุรนารายณ์ 
อาคาร CSO 3 ปากซอยโรงน้ าแข็งมิตรภาพ 
อาคาร CSO 4 หน้าร้านจิงเซ้ง ถนนมิตรภาพ 
อาคาร CSO 5 ปากซอยส าโรงจันทร์ 
อาคาร CSO 6 หน้าปั๊มแก๊ส ถนนมิตรภาพ 
อาคาร CSO 7 หน้าสถานีสูบแห่งที่ 1 

ตารางท่ี 3-4 แสดงอาคารผันน้ าเสียที่มีเครื่องสูบทั้งหมด (CSO และ CP) เทศบาลนครนครราชสีมา 

ชื่ออาคารผันน้้า ที่ตั้ง 
อาคาร CSO และสถานีสูบ CP1 ถนนมหาชัย 
อาคาร CSO และสถานีสูบ CP2 ถนนท้าวสุระ ซอย 3 
อาคาร CSO และสถานีสูบ CP3 ถนนพายัพทิศ 
อาคาร CSO และสถานีสูบ CP4 ถนนมหาราช 
อาคาร CSO และสถานีสูบ CP5 ถนนสุรนารายณ์ 

 

ตารางท่ี 3-5 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและสถานีสูบกลับน้ าเสียเทศบาลนครนครราชสีมา 

รายช่ือสถานี 
จ้านวนเครื่อง

สูบ 
ขนาด 

(กิโลวัตต์) 
อัตราสูบน้้าเสีย
(ลิตรต่อวินาที) 

สถานีสูบน้ าเสียที่ 1 7 22 144 
สถานีสูบน้ าเสียที่ 2 8 22 144 
สถานีสูบน้ าเสียที่ 3 4 65 200 
สถานีสูบน้ าเสียบึงหัวทะเลแห่งใหม่ 4 80 450 
สถานีสูบกลับน้ าเสียเพื่อใช้ประโยชน์ 5 30 440 (ลบ.ม./ชม.) 
สถานีสูบน้ าเสียเพาะช า 2 15 72 
สถานีสูบน้ าเสียถนนช้างเผือก 4 41 260 
สถานีสูบน้ าเสียถนนสุรนารายณ์ 3 13.5 110 
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รายช่ือสถานี 
จ้านวนเครื่อง

สูบ 
ขนาด 

(กิโลวัตต์) 
อัตราสูบน้้าเสีย
(ลิตรต่อวินาที) 

สถานีสูบน้ าเสียซอยท้าวสุระ 2 5 41 200 
 

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นระบบแบบบ่อปรับ
เสถียร (Stabilization Pond) ผสมกับระบบตะกอนเร่ง สามารถรองรับน้ าเสียได้ตามการออกแบบ 
จ านวน 70,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ครอบคลุมพ้ืนที่ 33.10 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 88.26 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประกอบด้วยบ่อบ าบัดน้ าเสีย ดังต่อไปนี้  1) บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative) ลึก 2.4 
เมตร ขนาดความจุ 94,000 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 9 บ่อ 2) บ่อเติมอากาศ  ลึก 3 เมตร ขนาดความจุ 
6,000 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 3 บ่อ และ 3) บ่อตกตะกอน ลึก 6 เมตร ขนาดความจุ 6,000 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 3 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3-1 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เทศบาลนครนครราชสีมา 

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
ปัจจุบันเทศบาลนครนครราชสีมาด าเนินการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนและ

บ ารุงรักษาระบบเอง ภายใต้การดูแลของส่วนสุขาภิบาล ส านักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา        
ในปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลมีการพัฒนาบุคลากร โดยการจัด
อบรมเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ าเสีย และอบรมบุคลกรเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย 

รูปแบบการบริหารจัดการระบบ มีนโยบาย โดยเทศบาลเข้าร่วมโครงการของกรม
ควบคุมมลพิษในการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน (MSMS 2008) เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีต่อระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน และคาดหวังว่าน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
ชุมชนจะสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้ามาติดตามและประเมินผล
ระบบการจัดการโดย กรมควบคุมมลพิษ และส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ในเรื่องประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนของเทศบาลนครนครราชสีมา ไม่เคยได้รับการร้องเรียน 
ไม่มีน้ าเสียรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ าหรือพ้ืนที่ของประชาชนบริเวณใกล้เคียง  
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5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ าเสียชุมชนของประชาชนโดยเปิดให้ประชาชนได้

เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาชนก่อนท าการศึกษาและออกแบบ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ าบัดน้ าเสียให้
ประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย และประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ปัจจุบันของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ    
การจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ฝุายจัดการคุณภาพน้ า ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง ยังมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอ มีความต้องการเพิ่มอัตราก าลังในการบริหารจัดการน้ าเสีย 

1.2 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองปากช่อง 
 1) ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองปากช่อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 
13 บ้านท่างอย ต าบลจันทึก อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ค่าพิกัด (Lat/Long) N 14 45 3.34 E 
101 28 27.8 ขนาดพ้ืนที ่119 ก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ มีพ้ืนที่เขตการปกครอง 15.25 
ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 17,500 ครัวเรือน   
40,487 คน ตามล าดับ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558) พ้ืนที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย 10 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 70 ของพ้ืนที่เขตการปกครอง งบประมาณโครงการทั้งสิ้น จ านวน 435.6 ล้านบาท 
แบ่งเป็นระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม จ านวน 248 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2543-2545 ได้ว่าจ้าง บริษัท บางแสนมหานคร จ ากัด 
ด าเนินการก่อสร้าง และระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ านวน 187.6 ล้านบาท และได้ว่าจ้างบริษัท ชีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ด าเนินการ
ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ าเสียเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2552-2557 ระบบบ าบัดฯ เริ่มเปิดด าเนินการครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีกองช่างสุขาภิบาลเป็นผู้ดูแลระบบร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสีย ซึ่งน้ าเสียที่   
เข้าระบบบ าบัดฯนอกจากอาคารบ้านเรือนของประชาชนในพ้ืนที่ยังมาจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 
รายละเอียดดังตาราง 
ตารางท่ี 3-6 แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ตลาด 2 
โรงแรม 6 
โรงพยาบาล 2 
ร้านอาหาร 265 (ตาม พรบ.สาธรณสุข) 
โรงฆ่าสัตว์ 1 
หมู่บ้านจัดสรร 3 
หน่วยงานราชการ/เอกชน 20 
หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 4 
อ่ืน ๆ (ระบุ…ธนาคาร...) 13 

(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557) 
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สภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร ติดกับล าตะคอง มีการใช้
ประโยชน์ เพ่ือการอุปโภค-บริโภค (ผลิตน้ าประปา) และคลองอุบากันต์มีการใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็น
ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชน 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-2 แสดงแผนที่ขอบเขตปกครองและพ้ืนที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน
เทศบาลเมืองปากช่อง 
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รูปที่ 3-3 แสดงผังแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 
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รูปที่ 3-4 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
มีการน านโยบายรัฐบาล หรือแผนแม่บทการจัดการน้ าเสียชุมชน มาก าหนดเป็น

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน โดย        
มีนโยบายและมีการสนับสนุนเป็นครั้งคราวจากฝุายบริหาร เทศบาลฯให้องค์การจัดการน้ าเสียเข้ามา
ด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมอบหมายให้กองช่าง
สุขาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งในการดูและระบบ เทศบาลฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย โดยปัจจุบันยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถาบันอ่ืนๆ เข้าร่วม
กลุ่มพ้ืนที่การจัดการน้ าเสีย 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบรวบรวมน้ าเสียรวมชุมชนครอบคลุมถนน 10 สายหลัก แต่ยังไม่ครบคลุมทุก

พ้ืนที่ มีความสามารถในการรองรับน้ าเสีย จ านวน 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดระบบ
รวบรวมน้ าเสียรวมชุมชนดังตาราง 

ตารางท่ี 3-7 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 

ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ 
(เมตร) 

ความยาว
ท่อ (เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตร
ที/่พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
ถนนเทศบาล 38 คสล. กลม 

คสล. กลม 
0.80 
1.00 

596 
511 

0+000 
0+596 

0+596 
1+107 

ทางหลวง 2247 
และถนนท่ามะนาว 

คสล. กลม 
คสล. เหลี่ยม 

1.00 
1.20 

1,180 
1,138 

0+000 
0+180 

1+180 
2+318 
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ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ 
(เมตร) 

ความยาว
ท่อ (เมตร) 

จุดเริ่มต้น 
(กิโลเมตร
ที/่พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที่/

พิกัด) 
ถนนมิตรภาพ คสล. กลม 

คสล. กลม 
คสล. กลม 
คสล. กลม 
HDPE 

1.00 
1.20 
1.00 
0.60 
0.125 

320 
1,267 
1,340 
620 
723 

0+000 
0+320 
1+587 
1+587 
2+207 

0+320 
1+587 
2+927 
2+207 
2+930 

ถนนนิคมล าตะคอง คสล. กลม 1.00 1,170 0+000 1+170 
ถนนมิตรภาพหน้า 
โรงงานทอกระสอบ 

คสล. เหลี่ยม 1.50 586 0+000 0+568 

ถนนกองวัคซีน ซอย 6 คสล. กลม 0.60 260 0+000 0+260 
ถนนมิตรภาพตรงข้าม
โรงงานทอกระสอบ 

คสล. เหลี่ยม 1.50 417 0+000 0+417 

ถนนเทศบาล 43 คสล. เหลี่ยม 1.50 510 0+000 0+510 
คลองอุบากันต์ ช่วงที่ 1 ดาดคอนกรีต

ท้องคลอง 
กว้าง 3-4 

เมตร 
662 0+000 0+662 

คลองอุบากันต์ ช่วงที่ 2 ดาดคอนกรีต
ท้องคลอง 

กว้าง 3-4 
เมตร 

697 0+000 0+697 

ตารางที่ 3-8 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองปากช่อง 

ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 
ถนนมิตรภาพ CSO 1 หน้าโรงพยาบาลปากช่องนานา 

CSO 2 หน้าร้านฟิวเจอร์โฮมเซนเตอร์ 
CSO 3 ตรงข้ามปั้มตราดาว 
CSO 4 สะพานขาว 
CSO 5 โรงเรียนแสงสุริยา 

ถนนเทศบาล 43 CSO 6 ถนนเทศบาล 43 
ถนนมิตรภาพ CSO 7 สะพานขาว 

CSO 8 
CSO 9 
CSO 10 

ถนนมิตรภาพ CSO 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 
 CSO 12 

CSO 13 
CSO 14 

ถนนเทศบาล 43 CSO 15 บ้านน้อยทุ่งสว่าง 
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ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 
ถนนเทศบาล 16 CSO 16 โรงเรียนเติมแสงไข 

CSO 17 
ถนนเทศบาล 16 ซอย 7 CSO 18 สะพานด า 

CSO 19 
ถนนเทศบาล 18 ซอย 2 CSO 20 กลางซอย 

CSO 21 
CSO 22 โรงสูบน้ า 
CSO 23 

ถนนเทศบาล 28 ซอย 8 CSO 24 ปลายซอย 
CSO 25 ต้นซอย 

ตารางที่ 3-9 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ าเสียเทศบาลเมือง
ปากช่อง 

รายชื่อ
สถานี 

สถานที่ตั้ง 
ชนิดเครื่อง 

สูบน้้า/ที่ตั้งระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/

วินาที) 
P1 ตรอกแดง แบบจุ่ม ชนิดไม่อุดตัน จ านวน 4 เครื่อง 18 kw - 
P2 ประปา แบบจุ่ม ชนิดไม่อุดตัน จ านวน 6 เครื่อง 22 kw - 
P3 โรงเรียนท่าเลื่อน แบบจุ่ม ชนิดไม่อุดตัน จ านวน 6 เครื่อง 68 kw - 
P4 บ้านท่างอย (บ่อ

บ าบัด) 
แบบจุ่ม ชนิดไม่อุดตัน จ านวน 6 เครื่อง 22 kw  

P5 ถนนมิตรภาพตรง
ข้ามปั้มตราดาว 
(กม. 2+207) 

จ านวน 2 เครื่อง 15 kw 15 

P6 สะพานท่ามะนาว จ านวน 2 เครื่อง 15 kw 15 
P7 ถนนมิตรภาพ  

(สะพานขาว) 
จ านวน 2 เครื่อง 50 kw 50 

P8 ถนนมิตรภาพ 
(โรงเรียนแสงสุริยา) 

จ านวน 2 เครื่อง 50 kw 50 

P9 ถนนเทศบาล 43 จ านวน 2 เครื่อง 50 kw 50 
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รปูท่ี 3-5 แสดงสถานีสูบน้ าเสียเทศบาลเมืองปากช่อง 

ระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นแบบระบบบ่อปรับเสถียร ประกอบด้วย บ่อแฟคัลเททีฟ 
(Facultative Pond) จ านวน 3 บ่อ ลึก 3 เมตร และบ่อบ่ม (Maturation Pond) จ านวน 1 บ่อ     
ลึก 1.5 เมตร ปริมาณน้ าเสียตามการออกแบบ จ านวน 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

เทศบาลเมืองปากช่องมีคู่มือการเดินระบบและบ ารุงรักษาทั้งระบบและมีเอกสาร
แสดงคุณลักษณะเฉพาะพร้อมทั้งคู่มือการใช้งานของเครื่องจักรทุกรายการ  

ตารางที่ 3-10 แสดงรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักร
และครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองปากช่อง 

ประเภท ชนิด ขนาด ปีท่ีได้มา สภาพ 
เครื่องสูบน้ าสถานี
สูบที่ 1 

แบบจุ่มชนิดไม่อุดตัน 18 kw 4 ธ.ค. 2545 ใช้งานไดป้กติทั้ง 4 
เครื่อง 

เครื่องสูบน้ าสถานี
สูบที่ 2 

แบบจุ่มชนิดไม่อุดตัน 22 kw 4 ธ.ค. 2545 ใช้งานได้ 4 เครื่อง 
ช ารุด 2 เครื่อง 

เครื่องสูบน้ าสถานี
สูบที่ 3 

แบบจุ่มชนิดไม่อุดตัน 68 kw 4 ธ.ค. 2545 ใช้งานได้ 5 เครื่อง 
ช ารุด 1 เครื่อง 

เครื่องสูบน้ า แบบจุ่มชนิดไม่อุดตัน 22 kw 4 ธ.ค. 2545 ใช้งานไดป้กติทั้ง 6 
เครื่อง 

เครื่องวัดอัตราการ
ไหลของน้ าเสีย 

1 เครื่อง 350 มม. 28 มี.ค. 2557 ช ารุด 

เครื่อง RECORDER 
พร้อมอุปกรณ์ 

1 เครื่อง - 28 มี.ค. 2557 ช ารุด 

รอกไฟฟูาพร้อม
อุปกรณ์ 

6 เครื่อง - 28 มี.ค. 2557 ใช้งานได้ปกติ 

เครื่องเติมอากาศ 4 เครื่อง - 28 มี.ค. 2557 ใช้งานได้ปกติ 
เครื่องสูบน้ า 4 เครื่อง 15 ลิตร/วินาที 28 มี.ค. 2557 ใช้งานได้ปกติ 
ตู้ควบคุมพร้อม
อุปกรณ์ 

2  ตู้ - 28 มี.ค. 2557 ใช้งานได้ปกติ 

เครื่อง DO.meter 1 เครื่อง - 28 มี.ค. 2557 ใช้งานได้ปกติ 
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ประเภท ชนิด ขนาด ปีท่ีได้มา สภาพ 
แบบมือถือ 
เครื่อง pH.meter
แบบมือถือ 

1 เครื่อง - 28 มี.ค. 2557 ใช้งานได้ปกติ 

อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วย อาคารส านักงาน 
ห้องปฏิบัติการ (ไม่ได้ใช้งาน) อาคารปูอมยาม (ไม่ได้ใช้งาน) ถนนภายในโครงการ เป็นประเภท         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 6.00 เมตร รั้วเป็นรั้วลวดหนาม ระบบจัดการน้ าฝนเป็นท่อระบายน้ า 
และรางระบายน้ า 
 
  
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-6 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง 
 

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
การเดินระบบปัจจุบัน องค์การจัดการน้ าเสียเป็นผู้ดูแล และเดินระบบ เทศบาลยังไม่

มีการออกข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเทศบาลมีค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการน้ าเสีย จ านวน 7,202,140 บาทต่อปี ปัจจุบันเทศบาลเมือง  ปากช่องประสบปัญหา
ในการด าเนินการ คือ 1.ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ 2.ประสิทธิภาพของระบบ 3.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
และ 4.เครื่องจักรช ารุด/ซ่อมบ่อย 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน มีการรณรงค์เกี่ยวกับการทิ้ง     

ขยะมูลฝอยและปล่อยน้ าเสียลงสู่ล าตะคอง และมีการตรวจค่าออกซิเจนละลาย (DO) ของแหล่งน้ า
สาธารณะ 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ    
การจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองปากช่องประสบปัญหาหม้อแปลงไฟฟูา
สถานีสูบน้ าเสียบ่อท่ี 3 ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ าเสียเข้าระบบฯ ช ารุดท าให้ไม่สามารถสูบน้ าเสียเข้าระบบได้ 
ซ่ึงเทศบาล ปัจจุบันได้ซ่อมแซมให้สามารถใช้การได้ปกติแล้ว 
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1.3 โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
1) ข้อมูลทั่วไป 

โครงการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 
เทศบาลเมืองบัวใหญ ่ถนนทางหลวง 202 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างบน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ขนาดพ้ืนที่ 62 ไร่ เทศบาลฯ มีพ้ืนที่เขตการปกครอง 10.626 ตาราง
กิโลเมตร จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 14,448 คน (ข้อมูล ณ ปี 2558) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 27.0932 ล้านบาท 
โดยมี บริษัท ฟีนิกซ์สยาม จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) ระบบบ าบัดฯ รองรับพ้ืนที่จัดการน้ าเสียได้ 1.626 ตรารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 15.3 ของพ้ืนที่เขตการปกครอง โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลระบบ เริ่มด าเนินการ
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดฯ มีแหล่งก าเนิด รายละเอียดดังตาราง  

ตารางที่ 3-11 แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
1. ตลาด 3 
2. โรงแรม 6 
3. โรงพยาบาล 2 
4. ร้านอาหาร 89 
5. โรงฆ่าสัตว์ 1 
6. หมู่บ้านจัดสรร 5 
7. หน่วยงานราชการ/เอกชน 21 
8. ห้างสรรพสินค้า 2 
9. อ่ืนๆ (โรงงาน สถานีบริการน้ ามัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย) 12 

(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558) 

สภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตรเป็นแหล่งชุมชน และอยู่ติด 
ห้วยลึก ซึ่งห่างจากระบบบ าบัดฯ 2 เมตร และแม่น้ าชี ห่างจากระบบบ าบัดฯ 200 เมตร มีการใช้ประโยชน์
เพ่ือเป็นแหล่งน้ าดิบของกองประปา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
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รูปที่ 3-7 แสดงแผนที่ขอบเขตปกครองและพ้ืนที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
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รูปที่ 3-8 แสดงผังแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 
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รูปที่ 3-9 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
มีการน ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่มาก าหนดเป็น

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน มีการจัดตั้ง
คณะท างาน หรือคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน ซึ่งผู้รับผิดชอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าเสีย มีการมอบหมายบุคลากร
รับผิดชอบดูแลและจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย ทั้งด้านเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ เสนอต่อผู้บริหาร และเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย โดยปัจจุบันกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายในการดูแลระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบรวบรวมน้ าเสียครบคลุมถนน 52 สาย โดยออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได ้

จ านวน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้ าเสียเข้าระบบรวบรวม จ านวน 1,700 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ของที่ออกแบบไว้ รายละเอียดดังตาราง 
ตารางท่ี 3-12 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (เมตร) ความยาวท่อ (เมตร) 
นิเวศรัตน์ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 85.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 636.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 1,365.00 ม. 

รถไฟ 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 768.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 525.00 ม. 
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ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (เมตร) ความยาวท่อ (เมตร) 
ท่อบล๊อก 1.00x1.00 ม. 410.00 ม. 

รถไฟ 2 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 46.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 160.00 ม. 

รถไฟ 3 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 545.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 69.00 ม. 

เทศบาล 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 807.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 1,236.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 520.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 300.00 ม. 
รางรูปตัวยู Ø 30-50 ม. 514.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 655.00 ม. 

เทศบาล 2 รางรูปตัวยู U 40x40 ม. 92.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 332.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 105.00 ม. 

เทศบาล 3 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 250.00 ม. 
เทศบาล 4 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 638.00 ม. 

รางรูปตัวยู U 60x90 ม. 192.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 250.00 ม. 

เทศบาล 5 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 944.00 ม. 
เทศบาล 6 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 220.00 ม. 
เทศบาล 7 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 407.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 1,702.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 670.00 ม. 

เทศบาล 8 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 265.00 ม. 
เทศบาล 9 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 858.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 610.00 ม. 
เทศบาล 10 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 105.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 1,118.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 570.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 398.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 121.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 398.00 ม. 
ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.50 ม. 610.00 ม. 

เทศบาล 11 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 162.00 ม. 
รางรูปตัวยู U 40x40 ม.  

เทศบาล 12 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 915.00 ม. 



 
49 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (เมตร) ความยาวท่อ (เมตร) 
ซอยปทุมทิพย์ ถ.รถไฟ 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 

Ø 0.40 ม. 
80.00 ม. 
114.00 ม. 

เทศบาล 13 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 276.00 ม. 
เทศบาล 14 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 343.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 316.00 ม. 
เทศบาล 15 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 80.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 131.00 ม. 
เทศบาล 20 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 417.00 ม. 
เทศบาล 21 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 320.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 389.00 ม. 
เทศบาล 23 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 180.00 ม. 
หน้า บ.ข.ส. ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 210.00 ม. 
หน้าโรงแรมไวท์ออคิด ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 73.00 ม. 
หนองขาม 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 120.00 ม. 
หนองขาม 4 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 160.00 ม. 
โคกสูง 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 170.00 ม. 
โคกสูง 4 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 419.00 ม. 
โคกสูง 5 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 286.00 ม. 
โคกสูง 6 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 225.00 ม. 
โคกสูง 7 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 342.00 ม. 
โคกสูง 8 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 45.00 ม. 
โนนใบบัว 3 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 111.00 ม. 
โนนใบบัว 5 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 313.00 ม. 
เพ็ดเฟ้ือย 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 210.00 ม. 
เพ็ดเฟ้ือย 2 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 74.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 84.00 ม. 
เพ็ดเฟ้ือย 3 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 594.00 ม. 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 403.00 ม. 
เพ็ดเฟ้ือย 4 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 130.00 ม. 
หัวหนอง 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 252.00 ม. 
หัวหนอง 4 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 375.00 ม. 
ซอยสาธุการเชื่อมถนน
เทศบาล 10 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 158.00 ม. 

บ้านดอนขุนสนิท 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 364.00 ม. 
หนองม่วง 2 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 702.00 ม. 
หนองม่วง 4 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 337.00 ม. 
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ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (เมตร) ความยาวท่อ (เมตร) 
ทางหลวง 202 ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. 246.00 ม. 
ตะคร้อ 1 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 167.00 ม. 
ตะคร้อ 2 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 115.00 ม. 
ปทุมวิไล ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 63.00 ม. 
ซอยสมถวิล ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. 66.00 ม. 
บัวใหญ่ 2  ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. 174.00 ม. 
พุทธรักษา ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 388.00 ม. 
ดอนขุนสนิท 5 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 440.00 ม. 
เทศบาล 6 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 304.00 ม. 
ข้างบึงบัวใหญ่ฝั่งทิศใต้
เชื่อมถนนเทศบาล 7 

ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 90.00 ม. 

ซอยอรุโณทัย  ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 222.00 ม. 

ตารางท่ี 3-13 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย 

ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 
ถนนรถไฟ 1 CSO 1 ปลายถนนรถไฟ 1 ทางทิศใต้ 

ตารางท่ี 3-14 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

รายชื่อสถาน ี สถานที่ต้ัง ชนิดเคร่ือง 
สูบน้้า/ที่ต้ัง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตร 

/วินาที) 

ระยะทาง 
ถึงระบบบ้าบัด 

น้้าเสีย 
(กิโลเมตร) 

สถานีสูบน้ า  
เทศบาลเมือง
บัวใหญ่ 

ถนน รถไฟ 1  
ต าบลบัวใหญ่  
อ าเภอบัวใหญ ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

Submersible 
Pumps 

6 kw 380 v 0.0303 0.5 

ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน  
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เป็นระบบบ่อปรับ

เสถียร (Stabilization Pond) ประกอบด้วย บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) จ านวน 5 บ่อ 
บ่อที่ 1 ปริมาตร 36,120 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 199.5 เมตร ยาว 130.2 เมตร ลึก 2.4 เมตร  
บ่อที่ 2 ปริมาตร 36,120 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 169.3 เมตร ยาว 111.1 เมตร ลึก 2.4 เมตร  
บ่อที่ 3 ปริมาตร 36,120 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 134.6 เมตร ยาว 129.7 เมตร ลึก 2.4 เมตร  
บ่อที่ 4 ปริมาตร 36,120 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 68.0 เมตร ยาว 129.0 เมตร ลึก 2.4 เมตร  
บ่อที่ 5 ปริมาตร 36,120 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 139.0 เมตร ยาว 89.0 เมตร ลึก 2.4 เมตร  
ซึ่งระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ จ านวน 3,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบจริง จ านวน 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
56.7 ของระบบที่ออกแบบ ปัจจุบันเทศบาลฯ มีการเดินระบบ และจัดท าคู่มือการเดินระบบและการ
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บ ารุงรักษาทั้งระบบ รวมถึงมีการบ ารุงรักษาระบบในเชิงปูองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งาน    
ที่ก าหนด การตรวจสอบคุณภาพน้ าเข้าระบบ และน้ าทิ้งหลังจากบ าบัดแล้วจะมีการตรวจวัด เป็น   
ประจ าทุก 3 เดือน โดยน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ห้วยลึก และห้วยกสิกรรม และน าไป  
ใช้ประโยชน์ในการรดน้ าต้นไม้ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลฯ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้เก็บ
ตัวอย่างน้ าเสียก่อนเข้าระบบ และน้ าทิ้งจากระบบฯ เพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ จ านวน 4 พารามิเตอร์ 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 3-15 แสดงคุณลักษณะน้ าเสียและน้ าทิ้งของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวม เทศบาล
เมืองบัวใหญ่ 

น้้าเสีย ความเป็นกรด - 
ด่าง (pH) 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด  
(TP) (mg/l) 

บีโอดี (BOD) 
(mg/l) 

ของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) (mg/l) 

ก่อน 6.9 0.59 63.8 32 
หลัง 8.5 0.37 17.4 13 
ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0 2 20.0 50 

ตารางท่ี 3-16 แสดงรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักรและ
ครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีท่ีได้มา สภาพ 
เครื่องสูบน้ า Submersible Pumps - ABS 2552 ปกติ 

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชุนด าเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลฯ ยังไม่มีการออกข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ในการเก็บ
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ซ่ึงเทศบาลฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าเสียรวมชุมชน 
จ านวน 2,087,281 บาทต่อปี (ปี 2559) ปัจจุบันเทศบาลเมืองบัวใหญ่ประสบปัญหาในการด าเนินการ 
คือ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 

5) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ   
การจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจุบันเทศบาลฯ พบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟูาช ารุด ได้แก่ ระบบตู้ควบคุมไฟฟูา
ช ารุด ส่งผลต่อระบบการท างานอัตโนมัติของเครื่องสูบน้ าเครื่องที่ 3 ท าให้เครื่องสูบน้ าท างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ และท่อระบายน้ าทิ้ง (PE) ถูกไฟไหม้ เมื่อเดือนมกราคม 2559 เนื่องจากชาวบ้านมีการ
เผาไฟบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงเข้ามาหาปลาในบ่อบ าบัดน้ าเสียส่งผลต่อตะกอนในบ่อบ าบัด ฯ
ปัจจุบันเทศบาลฯ ด าเนินการเปลี่ยนท่อระบายน้ าทิ้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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2 จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.1 โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 

ถนน บุรีรัมย์-ห้วยราช ต าบลอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างบนพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของ
เทศบาล ขนาดพ้ืนที่ 40 ไร่ เขตพ้ืนที่การปกครอง 6 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ จ านวน 29,953 คน (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2558) จ านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ 
จ านวน 13,448 จ านวนประชากรแฝง จ านวน 40,000 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เทศบาลฯ 
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จากกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 243,300,000 บาท และได้
ว่าจ้างบริษัท โคสตอล เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวม
ชุมชนแบบ สระเติมอากาศ โดยมี พ้ืนที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย 4.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 70 
ของพ้ืนที่เขตการปกครอง โดยเริ่มเดินระบบครั้งแรกในวันที่ 4 มกราคม 2545 โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งน้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดฯ มีแหล่งก าเนิดจากกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดดังตาราง  

ตารางท่ี 3-17 แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ตลาด 6 

โรงแรม 7 
โรงพยาบาล 1 
ร้านอาหาร 703 
โรงฆ่าสัตว์ 1 

หน่วยงานราชการ/เอกชน 20 
ห้างสรรพสินค้า 1 

(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-10 แสดงแผนที่ขอบเขตปกครองและพ้ืนที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
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รูปที่ 3-11 แสดงผังแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-12 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
มีการน าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดการ

สิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน ปัจจุบันยังไม่มีการจัด         
ตั้งคณะท างาน หรือคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานใน
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้กองช่างสุขาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งมีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย สรุปรายงานผลการบริหาร
จัดการน้ าเสียเสนอผู้บริหารเป็นและเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย และมีการก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผลการ
ใช้งบประมาณ โดยปัจจุบันยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถาบัน อ่ืนๆเข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่การ
จัดการน้ าเสีย 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนมีการรวบรวมน้ าเสียจากท่อระบายน้ าทิ้งภายในเขต

เทศบาลฯ ประกอบด้วย บ่อดักน้ าเสีย จ านวน 9 บ่อ สถานีสูบน้ าเสีย จ านวน 2 แห่ง ซึ่งระบบท่อ
รวบรวมน้ าเสียมีความยาวทั้งสิ้น 6,733 เมตร ระบบบ าบัดฯ มีความสามารถในการรองรับน้ าเสีย 13,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันน้ าเสียเข้าระบบรวบรวม 8,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 62.3 
ของที่ออกแบบไว้ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 3-18 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

ถนน ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ 
(เมตร) 

ความยาวท่อ
(เมตร) 

จุดเร่ิมต้น 
(กิโลเมตรที/่พิกัด) 

จุดสิ้นสุด 
(กิโลเมตรที/่พิกัด) 

ถนนจิระ ท่อกลม คสล. 0.80 1,155 0+972 2+127 
ถนนบุรีรัมย์-     
ประโคนชัย 

ท่อกลม คสล. 0.80 324 0+854 1+178 

ถนนสุนทรเทพ ท่อกลม คสล. 1.20 268 0+000 0+268 
ถนน รพช.สาย 
บร.11003 

ท่อกลม คสล. 1.20 1750 1+700 3+450 

ถนนหลักเมือง ท่อกลม HDPE 0.60 777 0+000 0+777 
ถนนทางหลวง
จังหวัดสาย 
2074 

ท่อกลม HDPE 0.60 1009 0+023 1+032 

ถนนอนุวรรตน์ ท่อกลม คสล. 1.20 139 0+000 0+139 
 

ตารางท่ี 3-19 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (SOD) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ถนน บ่อดักน้้าเสีย (SOD) ต้าแหน่งที่ตั้ง 

ถนนจิระ SOD5/1 
SOD5/2 
SOD5/3  
SOD5/4  

Sta 1+633 
Sta 1+633 
Sta 1+640 
Sta 1+640 
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ถนน บ่อดักน้้าเสีย (SOD) ต้าแหน่งที่ตั้ง 
ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย SOD7  

SOD8  
Sta 0+854 
Sta 0+854 

ถนน รพช.สาย บร.11003 SOD  
SOD  

Sta 0+672 
Sta 1+700 

ถนนทางหลวงจังหวัดสาย 2074 SOD 2  
SOD3  

Sta 1+032 
Sta 1+032 

ตารางท่ี 3-20 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

รายชื่อ
สถาน ี

สถานที่ต้ัง 
ชนิดเคร่ือง 
สูบน้้า/ที่ต้ัง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ หรือ

แรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลูกบาศก์เมตร/

วินาที) 

ระยะทาง 
ถึงระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย (กม.) 

P1 ถ. อนุวรรตน์ - 60 0.80 3.050 
P2 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ า - 50 0.72 0.357 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3-13 แสดงสถานีสูบน้ าเสียเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นระบบสระเติมอากาศ 

ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) จ านวน 2 บ่อ  
บ่อที่ 1 ปริมาตร 42,000 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 102 เมตร ยาว 137 เมตร ลึก 4 เมตร 

มีเครื่องเติมอากาศใต้น้ าชนิด Jet aerator ขนาด 15 Kw จ านวน 9 เครื่อง  
บ่อที่ 2 ปริมาตร 29,000 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 76 เมตร ยาว 131 เมตร ลึก 4 เมตร     

มีเครื่องเติมอากาศใต้น้ าชนิด Jet aerator ขนาด 15 Kw จ านวน 6 เครื่อง  
บ่อบ่ม (Polishing Pond หรือ Maturation Pond) ปริมาตร 34,000 ลูกบาศก์เมตร 

กว้าง 95 เมตร ยาว 129 เมตร ลึก 4 เมตร  
บ่อสัมผัสคลอรีน (Chlorine Contact Tank) ปริมาตร 200 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 20 เมตร 

ยาว 20 เมตร ลึก 0.50 เมตร  

ระบบออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบัน
ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบจริง 8,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ของระบบที่ออกแบบไว้ 
เทศบาลฯมีการจัดท าคู่มือการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบทั้งระบบ รวมถึงมีเอกสารแสดง 
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร/ครุภัณฑ์และคู่มือการใช้งานทุกรายการ ปัจจุบันมีการเดินระบบปกติ 



 
56 

และมีการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ในระบบกรณีช ารุดไม่สามารถใช้งานต่อไปได้  และมีการ
ตรวจวัดน้ าเข้าระบบและน้ าทิ้งเป็นประจ า ปีละ 4 ครั้ง รวมทั้งเก็บตัวอย่างแหล่งน้ าธรรมชาติที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ไปส่งตรวจวิเคราะห์อีกด้วย ซึ่งระบบสามารถลดค่าความสกปรกของ
น้ าในรูป BOD ได้มากกว่าร้อยละ 80 โดยน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ห้วยตะโก ซึ่งจากการ
ติดตามประเมินผลฯ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้เก็บตัวอย่างน้ าเสียก่อนเข้าระบบ และน้ าทิ้ง
จากระบบฯ เพื่อท าการตรวจวิเคราะห์จ านวน 5 พารามิเตอร์ รายละเอียดดังตาราง 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3-14 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ 

ตารางที่ 3-21 แสดงคุณลักษณะน้ าเสียและน้ าทิ้งของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ 

น้้าเสีย ความเป็น     
กรด - ด่าง (pH) 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP) (mg/l) 

บีโอดี 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

ของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) (mg/l) 

ก่อน 7.5 0.13 63.6 2.5 27 
หลัง 7.9 0.16 14.4 3.7 13 
ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0 2.00 20.0 20 50 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

ตารางที่ 3-22 แสดงรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักร
และครุภัณฑ์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีท่ีได้มา สภาพ 
ครุภัณฑ์ รถดูดโคลน 5 ลบม. อีซูซุ 2547 ใช้การได้ 
ครุภัณฑ์ รถขยะเล็ก 3 ลบม. มิตชูบิชิ 2549 ใช้การได้ 
ครุภัณฑ์ รถขยะเล็ก 3 ลบม. นิสสัน - ใช้การได้ 

 อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการประกอบด้วย อาคารส านักงาน 
ห้องปฏิบัติการ (ไม่ได้ใช้งาน) และอาคารปูอมยาม ถนนภายในโครงการเป็นถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร 
รั้วลวดหนาม และมีการปลูกพืชทั่วไป สูง 4 เมตร เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ทั้ง 3 ด้าน 
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รูปที่ 3-15 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นผู้ด าเนินการเดินระบบเอง โดยเทศบาลฯ มีการออกระเบียบ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ในอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวม
ชุมชน รายละเอียดดังตาราง 
ตารางที่ 3-23 แสดงอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

หน่วยงาน บาท/ลบ.ม. (เดือน) 
ประชาชนทั่วไป เก็บทุกรายที่ใช้น้ าเกิน 100 ลบม. โดยเก็บ ลบม.ละ 2 บาท 

สถานประกอบการ 
อาคารพาณิชยกรรม 

อ่ืนๆ 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีการศึกษาเพ่ือก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสียชุมชนไว้
แล้ว ซึ่งปัจจุบันเทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 949,035 บาทต่อปี แต่พบว่ามี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าเสีย 6,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเกินกว่ารายได้ที่ได้รับส่งผลให้
งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ เครื่องจักรช ารุด และมีการซ่อมแซมบ่อย ช ารุด ซึ่งพบว่ามี
รายการเครื่องจักรที่ช ารุดอยู่ระหว่างการซ่อมแซมคือ เครื่องสูบน้ า ช ารุด 4 เครื่อง จากทั้งหมด 10 
เครื่อง (2 สถานีๆละ 5 เครื่อง) และตะแกรงดักขยะ ช ารุด 1 เครื่อง และยังประสบปัญหาขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ในการดูแลระบบฯ 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์ โครงการติดตั้งบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็นการบ าบัดน้ าเสียที่ต้นทางก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะหรือระบบรวบรวมน้ าเสียของเทศบาลฯ และโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ  

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ   
การจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.1) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการโครงการ 
(1) ขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินโครงการ เช่น นักวิชาการสุขาภิบาล 

วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟูา และพนักงานทั่วไปที่ต้องดูแลปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆซึ่งท าให้การด าเนิน
โครงการเป็นไป ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
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(2) ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการปฏิบัติงานท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

(3) ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนโครงการท าให้ไม่มีงบประมาณใน
การบริการจัดการ การดูแลซ่อมบ ารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ 

(4) ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีการทิ้งขยะมูลฝอย          
สิ่งปฏิกูล ของเสียต่างๆ ลงล าคลอง ท่อระบายน้ า ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย 

(5) การเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียยังไม่สอดคล้องกับรายจ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย    
ท าให้ท้องถิ่นต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป  

(6) การขยายระบบรวมน้ าเสีย ให้สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ให้ได้ทั้งหมดของ
เทศบาล ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากเมืองมีความเจริญมาก การก่อสร้างยากล าบาก    

6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ 
(1) เพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ ความช าชาญในแต่ละด้านเพ่ือให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
(2) สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ

ท างานเกิดประสิทธิภาพ 
(3) สนับสนุนเงินงบประมาณให้ท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถบริการโครงการเต็ม

รูปแบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(4) รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล 

และของเสียต่างๆ ลงล าคลอง ท่อระบายน้ า 
(5) ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายในการเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียให้สามารถน า

รายได้มาบริหารโครงการได้อย่างเหมาะสม 
(6) ต้องน าเทคโนโลยีในการก่อสร้างในเมืองมาใช้ และปรับปรุงแก้ไขข้อ

กฎหมายต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานได้ 

3 จังหวัดสุรินทร์ 
3.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

 1) ข้อมูลทั่วไป 
 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ถนนบ้านแกใหญ่-บ้านจะแกโกน ต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พิกัด 
(UTM) 48 P 337253 , 1650747 ในพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาล ขนาดประมาณ 125 ไร่ พ้ืนที่เขต
การปกครอง 11.39 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 39,477 คน (ข้อมูล พ.ศ. 
2559) มีจ านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ 7,712 ครัวเรือน เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้รับงบประมาณ
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) จ านวน 368 ล้านบาท ในการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน แบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization ponds) โดยได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดสามประสิทธิ์ ในการด าเนินการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2548-2551 พ้ืนที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย 
6.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่เขตการปกครอง ระบบฯ เริ่มด าเนินการ ปี พ.ศ.
2551 ปัจจุบันกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นผู้ดูแลระบบ  
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รูปที่ 3-16 แสดงแผนที่ขอบเขตปกครองและพ้ืนที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน

เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
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รูปที่ 3-17 แสดงผังแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
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รูปที่ 3-18 แสดงผังบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
เทศบาลเมืองสุรินทร์มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน แผน/ยุทธศาสตร์จังหวัด 
และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนงาน 
มาตรการ โครงการที่เกี่ยวข้องและมีการสนับสนุนจากฝุายบริหาร เทศบาลฯ ใช้ผังโครงสร้างของ
หน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลแต่ยังไม่มีการจัดตั้ งคณะท างาน หรือ
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย มีการมอบหมายบุคลากรในการจัดท าระบบข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการน้ าเสีย ทั้งด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปผลข้อมูลเพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหาร และเก็บไว้ใช้ภายในหน่วยงาน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรประมาณ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสีย พร้อมทั้งมีการก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ซึ่งปัจจุบันไม่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือสถาบัน อ่ืนๆ เข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการน้ าเสีย โดยปัจจุบันกองช่างสุขาภิบาลได้รับ
มอบหมายให้ดูแลระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบรวบรวมน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นชนิดท่อระบายรวม 

(Combined Sewer ) ครอบคลุมพ้ืนที่ 6.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ออกแบบให้สามารถรองรับน้ าเสียไดเ้ฉลี่ย 13,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (สูงสุด 16,300 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน) ปัจจุบันมีน้ าเสียเข้าระบบรวบรวม 11,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 81 ของที่
ออกแบบไว้ ซึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสีย รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 3-24 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

ถนน ชนิดท่อ ขนาดท่อ (เมตร) ความยาวท่อ (เมตร) 
เทศบาล 3 ฝั่งขวา ค.ศ.ล. กลม 1.20 309 

ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.20 x 1.50 566 
ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.50 x 2.00 191 
ค.ศ.ล. เหลี่ยม 2.10 x 2.10 1,646 
ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.80 x 1.80 18 
ค.ศ.ล. เหลี่ยม 2.40x2.40 23 
แรงดันเหล็ก กลม 0.60 966 
แรงดันเหล็ก กลม 0.40 1194 

เทศบาล 3 ไปสถานีสูบ
เทศบาล 3 

ท่อดักน้ าเสีย ค.ส.ล. 
กลม 

0.60 85 

ธนสารฝั่งซ้าย ค.ศ.ล. กลม 1.20 139 
ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.20 x 1.50 557 
ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.50 x 1.50 528 

สระโบราณ ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.00 x 1.50 661 
ผังเมืองตัดใหม่ ท่อดักน้ าเสีย       

ค.ส.ล. กลม 
0.60 340 

ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.80 x 1.80 22 
ค.ศ.ล. เหลี่ยม 2.00 x 2.50 739 
ค.ศ.ล. เหลี่ยม 2.40 x 2.40 16 

กรุงศรีนอกฝั่งซ้าย ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.20 x 1.50 696 
ค.ศ.ล. กลม 1.00 16 

หลักเมืองฝั่งซ้าย ค.ศ.ล. กลม 1.00 224 
ดองกะเม็ดฝั่งซ้าย ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.20 x 1.50 327 
เลียบทางรถไฟฝั่งขวา
ปลายถนนดองกะเม็ด 

ท่อดักน้ าเสีย       
ค.ส.ล. กลม 

0.40 298 

เลียบทางรถไฟฝั่งซ้าย แรงดันเหล็ก กลม 0.40 1,027 
ปัทมานนท์และศรีธนามิตร แรงดันเหล็ก กลม 0.60 1,757 
เข้าบ่อบ าบัด แรงดันเหล็ก กลม 0.60 2,710 

ผังเมืองตัดใหม่สถานีสูบผังเมือง ท่อดักน้ าเสีย ค.ส.ล. กลม 0.60 362 
ปลายบรรพตไปสะพานด า คู คอนกรีต Rip Rap กว้าง 4.00 366 
เทศบาล 1 ฝั่งขวาจาก
เทศบาล 4 ถึงแยกผังเมือง 

ค.ศ.ล. เหลี่ยม 2.00 x 2.50 817 

ปลายเทศบาลอนุสรณ์ไป   
คูช้าง ทางรถไฟใกล้สถานี
สูบเทศบาล 3  

ค.ศ.ล. เหลี่ยม 1.80 x 1.80 367 
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ตารางท่ี 3-25 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลเมืองสุรินทร์ 

ถนน 
 

บ่อดักน้้าเสีย 
(CSO) 

 

ต้าแหน่งที่ตั้ง 

ถนนเทศบาล 3 CSO 1 ทิศใต้ใกล้จุดตัดทางรถไฟกับถนนเทศบาล 3  
ถนนบรรพต  CSO 2 ใกล้จุดตัดถนนบรรพตกับถนนผังเมืองตัดใหม่ 
ถนนดองกะเม็ด  CSO 3 ทิศใต้ใกล้จุดบรรจบถนนดองกะเม็ดกับทางรถไฟ  
ถนนผังเมืองตัดใหม่  CSO 4 ทิศใต้ทางรถไฟฝั่งตะวันออกถนนผังเมืองตัดใหม่  
ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน  

CSO 5 ทิศใต้ใกล้จุดตัดทางรถไฟกับถนนเลียบคลอง
ชลประทาน  

 

ตารางท่ี 3-26 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสียและ/หรือ สถานียกระดับน้ าเสียเทศบาลเมือง
สุรินทร์ 

รายช่ือ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ชนิดเครื่อง  
สูบน้้า/ที่ตั้ง

ระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ 

หรือแรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลบ.ม./ช.ม.) 

ระยะทาง 
ถึงระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย (กม.) 

สถานีถนน
เทศบาล 3 

ถนนเทศบาล 3  
ตัดกับทางรถไฟ 

Submersible/ 
PLC+ลูกลอย 

55 กิโลวัตต์/
เครื่อง, 3 เครื่อง 

410 ลบ.ม.ต่อ
ชั่วโมงต่อเครื่อง 

4.870 

สถานีถนน
ผังเมืองตัด
ใหม่ 

ถนนผังเมืองตัดใหม่
ตัดกับทางรถไฟ 

Submersible/ 
PLC+ลูกลอย 

75 กิโลวัตต/์
เครื่อง 3 เครื่อง 

330 ลบ.ม.ต่อ 
ชั่วโมงต่อเครื่อง 

6.460 
 

อาคารดักน้ าเสีย 5 แห่ง ประกอบด้วย  
1. ถนนเทศบาล 3 ติดทางรถไฟด้านทิศใต้ ระบายน้ าบริเวณคูข้างทางรถไฟไปยังห้วยทับพล 
2. บริเวณปลายถนนดองกะเม็ด ระบายน้ าบริเวณคูน้ าข้างทางรถไฟไปยังห้วยทับพล 
3. บริเวณปลายถนนผังเมืองตัดใหม่ ทิศใต้ทางรถไฟ ระบายน้ าบริเวณคูน้ าข้างทางรถไฟไป

ยังห้วยทับพล 
4. บริเวณปลายถนนบรรพต ระบายน้ าบริเวณคูบรรพตไปยังคูข้างทางรถไฟต่อไปยัง

ห้วยทับพล 
5. บริเวณปลายถนนเลียบคลองชลประทานทิศใต้ทางรถไฟ ระบายน้ าบริเวณคูน้ า

ข้างทางรถไฟไปยังห้วยทับพล 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-19 แสดงสถานีสูบน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
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ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ     
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) สามารถรองรับน้ าเสียตามการออกแบบ 13,600 ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน ปัจจุบันปริมาณน้ าเสียเข้าระบบ 11,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 81 ของที่
ออกแบบไว้ ประกอบด้วยบ่อบ าบัด จ านวน 4 บ่อ ดังต่อไปนี้ 

1. บ่อ (Facultative) 1 ลึก 3.75  เมตร ขนาดความจุ 150,200 ลูกบาศก์เมตร 
2. บ่อ (Facultative) 2 ลึก 2.70 เมตร ขนาดความจุ 79,100  ลูกบาศก์เมตร 
3. บ่อ (Maturation) 1 ลึก 2.60 เมตร ขนาดความจุ 46,400  ลูกบาศก์เมตร 
4. บ่อ (Maturation) 2 ลึก 2.70 เมตร ขนาดความจุ 52,600  ลูกบาศก์เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่3-20 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

ปัจจุบันเทศบาลฯ เดินระบบเอง โดยกองช่างสุขาภิบาล ซึ่งเทศบาลฯ ได้จัดท าคู่มือการ
เดินระบบและบ ารุงรักษาทั้งระบบ พร้อมทั้งมีเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะและคู่มือการใช้งาน
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ทุกรายการ มีแผนการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงกรณีที่เครื่องจักร
หรือครุภัณฑ์ช ารุดไม่สามารถใช้งาน ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีการจัดท าแผนการตรวจวิเคราะห์น้ าเสียก่อน
เข้าระบบ และน้ าทิ้งหลังจากผ่านการบ าบัดแล้ว น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะไหลตามทางระบายน้ า
ออกลงสู่ห้วยทับพลซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มีการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม และปศุสัตว์ ซึ่งจากการ
ติดตามประเมินผลฯ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ได้เก็บตัวอย่างน้ าเสียก่อนเข้าระบบ และน้ าทิ้ง
จากระบบฯ เพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์จ านวน 4 พารามิเตอร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3-21 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ 
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ตารางที่ 3-27 แสดงคุณลักษณะน้ าเสียและน้ าทิ้งของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวม เทศบาล
เมืองสุรินทร์ 

น้้าเสีย ความเป็น
กรด - ด่าง 

(pH) 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด
(TP) (mg/l) 

บีโอดี 
(mg/l) 

ไนโตรเจทั้งหมด 
(mg/l) 

ของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) 

(mg/l) 
ก่อน 7.4 0.41 41.7 6.3 18 
หลัง 7.4 0.18 13.1 1.2 20 
ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0 2 20.0 20 50 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
 

ตารางท่ี 3-28 แสดงรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักรและ
ครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 

ประเภท ชนิด ขนาด ยี่ห้อ ปีที่ได้มา สภาพ 
เครื่องตักขยะ Filter Rake Chain กว้าง 2 ม. Hydsorake 2551 ใช้งานได้ 
เครื่องตักขยะ Filter Rake Chain กว้าง 2 ม. Hydsorake 2551 ใช้งานได้ 
เครื่องสูบน้ าเสีย Submersible 55 KW FlyGT 2551 ใช้งานได้ 
เครื่องสูบน้ าเสีย Submersible 55 KW FlyGT 2551 ใช้งานได้ 
เครื่องสูบน้ าเสีย Submersible 55 KW Elektrokovina CK. 2558 ใช้งานได้ 
เครื่องสูบน้ าเสีย Submersible 75 KW FlyGT 2551 ใช้งานได้ 
เครื่องสูบน้ าเสีย Submersible 75 KW FlyGT 2551 ใช้งานได้ 
เครื่องสูบน้ าเสีย Submersible 75 KW lektrokovina CK. 2558 ใช้งานได้ 
รถกระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 3000 ซีซี. Isuzu 2551 ใช้งานได้ 
รถกระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2500 ซีซี. Isuzu 2551 ใช้งานได้ 
รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ 6 ลบ.ม. Mitsubishi 2551 ใช้งานได้ 
รอกผ่อนแรงไฟฟูา เคลื่อนที่แนวนอน 

และดิ่ง 
1.5 ตัน Kito 2551 ใช้งานได้ 

รอกผ่อนแรงไฟฟูา เคลื่อนที่แนวนอน 
และดิ่ง 

1.5 ตัน Kito 2551 ใช้งานได้ 

อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน ปัจจุบันใช้เก็บวัสดุ 
บ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารปูอมยาม ถนนภายในโครงการเป็นแบบ แอสฟัลติกคอนกรีตและลูกรังกว้าง 
5 เมตรและ 4 เมตร ระบบจัดการน้ าฝนเป็นแบบท่อ และรั้วลวดหนาม มีการปลูกต้นมะม่วงสูง 3 
เมตรเป็นแนวกันชน (Buffer zone) 1 ด้าน  

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
ปัจจุบันเทศบาลเมืองสุรินทร์ด าเนินการเดินระบบ เทศบาลฯ ท าการศึกษาเพ่ือ

ก าหนดอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย และจัดท าเทศบัญญัติการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียแต่ยังไม่
ประกาศใช้ ปีงบประมาณ 2559 เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการน้ าเสียรวมชุมชน 
จ านวน 14.8 ล้านบาท 
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5) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีการด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน รวมถึงยังไม่มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ าเสียด้วย 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ   

การจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเมืองสุรินทร์ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณในการศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสียส าหรับพ้ืนที่ที่ยังไม่ครอบคลุมอีกร้อยละ 30 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด้านทิศเหนือฝั่งทางรถไฟ รวมทั้งบุคคลที่ดูแลมีจ านวนจ ากัดและรับผิดชอบหลายหน้าที่ 

 

3.2 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชด้าริ เทศบาลต้าบลท่าตูม 

1) ข้อมูลทั่วไป 
โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนว

พระราชด าริ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าตูม ตั้งอยู่บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล และที่ดินของ
โรงเรียนท่าตูมสนิทราษฎร์วิทยาคม หมู่ที่ 7 ถนนขุนตูมประดิษภักดี ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ พิกัด 15.323654/103.671357 ขนาดพ้ืนที่ 10 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ขอบเขตการปกครอง 
2.24 ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือนและประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 1,711 ครัวเรือน    
4,445 คน ตามล าดับ ปีประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลฯ ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ จ านวน 
14,293,000 ล้านบาทในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนแบบบ่อผึ่งและ         
บึงประดิษฐ์ มีพ้ืนที่ให้บริการจัดการน้ าเสีย 1.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่เขตการ
ปกครอง ระบบเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเทศบาลฯ เป็นผู้ดูแลและเดินระบบ ซึ่งมี
น้ าเสียที่เข้าระบบบ าบัดฯ มีแหล่งก าเนิดจากกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 3-29 แสดงแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชนเทศบาลต าบลท่าตูม 

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ตลาด 1 
โรงแรม 3 
ร้านอาหาร 38 
โรงฆ่าสัตว์ 1 
หน่วยงานราชการ/เอกชน 10 
หอพัก/อพาร์ทเมนท์/อาคารชุด 10 

(ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ 2559) 
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สภาพแวดล้อมบรเิวณพ้ืนที่โครงการโดยรอบเปน็แหลง่ชุมชน และมีแม่น้ ามูลซ่ึงห่างจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 200 เมตร มีการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภค  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-22 แสดงขอบเขตปกครองและพ้ืนที่บริการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาล 
             ต าบลท่าตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3-23 แสดงแนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลต าบลท่าตูม 
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รูปที่ 3-24 แสดงบริเวณ (Layout) ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลต าบลท่าตูม 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน และแผนหรือยุทธศาสตร์จังหวัด มาก าหนดเป็น
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน มีการแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการน้ าเสีย และก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ าเสียทั้งด้านเทคนิค บุคลากร และ
งบประมาณ สรุปผลเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการน้ าเสีย ก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ มีการลงทุ นเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถาบัน อื่นๆ เข้าร่วมกลุ่ม
พ้ืนที่การจัดการน้ าเสีย 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
ระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนสามารถรองรับน้ าเสียได้ 360 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ า

เสียเข้าระบบรวบรวม 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของที่ออกแบบไว้ รายละเอียด          
ดังตาราง 
ตารางท่ี 3-30 แสดงรายละเอียดระบบรวบรวมน้ าเสียชุมชนเทศบาลต าบลท่าตูม 

ชนิดท่อ ขนาดท่อ (นิ้ว) ความยาวท่อ (เมตร) 
รางระบายน้ ารูปตัววี 120 2,500 
รางระบายน้ า รูปตัวยู 28 1,000 
ท่อ คสล. 24 5,000 
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ตารางท่ี 3-31 แสดงรายละเอียดจ านวนบ่อดักน้ าเสีย (CSO) เทศบาลต าบลท่าตูม 
ถนน บ่อดักน้้าเสีย (CSO) ต้าแหน่งที่ตั้ง 

ถนน ขุนตูมประดิษฐ์ภักดี (คลองตาเตียว)    CSO 1 คลองตาเตียว 

ตารางท่ี 3-32 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานีสูบน้ าเสีย และ/หรือ สถานียกระดับน้ าเสียเทศบาลต าบลท่าตูม 

สถานที่ต้ัง 
ชนิดเคร่ือง สูบน้้า/
ที่ต้ังระบบควบคุม 

ขนาด 
(กิโลวัตต์ หรือ

แรงม้า) 

อัตราสูบน้้าเสีย
(ลบ.ม./วินาที) 

ระยะทาง 
ถึงระบบบ้าบัด 
น้้าเสีย (กม.) 

คลองตาเตียว แบบดูดน้ า 2.2  240 ลิตร/นาที 
0.5  

เทศบาลต าบลท่าตูม - - - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3-25 แสดงสถานีสูบน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดฯ และจุดสูบน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดฯ เทศบาลต าบลท่าตูม 

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเทศบาลต าบลท่าตูมเป็นแบบบ่อผึ่งและบึงประดิษฐ์   
น้ าเสียไหลบนผิวดิน โดยองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย บ่อบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 3 บ่อ ดังนี้  

บ่อที่ 1 ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 31 เมตร ยาว 108 เมตร ลึก 2.25 เมตร 
ความสูงของน้ าในบ่อ 150 เซนติเมตร  

บ่อที่ 2 ขนาด 2,200 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 32.5 เมตร ยาว 83 เมตร ลึก 1.75 เมตร 
ความสูงของน้ าในบ่อ 100 เซนติเมตร  

บ่อที่ 3 ขนาด 1,340 ลูกบาศก์เมตร กว้าง 35 เมตร ยาว 44 เมตร ลึก 1.05 เมตร   
ความสูงของน้ าในบ่อ 0.70 เซนติเมตร และมีการปลูกต้นพุทธรักษา  

ระยะเวลาการตัดแต่งก าหนดโดยการวัดสัดส่วนความหนาแน่นของพืชในบ่อ ปัจจุบัน
พืชตายทั้งหมด เนื่องจากระบบถูกน้ าท่วมในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเทศบาลมีแผนในการหาพืชชนิดอ่ืน  
เพ่ือปลูกทดแทน ระยะเวลากักเก็บน้ าเสียในบ่อ 1 วัน ระบบบ าบัดน้ าเสียออกแบบให้สามารถรองรับ    
น้ าเสียได้ 360 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบจริง 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน    
คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของระบบที่ออกแบบ ปัจจุบันเดินระบบปกติ โดยเทศบาลมีการจัดท าคู่มือการ
เดินระบบ การบ ารุงรักษา และคู่มือการใช้งานเครื่องจักรทุกรายการ รวมทั้งมีการบ ารุงรักษาระบบใน
เชิงปูองกันตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่ก าหนด และมีการซ่อมบ ารุงเมื่อครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ใน
ระบบช ารุดไม่สามารถใช้ต่อไปได้ น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เทศบาลฯ 
ยังไม่มีแผนในการเก็บตัวอย่างน้ าเสียก่อนเข้าระบบและตัวอย่างน้ าทิ้งหลังจากบ าบัดแล้ว  ซึ่งจากการ
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ติดตามประเมินผลฯ ได้เก็บตัวอย่างน้ าเสียก่อนเข้าระบบ และน้ าทิ้งจากระบบฯ เพ่ือท าการตรวจ
วิเคราะห์จ านวน 4 พารามิเตอร์ ดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-26 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ าเพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ 

ตารางที่ 3-33 แสดงคุณลักษณะน้ าเสียและน้ าทิ้งของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาล    
ต าบลท่าตูม 

น้้าเสีย ความเป็นกรด- 
ด่าง (pH) 

ฟอสฟอรัส
ทั้งหมด  (TP) 

(mg/l) 

บีโอดี 
(mg/l) 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด 
(mg/l) 

ของแข็งแขวนลอย
ทั้งหมด (TSS) 

(mg/l) 
ก่อน 7.3 0.12 46.3 1.6 16 
หลัง 7.4 0.07 18.5 2.4 38 
ค่ามาตรฐาน 5.5-9.0 2 20.0 20 50 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รูปที ่3-27 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ่งบึงประดิษฐ์เทศบาลต าบลท่าตูม 

ตารางที่ 3-34 แสดงรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เครื่องจักรและ
ครุภัณฑ์ เทศบาลต าบลท่าตูม 

ประเภท ขนาด ยี่ห้อ ปีท่ีได้มา สภาพ 
เครื่องสูบน้ า 2.2 kw - 2558 ดี 
เครื่องปั่นอากาศ (AirJet) - - 2558 ดี 

ภายในพ้ืนที่โครงการไม่มีอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค มีเพียงถนนแบบ
คอนกรีต รั้วลวดหนาม และปลูกต้นมะฮอกกานี สูง 3 เมตร เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ทั้ง 4 ด้าน 
ด้านละ 1 แถว 
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4) ด้านการบริหารจัดการ 
เทศบาลต าบลท่าตูมด าเนินการเดินระบบเอง และยังไม่มีการออกข้อบัญญัติหรือเทศ

บัญญัติในการเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 
5) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1) การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน 
 เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ าเสียรวมชุมชนผ่านทาง สภากาแฟ 2 

เดือนต่อครั้ง ประชาคมชุมชน และเสียงตามสาย 
2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน เทศบาลมี

การรณรงค์ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ    

การจัดการน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลท่าตูมพบปัญหาต้นพุทธรักษาของบ่อบ าบัดน้ าเสียบ่อท่ี 3 ตายท าให้

ประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียมีคุณภาพน้ าทิ้งไม่ผ่านมาตรฐานพารามิเตอร์ของแข็งแขวนลอย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาพืชมาปลูกทดแทน 
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บทที่ 4 ผลการส้ารวจและประเมินระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
1 จังหวัดนครราชสีมา 

1.1 โครงการระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนครนครราชสีมา 
1) ข้อมูลทั่วไป 

โครงการระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงาน เทศบาลนครนครราชสีมาตั้งอยู่ที่ 485  
หมู่ 3 ถนนโพธิ์กลาง ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีขอบเขตการปกครอง 37.5 
ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 131,670 คน 68,375 ครัวเรือน (ข้อมูล 
กันยายน 2559) ประชากรแฝง จ านวน 28,967 คน (คิดจากร้อยละ 22 ของจ านวนประชากร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เทศบาลนครนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน 418.001 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน บนพ้ืนที่   
ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม. 162 ของกรมธนารักษ์ ในความดูแลของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งได้
ว่าจ้างให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง และว่าจ้างมูลนิธิเพ่ือการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นที่ปรึกษาเดินระบบฯ โดยโครงการเริ่มเปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2555 ปัจจุบันเทศบาลฯ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาในการบริหาร
จัดการระบบ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาทิ้งร่วม จ านวน 34 แห่ง และหน่วยงานอื่นๆ รวม 2 
แห่ง ดังตาราง ซึ่งระบบได้ออกแบบเพ่ือรองรับปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน 230 ตันต่อวัน ปัจจุบันมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบ จ านวน 464.35 ตันต่อวัน  

ตารางท่ี 4-1 แสดงปริมาณขยะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม 
จ้านวน 

ประชากร (คน) 
จ้านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
ปริมาณขยะ 
(ตันต่อวัน) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 11,102 5,247 8.72 17.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา 18,749 10,841 16.36 8.0 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจะบก 12,105 4,991 7.43 9.8 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 18,255 - 10.41 20.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 7,586 3,575 5.03 6.0 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมงคล 4,902 - 3.81 15.8 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมื่นไวย   10,260 4,852 8.76 26.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง 7,359 2,542 3.68 16.7 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีมุม 6,366 1,924 1.85 25.8 
องค์การบริหารส่วนต าบลพันดุง 1,685 - 1.20 33.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลบิง 3,596 - 1.41 51.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระเวียง 11,331 3,877 6.45 16.1 
องค์การบริหารส่วนต าบลพะเนา 4,969 1,530 1.31 20.7 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 12,877 4,884 6.90 30.1 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง 4,161 2,201 1.80 19.3 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 7,587 2,154 1.47 47.1 
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 4,941 1,257 0.71 46.5 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม 
จ้านวน 

ประชากร (คน) 
จ้านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
ปริมาณขยะ 
(ตันต่อวัน) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 9,690 2,699 2.19 29.9 
เทศบาลต าบลหัวทะเล 25,314 11,254 19.32 14.8 
เทศบาลต าบลโคกกรวด 7,018 3,387 2.66 25.4 
เทศบาลต าบลโพธิ์กลาง 26,377 10,742 15.76 4.0 
เทศบาลต าบลโคกสูง 9,968 3,368 5.44 34.1 
เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม  2,0090 10,305 8.21 11.0 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 9,024 3,293 4.37  
เทศบาลต าบลพุดซา 9,677 2,795 2.35 30.1 
เทศบาลต าบลสุรนารี 16,534 8,357 10.53 17.8 
เทศบาลต าบลตลาด 6,547 - 3.97 21.6 
เทศบาลต าบลเมืองใหม่โคกกรวด 12,972 5,200 6.11 27.4 
เทศบาลต าบลปรุใหญ่ 9,527 4,193 6.64 12.5 
เทศบาลต าบลด่านเกวียน 9,389 3,338 5.31 13.7 
เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม 10,559 3138 4.38 40.0 
เทศบาลต าบลจักราช 3,940 1,370 2.40 48.6 
สวนสัตว์นครราชสีมา - - 0.31 14.4 

ตารางท่ี 4-2 แสดงแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ตลาด 12 
โรงแรม 23 
โรงพยาบาล 8 
โรงงาน 689 
ห้างสรรพสินค้า 12 

(ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2558)  
ตารางท่ี 4-3 แสดงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะ เทศบาลนครนครราชสีมา 

ประเภท ร้อยละ 
เศษอาหาร 39.74 
พลาสติก/ถุงพลาสติก 33.51 
กระดาษ 8.46 
แก้ว 5.43 
ผ้า 0.54 
ใบไม/้กิ่งไม้ 0.87 
โลหะ 0.93 
โฟม ฟองน้ า ผ้าอนามัย 10.52 

(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559) 
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สภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงการมีแหล่งน้ าสาธารณะหนองปลิงซึ่งห่างจากพ้ืนที่
โครงการ 300 เมตร และมีแหล่งชุมชน 1 ชุมชน จ านวน 516 ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4-1 แสดงแผนที่ขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4-2 แสดงแผนที่ที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตรจากศูนย์จัดการขยะมูล
ฝอยเทศบาลนครราชสีมา 
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รูปที่ 4-3 แสดงผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ เทศบาลนครนครราชสีมา 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
เทศบาลนครนครราชสีมา มีนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือ

เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และมีการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงาน มาตรการ โครงการที่เกี่ยวข้อง  แต่ไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน 
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้ผังโครงสร้าง ของหน่วยงานปัจจุบันในการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล โดยจัดจ้างที่ปรึกษาในการเดินระบบคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล จัดท าระบบฐานข้อมูลทั้งด้านเทคนิค บุคลากร 
และงบประมาณการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และจัดท ารายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน พร้อมทั้งสรุป
รายงานเพ่ือใช้ภายในหน่วยงานและเก็บเป็นข้อมูล รวมทั้งรายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย ปัจจุบันเทศบาลฯ มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 48 แห่ง และมีการน ามาทิ้งจริง จ านวน 33 แห่ง 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
เทศบาลนครนครราชสีมา ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถเก็บขนขยะ       

มูลฝอย จ านวน 42 คัน และรถเก็บขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาทิ้งร่วมจ านวน 70 คัน เพ่ือน า
ขยะมูลฝอยมาก าจัด รายละเอียดดังตาราง 
ตารางท่ี 4-4 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครราชสีมา 
ล้าดับ ทะเบียน

รถ 
ประเภทรถ ขนาดความจุ 

(ลบ.ม.) 
จ้านวน

เที่ยวต่อวัน 
พื้นที่จัดเก็บ 

1 86-7423 ปิคอัพ 2 1 
ชุมชนเซนต์แมรี่ ชุมชนหนองไผ่ล้อม ชุมชน
ปลายนา ชุมชนสมอราย ชุมชนคฤหาสน์ทอง 

2 นค-2428 ปิคอัพ 2 2 เก็บขยะอินทรีย์ในชุมชน 
3 86-7424 6 ล้อ 2 1 ขยะอินทรีย์ (ชุมชนบ้านพักรถไฟ ตลาด
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ล้าดับ ทะเบียน
รถ 

ประเภทรถ ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

จ้านวน
เที่ยวต่อวัน 

พื้นที่จัดเก็บ 

สามแยกปัก ชุมชนหลักเมือง ชุมชน
มิตรภาพพัฒนา ชุมชนบ้านพักทหาร
หนองไผ่ล้อม ชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรอืง) 

4 83-4355 6 ล้อ 4 1 ตลาดแม่กิมเฮง 
5 83-8061 6 ล้อ 4 1 ถนนสายสืบศิริ สายรถไฟ  
6 81-9015 6 ล้อ 4 1 ตลาดแม่กิมเฮง 
7 80-4548 6 ล้อ 4 1 ร้านศิริพรรวัฒนา 
8 70-2606 6 ล้อ 5 2 รถสิ่งปฏิกลู 
9 83-8059 6 ล้อ 6 1 สายกองเมือง ไปรษณีย์ อัยการ 
10 85-1419 10 ล้อ 6 1 ตลาดย่าโม 
11 80-8827 10 ล้อ 10 1 ตลาดสุรนคร 
12 85-1236 อัดเล็ก 5 1 - 
13 85-1237 อัดเล็ก 5 1 - 
14 85-1657 อัดเล็ก 6 1 - 
15 84-5337 อัดเล็ก 6 1 - 
16 86-7424 อัดเล็ก 6 1 เก็บขยะอินทรีย์ในชุมชน 
17 84-2594 อัดเล็ก 6 4 ซอยสุรนารายณ์ วัดพายัพ วัดสามคัคี 
18 84-5336 อัดเล็ก 5 2 ถนนราชด าเนิน ถนนท้าวสุระ ถนนราชนิกูล 

19 87-2785 อัดเล็ก 4 2 
บ้านพักทหารหนองไผล่้อม ตลาดหนอง
ไผล่้อม ถนนเดชอุดม ถนนพิบลูละเอียด 
ชุมชนวัดศาลาลอย 

20 85-1235 อัดเล็ก 5 4 
ส าเพ็ง ตอกตีเหล็ก ตลาดร้อยปี ชุมชน
ประสพสุข ตลาดร้อยปี ถนนสืบศริิ  
สามแยกปัก หมู่บ้านรุ่งเรือง-บุญเรอืง 

21 87-2785 อัดเล็ก 5 3 - 
22 83-7996 อัดใหญ ่ 10 1 ถนนช้างเผือก ห้างแม็คโค 
23 83-8053 อัดใหญ ่ 10 1 - 
24 83-7961 อัดใหญ ่ 12 1 รร.ราชสีมา หัวรถไฟ รร.สุรนาร ี
25 84-5337 อัดใหญ ่ 10 1 ประตูชุมพล ถนนราบด าเนิน ตลาดประตูผ ี
26 85-3727 อัดใหญ ่ 10 1 - 
27 83-7962 อัดใหญ ่ 10 1 บขส.ใหม่ รพ.เซนต์เมรีย ์
28 85-1827 อัดใหญ ่ 10 1 - 

29 84-8132 อัดใหญ ่ 10 2 
ตลาดร้อยปี ตอกตีเหลก็ โรงแรมดุสติ 
โรงแรมพีกาซสั ถนน 30 กันยาพัฒนา 

30 83-7968 อัดใหญ ่ 10 2 - 

31 85-1107 อัดใหญ ่ 10 2 
สถานีรถไฟจริะ ถนนราชนิกลู  
ถนนไชยณรงค ์
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ล้าดับ ทะเบียน
รถ 

ประเภทรถ ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

จ้านวน
เที่ยวต่อวัน 

พื้นที่จัดเก็บ 

32 85-3556 อัดใหญ ่ 10 2 

ตลาดแม่กิมเฮง ถนนสุระ ถนนมุขมนตรี 
มิตรภาพ 2 ชุมชนท่าตะโก ชุมชนสุรนารี 
2 ชุมชนมะค่า ส าโรงจันทร์ วัดม่วง 
โรงเรียนหลักร้อย โรงเรียนโคราชวิทยา 

33 85-6031 อัดใหญ ่ 10 2 
ตลาดอัมพวัน โรงแรมสีมาธานี โรงเรียน
ราชสีมา 2 ห้างบิ๊กซี หมู่บ้านเกษตรสามัคคี 

34 85-6032 อัดใหญ ่ 14 3 
ถนนเดชอุดม วัดปุาสาละวัน ถนน
จอมสุรางค์ คลังพลาซ่า ตลาดแมก่ิมเฮง 
สายเคหะ ตลาดเซฟวัน 

35 86-1774 อัดใหญ ่ 10 2 ห้างเดอะมอลล์ โรงน้ าแข็ง 

36 87-1238 อัดใหญ ่ 12 4 
ถนนมุขมนตรี ซอยกิ่งสวายเรียง ซอยล า
ปรุ ถนนราชด าเนิน ถนนสรุนารี วัดม่วง 
บขส. เก่า ตลาดประปา ซอยสวายเรียง 

37 87-1239 อัดใหญ ่ 10 2 - 

38 87-1240 อัดใหญ ่ 10 1 
ลานย่าโม ถนนมหาดไทย ถนนจอมพล 
รพ.ป.แพทย์ 

39 87-2787 อัดใหญ ่ 10 3 
รพ.มหาราช รร.อนุบาลเมือง  
ถนนสุระนารายณ ์

40 84-1006 
คอน

เทรนเนอร ์
10 5 

รร.อัชสัมชัญ ตลาดประปา รร.มารีย์  
ตลาดเพชรสมีา 

41 84-8932 คอนเทรนเนอร ์ 10 2 รร.อาชีวศึกษา รร.ช.พ.น. 

42 85-1239 คอนเทรนเนอร ์ 8 2 ตลาดเซฟวัน 
43 87-7266 อัดใหญ ่ - - - 
44 88-1360 อัดใหญ ่ - - - 
45 87-2783 อัดใหญ ่ - - - 
46 87-7267 อัดใหญ ่ - - - 
47 87-7268 อัดใหญ ่ - - - 
48 88-1359 อัดใหญ ่ - - - 
49 84-8933 อัดเล็ก - - - 
50 83-7984 อัดใหญ ่ - - - 
51 83-7936 อัดใหญ ่ - - - 

52 84-2136 
อัดใหญ ่ - - ถ.มุขมนตรี ซ.ล าปรุ 2 ซ.เสาธง ซ.สมอ

ราย ซ.สวายเรยีง รพ.โคราชเมมโมเรียล 

53 85-3556 
อัดใหญ ่ - - ถ.มุขมนตรี ถ.บายพาส ห้างโฮมโปร ซ.

มิตรภาพ 4 6 8 8/7 ซ.มุขมนตรี ร.ร.
โคราชพิทยาคม รร.สีมาธาน ี

54 87-2784 
อัดใหญ ่ - - ถ.มิตรภาพ (เข้าเมือง) ถ.เรียบนคร ถ.มุข

มนตรี ตลาดสามแยกปัก ชุมชนราชสีมา 
ชุมชนสามแยกปัก ฯลฯ 
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ล้าดับ ทะเบียน
รถ 

ประเภทรถ ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

จ้านวน
เที่ยวต่อวัน 

พื้นที่จัดเก็บ 

55 87-9050 
อัดเล็ก (ขยะ

อินทรีย์) 
- - เก็บขนขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านพักทหาร

หนองบัวรอง วัดม่วง-วัดสะแก ฯลฯ 
56 88-1104 6 ล้อ (กิ่งไม้) - - - 

57 83-7998 คอนเทรนเนอร ์
- - ร.ร.มารีย์วิทยา ร.ร.อสัสัมชญั ตลาด

ประปา ตลาดเพชรสีมา 
 

ตารางท่ี 4-5 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 

ล้าดับ 
เทศบาล/

อบต. 
ทะเบียน ประเภทรถ 

ขนาดบรรทุก  
(ลบ.ม.) 

จ้านวนเที่ยว
ต่อวัน 

พื้นที่จัดเก็บ 

1 ทต.โคกกรวด 85-4046 อัดใหญ่ 10 1 ในเขตสุขาภิบาลโคก
กรวด หมู่ 1-4 

85-8581 อัดใหญ่ 14 1 ชุมชนบ้านทุ่ง บ้านสุข
ใจ บ้านโคกเพชร  
ถนนมิตรภาพ 

2 ทต.จักราช 84-3662 เปิดข้าง
เทท้าย 

2 1 รพ.จักราช รร.จักราช 
เขตอ าเภอจักราช 

3 ทต.ไชยมงคล 85-3796 อัดใหญ่  1 ชุมชนหนองพวงใหญ่ 
ชุมชนโคกตะคร้อ 
ชุมชนบุตาล ชุมชน
หนองปลิง  
ชุมชนแก้วอนงค์ 

4 ทต.ด่านเกวียน 85-0532 อัดเล็ก 6 1 รร.ท่าอ่าง รร.ด่าน
เกวียน ท่าอ่าง ม.6 
บ้านสวนการเคหะ 
ร้านรับซื้อของเก่า 

86-1504 อัดใหญ่ 6 1 ชุมชนท่าอ่าง  
ชุมชนด่านเกวียน 
ชุมชนหนองกระโดน 
ชุมชนหนองกระทาน 

84-2819 อัดใหญ่ 10 1 ชุมชนด่านเกวียน 
ตลาดด่านเกวียน 

83-8581 อัดใหญ่ 10 1  
5 ทต.ท่าเยี่ยม 85-1827 อัดใหญ่ 6 1 ตลาด CP ม.6 ม.11 

ม.13 
6 ทต.นกออก 86-4485 อัดใหญ่ 10 1 ในเขตต าบลนกออก 

หมู่ 1-10 ปักธงชัย 
7 อบต.พันดุง 87-6313 อัดเล็ก 6 1 บ้านหนองสะแก 
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ล้าดับ 
เทศบาล/

อบต. 
ทะเบียน ประเภทรถ 

ขนาดบรรทุก  
(ลบ.ม.) 

จ้านวนเที่ยว
ต่อวัน 

พื้นที่จัดเก็บ 

บ้านหนองแวน  
บ้านพันดุง  
บ้านหนองตะโหนด 

8 ทต.ปรุใหญ่ 85-2696 อัดเล็ก 6 1 โรงแรมออร์คิด  
สนามกีฬา 80 พรรษา 
โครงการ วิลล่า ซอย
วิโรจน์ ซอยแสนสุข 
บ้านไชโยนคร 2 

85-1894 อัดใหญ่ 8 2 

9 ทต.โพธิ์กลาง 85-8117 อัดใหญ่ 10 1 หมู่ 9  
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 

85-5008 อัดเล็ก 5 1  
85-6424 อัดเล็ก 5 1 หมู่ 1 หนองปรือ 
86-4880 อัดเล็ก 5 1  
86-4881 อัดเล็ก 5 1 หมู่ 4 หมู่ 11 
85-8562 อัดเล็ก 5 1 ชุมชนโพธิ์กลาง ชุมชน

หมู่ 8-2 ตลาด 3 ช. 
10 ทต.หนองไผ่ล้อม 85-2465 อัดเล็ก 6 3 ม.พัน 8 ค่ายสุรนารี 

85-1243 อัดเล็ก 6 1 ชุมชน ปชร. 2  
ค่ายสุรนารี 

85-0837 อัดเล็ก 6 1 สายกองบิน 1 
85-1455 อัดเล็ก 6 1 สนามม้า ลานเดินม้า 
85-1657 อัดเล็ก 6 2 สนามม้า ลานเดินม้า 

11 ทต.หัวทะเล 84-0958 อัดใหญ่ 8 1 หมู่ 6-9 
85-1738 อัดใหญ่ 8 1 หมู่ 4 หมู่บ้านรุ่งนภา 

หมู่บ้านร่มเย็น 
85-3052 อัดใหญ่ 8 1 หมู่ 4 5 10 11 
87-2623 อัดใหญ่ 8 1 หมู่บ้านโชคเจริญ  

หมู่ 1 หน้าโรงเรียน
บุญวัฒนา 

87-3483 อัดใหญ่ 8 1 หมู่บ้านมงคลชัย 
หมู่บ้านอยู่รวย 

87-0797 คอน
เทรนเนอร์ 

8 4 ตลาดแม่กร  
รร.บุญวัฒนา 1 2   
รร.เหรียญชัย  
แสวงรีสอร์ท 
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ล้าดับ 
เทศบาล/

อบต. 
ทะเบียน ประเภทรถ 

ขนาดบรรทุก  
(ลบ.ม.) 

จ้านวนเที่ยว
ต่อวัน 

พื้นที่จัดเก็บ 

12 อบต.จอหอ บจ-751 ปิคอัพ 1 1  
13 อบต.ตลาด 87-6385 อัดใหญ่ 8 1  
14 อบตบ้านเกาะ 86-3875 อัดใหญ่ 6 2 หมู่ที่ 1 2 5 6 
  84-5340 อัดใหญ่ 6 1 อบต.บ้านเกาะ จอหอ 

หมู่ 1 
85-4060 อัดใหญ่ 6 1 มหาวิทยาลัย 

วงษ์ชวลิตกุล  
โกลบอลวัสดุตกแต่ง 

15 อบต.บ้านโพธิ์ 85-6145 อัดใหญ่ 10 1 ชุมชนรองกอง ชุมชน
มะค่า ชุมชนรงัหิน 
ชุมชนโตนด  
ชุมชนบุญพากิจ 

86-5273 อัดใหญ่ 10 1 ชุมชนศิริพัฒนา ชุมชน
บ้านบ้านุ้ง ชุมชนบ้าน
แสนเมือง โรงงาน NA 
จินตนา 

16 อบต.บ้านใหม่ 84-4481 อัดเล็ก 6 1 หมู่ 6 10 
87-0846 อัดใหญ่ 8 2 หมู่ 5-11 บ้านปรางค์

ทอง รร.อุบลรัตน์  
บ้านใหม่ ม.1 ม.2 
บ้านภูเขาราช ม.5 
บ้านมะขามเฒ่า ม.5 
ม.12 บ้านยางน้อย 
ม.3 ม.11 

86-5279 อัดใหญ่ 5 1 สายสวนมะพร้าว 
17 อบต.พันดุง 87-6313 อัดเล็ก 5 1 ภายในเขต อบต. 
18 อบต.มะเริง 87-5812 อัดใหญ่ 12 1 บ้านพระ หมู่ 4 6 9 

หมู่บ้านศิรารม 
85-5813 อัดใหญ่ 13 1 บ้านบึงสาร บ้านใหม่ 2 

สารภีศิรารมณ์ 
19 อบต.สีมุม 86-4249 อัดใหญ่ 10 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 
20 อบต.สุรนารี มย-6646 ปิคอัพ 1 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 

84-4487 ปิคอัพ 1 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 

84-4488 ปิคอัพ  1 สาย มทส. ประตู 1 
87-1425 อัดเล็ก 6 1 ในเขตสุรนารีเคหะ 

เคียงเคหะ สนาม 80 
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ล้าดับ 
เทศบาล/

อบต. 
ทะเบียน ประเภทรถ 

ขนาดบรรทุก  
(ลบ.ม.) 

จ้านวนเที่ยว
ต่อวัน 

พื้นที่จัดเก็บ 

พรรษา 
86-9286 อัดใหญ่ 10 1 ในเขตสุรนารี ย่าโม 8 
86-6170 อัดใหญ่ 10 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 

21 อบต.หนอง
กระทุ่ม 

86-7634 อัดเล็ก 2 2 บ้านหนองโพธิ์ บ้าน
ช่องรม บ้านค๊อฟฟี
คอน หมู่บ้านนวิปาร์ค 
หมู่บ้านแผ่นดินทอง 

  85-5966 อัดเล็ก 2 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 
85-2158 อัดเล็ก 4 2 บ้านคอกวัว  

ศาลปกครอง  
ถนนสายบายพาส 

22 อบต.หนอง 
จะบก 

85-6816 อัดใหญ่ 6 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 
83-8721 อัดเล็ก 4 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 
83-8720 อัดเล็ก 4 1 กม.7–โรงแปูงมัน 

ถนนสาย มทส.  
ถนนสายโคราช 

86-5365 อัดเล็ก 4 1 ชุมชน มทส. แลนด์
แอนเฮาท์ ส.ชวนชิม 
ชุมชนหมู่ 5 

23 อบต.หนองบัว
ศาลา 

86-7838 อัดเล็ก 5 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 
85-5500 อัดเล็ก 5 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 
84-9413 อัดใหญ่ 10 1 ตลาดในเขตอุตสาหกรรม 

หนองตะลุมพุก หมู่บ้าน
เคียงเขต บ้านหมู่ 8 

85-4364 อัดใหญ่ 10 1 หนองบัวศาลาหมู่ 4 
บ้านใหม่หนองแหน
หมู่ 7 หนองโสนหมู่ 6 

87-5737 อัดใหญ่ 10 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 
24 อบต.หนอง 

ระเวียง 
85-8620 อัดเล็ก 6 1 ภายในเขตเทศบาลฯ 
87-1993 อัดเล็ก 10 1 ในเขตอุตสาหกรรม  

สุรนารี ต.หนองระเวียง 
85-5765 อัดเล็ก 10 2 ชุมชนบ้านหนองสมอ 

ชุมชนบ้านหนองหาน 
25 อบต.หมื่นไวย 84-9342 อัดเล็ก 6 2 บ้านกระโดก บ้าน

ราชธานี บ้านโฮม 
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ล้าดับ 
เทศบาล/

อบต. 
ทะเบียน ประเภทรถ 

ขนาดบรรทุก  
(ลบ.ม.) 

จ้านวนเที่ยว
ต่อวัน 

พื้นที่จัดเก็บ 

84-3544 อัดใหญ่ 10 1 โรงงานรอยัลโฮม    
รร.สารพัดช่าง หมู่บ้าน
ฉัตรมงคล วัดโคกไผ่ 

86-5279 อัดใหญ่ 10 2 ภายในเขตเทศบาลฯ 
26 ทต.ขามทะเลสอ 87-5536 อัดใหญ่ 10 1 ชุมชนสีจาน  

ชุมชนหนองขุ่น 
ชุมชนพวงพะยอม 

27 ทต.เมืองใหม่
โคกกรวด 

85-6163 อัดใหญ่ 10 1 ชุมชนบ้านคลอง
กระบือ บ้านดอน  
สีวลี ชุมชนหนองคอน 
โคกพระ หนองรังกา 
บริษัท TPS 

28 ทต.จอหอ - - - - ภายในเขตเทศบาลฯ 
29 ทต.พุดซา - - - - ภายในเขตเทศบาลฯ 

30 ทต.โคกสูง - - - - ภายในเขตเทศบาลฯ 

31 อบต.พะเนา - - - - ภายในเขต อบต.ฯ 
32 อบต.ท่าอ่าง - - - - ภายในเขต อบต.ฯ 

33 อบต.โตนด - - - - ภายในเขต อบต.ฯ 

34 อบต.จันอัด - - - - ภายในเขต อบต.ฯ 

35 อบต.จอหอ - - - - ภายในเขต อบต.ฯ 

36 อบต.หนอง 
งูเหลือม 

- - - - ภายในเขต อบต.ฯ 

37 สวนสัตว์
นครราชสีมา 

- - - - ภายในเขตสวนสัตว์ 

38 มหาวิทยาลัย
เทศโนโลยี 
สุรนารี 

- - - - ภายในเขต
มหาวิทยาลัยฯ 

39 เอกชนอื่นๆ - - - - - 
 

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยประกอบด้วย 
1. ระบบคัดแยกขยะ ออกแบบ 180 ตันต่อวัน        
2. ระบบหมักแบบไมใ่ช้อากาศ และผลิตพลังงานไฟฟูาจากก๊าซชีวภาพ ออกแบบ 80 ตันต่อวัน  
3. ระบบหมักปุ๋ยอินทรีย์ ออกแบบ 6 ตันต่อวัน  
4. ระบบสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากขยะที่เผาไหม้ได้ (RDF) ออกแบบ 8 ตันต่อวัน  
5. การฝังกลบขยะ ออกแบบ 120 ตันต่อวัน 
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รูปที่ 4-4 แสดงการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยแรงงานคน และเครื่องจักร เทศบาลนครนครราชสีมา 
ขยะมูลฝอยที่ถูกเก็บขนจะถูกน ามาชั่งน้ าหนักบริเวณอาคารเครื่องชั่ง และท าการ  

คัดแยกโดยเครื่องจักร จ านวน 2 เครื่อง และแรงงานคน เพ่ือคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และ
โลหะออก ขยะอินทรีย์และน้ าชะขยะที่ถูกคัดแยกออกจะถูกบดและเข้าสู่ถังหมักแบบไม่ใช้อากาศผลิต
ก๊าซมีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ในการหมักขยะอินทรีย์และผลิต
กระแสไฟฟูา ประกอบด้วย 

1. เครื่องย่อยขยะอินทรีย์เหลว จ านวน 2 เครื่อง 
2. ถังปรับสภาพ จ านวน 2 ถัง 
3. ถังหมักขยะอินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ จ านวน 2 ถัง 
4. ถังท าความสะอาดก๊าซชีวภาพ จ านวน 2 ถัง 
5. เครื่องยนต์ก าเนิดกระแสไฟฟูา จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 800 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง     

กากตะกอนจากระบบหมักแบบไม่ใช้อากาศ และเศษกิ่งไม้ ใบไม้จะถูกบด และเข้าสู่ระบบหมักแบบใช้
อากาศเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับปรุงดิน ส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในการหมักปุ๋ย ประกอบด้วย 
เครือ่งร่อนปุ๋ย และเครื่องบรรจุถุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4-5 แสดงการหมักขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา และปุ๋ยหมัก เทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ขยะมูลฝอยจ าพวกถุงพลาสติกท่ีถูกคัดแยกออกจะเข้าสู่ระบบสาธิตการผลิตเชื้อเพลิง
ขยะ (RDF) และจากนั้นขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะถูกน าไปยังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  
จ านวน 2 บ่อ เป็นแบบ Trench Method ซึ่งออกแบบให้อยู่ต่ ากว่าผิวดิน 10.45 เมตร ทั้ง 2 บ่อ โดยบ่อ
ที่ 1 ปัจจุบันปิดด าเนินการแล้วเนื่องจากปริมาณขยะเต็มความจุของบ่อ (102,634 ตัน) หลังจากเปิด
ด าเนินการได้ 2 ปี และบ่อที่ 2 ปัจจุบันยังเปิดด าเนินการ มีปริมาณขยะมูลฝอย 304,794 ตัน โดยเปิด
ด าเนินการมาแล้ว 2.5 ปี  
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รูปที่ 4-6 แสดงระบบสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เทศบาลนครนครราชสีมา 

น้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ รวมถึงน้ าชะขยะมูลฝอยจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ซึ่งมีพ้ืนที่ จ านวน 2 ไร่ เป็นระบบ บ่อเติมอากาศ ประกอบด้วย 

1. บ่อเติมอากาศ 1  ขนาด 1,000  ลูกบาศก์เมตร 
2. บ่อเติมอากาศ 2  ขนาด 500  ลูกบาศก์เมตร 
3. บ่อผึ่ง   ขนาด  500  ลูกบาศก์เมตร 
และยังมีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) เพ่ือตรวจสอบการ

ปนเปื้อนของน้ าชะมูลฝอยลงสู่น้ าใต้ดิน จ านวน 2 บ่อ ซึ่งน้ าชะขยะที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ปัจจุบันเทศบาลฯ อยู่ระหว่างการทดลองบ าบัดน้ าเสียโดยใช้สารส้มเพ่ือลดค่า 
COD โดยน าน้ าเสียจากระบบบ าบัด ฯ ผสมน้ าชะขยะมูลฝอย และน้ าชะมูลฝอยจากบ่อฝังกลบใน
อัตราส่วน 2:1:1 และเติมสารส้มอัตราส่วน 4 กรัมต่อน้ าเสีย 1 ลิตร จากการทดลอง พบว่าสามารถลด
ค่า COD ได้ ร้อยละ 70-80 ส่วนน้ าฝนจะมรีางระบายเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-7 แสดงระบบบ าบัดน้ าเสียภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา 
 

ตารางที่ 4-6 แสดงรายการ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของเครื่องจักรและ
ครุภัณฑ์เทศบาลนครนครราชสีมา 

ล้าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ/
เลขครุภัณฑ ์

ปีที่
ได้มา 

สภาพ 

1. รถตักดินล้อยาง TCM 6 สูบ 108 แรงม้า 018-30-0001 2530  
2. รถขุดแคตเตอร์พิลลาร์ 320 6 สูบ 128 แรงม้า 018-40-0003 2540  
3. รถบรรทุกดิน อีซูซุ ชส.07 6 สูบ 017-40-0005 2540  
4. รถบรรทุกดิน อีซูซุ ชส.08 6 สูบ 017-38-0004 2538  
5. รถบรรทุกน้ า มิตซูบชิิ ฟูโซ่ 6 สูบ 195 แรงม้า 006-42-0001 2542  
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ล้าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ/
เลขครุภัณฑ ์

ปีที่
ได้มา 

สภาพ 

6. รถบรรทุกดิน สิบล้อ อีซูซ ุ 6 สูบ 195 แรงม้า 017-43-0009 2543  
7. รถขุดดิน โคมัสสุ PC 200 7A  6 สูบ 143 แรงม้า 018-46-0005 2546  
8. รถปิคอัพ นิศศัน ตอนเดียว 4 สูบ 77 แรงม้า 002-29-0001 2529  
9. รถแทรกเตอร์ โคมัสสุ 4 สูบ 124 แรงม้า 019-48-0003 2548  
10. รถตักดินล้อยาง 49 แรงม้า 018-55-0007 2555  
11. รถตักดินล้อยาง 7 แรงม้า 018-55-0008 2555  
12. รถขุดโคมัสสุ - 018-56-0009 2556  
13. รถบรรทุกหกล้อ ยกกระบะเท

ท้าย Hino 
6 สูบ 195 แรงม้า 017-58-0011 2558  

14. รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
หกล้อ Hino 

6000 ลิตร 006-59-0004 2559  

15. เครื่องชั่งน้ าหนัก 40 ตัน 631-45-0002 2545  
16. เครื่องสูบน้ าระบายน้ า     
17. เครื่องแยกขยะ     
18. ชุดขยะเบา     
19. ชุดสายพานล าเลียง     
20. เครื่องบีบย่อย     
21. ชุดร่อนแยกขนาด     
22. เครื่องย่อยกิ่งไม้ - 632-47-0003 2547  
23. ชุดผสมปุ๋ย     
24. ไซโลและคอนแวย์เยอร์     
25. ชุดดูดขยะเบา     
26. รถนั่งสองตอน 4 สูบ    
27. อื่นๆ     

อาคารและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารปูอมยาม 
อาคารจอดรถ อาคารซ่อมบ ารุง โดยถนนภายในอาคารเป็นประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วลวดหนาม 
และปลูกต้นพิกุลเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) 

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
โครงการระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน ใช้บุคลากรประจ าระบบ จ านวน 20 คน 

ประกอบด้วย (เจ้าหน้าที่เทศบาล) 
(1) หัวหน้าฝุายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
(2) วิศวกรสุขาภิบาล  
(3) นักวิชาการสุขาภิบาล 
(4) นายช่างเครื่องยนต์ 
(5) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
(6) ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างท่ัวไป จ านวน 15 คน  
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เทศบาลฯ ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เก็บครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกวัน และ
ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลฯ ได้ออกเทศ
บัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
พร้อมทั้งมีการออกเทศบัญญัติ ในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย ตามอัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอย โดยเก็บค่าก าจัดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาทิ้งในอัตรา 
100-300 บาทต่อตัน รายละเอียดดังตาราง 
ตารางท่ี 4-7 แสดงอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมา 

หน่วยงาน อัตราค่าธรรมเนียม 
ประชาชนทั่วไป - 

สถานประกอบการ 1 บาทต่อกิโลกรัม 
เอกชน 0.5 บาทต่อกิโลกรัม 
ราชการ 0.3 บาทต่อกิโลกรัม 

ซึ่งเทศบาลฯ มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด 13,987,012 บาทต่อปี       
(ปี 2559) รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟูา 125,648 บาทต่อปี (ปี 2559) ในขณะที่ เทศบาล           
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 19,333,155 (ปี 2558) บาทต่อปี 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย โดยมีการส่งเสริมให้

ประชาชน โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด และสถานประกอบการคัดแยกขยะอินทรีย์และของเสีย
อันตรายชุมชน 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ     
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    6.1) ปัญหา อุปสรรค 
1) ปัจจุบันเทศบาล ฯ ประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของระบบ เนื่องจาก

ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมเกินกว่าที่ระบบท าการออกแบบไว้ เครื่องจักรมีการช ารุด ซ่อมแซม
บ่อย และปัญหาเรื่องระบบน้ าประปามีตะกรันท าให้เกิดสนิม และส่งผลต่อเครื่องใช้ไฟฟูาภายใน
โครงการในเดือนมีนาคม 2559 เทศบาลฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้านหนองปลิง เรื่องกลิ่น
เหม็นจากน้ าเสียบ่อขยะปนเปื้อนแหล่งน้ าด้านหลังโครงการ ซึ่งเทศบาลฯ ได้ด าเนินการแก้ไขโดย
รวบรวมน้ าเสียที่ปนเปื้อนเข้ามาบ าบัดภายในพ้ืนที่โครงการ พร้อมทั้งท าคันกั้นน้ าเสียเพ่ือปูองกันการ
ปนเปื้อน และปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวกันชน (Buffer zone) 

2) ระบบหมักแบบไม่ใช้อากาศออกแบบไว้ 80 ตันต่อวันปัจจุบันพบว่ามีขยะ
อินทรีย์เข้าระบบเพียงวันละ 40 ตันต่อวันเนื่องจากปริมาณขยะอินทรีย์เข้าระบบไม่เพียงพอ 

3) ระบบก าจัดขยะมูลฝอยออกแบบไว้ 230 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันพบว่ามีขยะ
มูลฝอยเข้าระบบวันละ 400 ตันต่อวัน ซึ่งในอนาคตควรมีการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ  

 6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลฯ ขอความอนุเคราะห์จากกองทัพภาคท่ี 2 ในการขอใช้พ้ืนที่ในการฝัง
กลบขยะมูลฝอยเพ่ิมเติมชั่วคราว และท าการขุดเจาะน้ าบาดาลให้มีความลึกมากขึ้นจากเดิม 40 เมตร  
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เป็น 80 เมตรเพ่ือปูองกันตะกรัน จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องจักร และด าเนินการบ าบัด
น้ าเสียโดยการเติมสารส้มและตกตะกอนน้ าเสียในระหว่างการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1.2 โครงการศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลต้าบลสูงเนิน 
1) ข้อมูลทั่วไป 

 โครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลต าบลสูงเนิน ตั้งอยู่  เลขที่ 
456/1 และ 456/2 บ้านปางแต้ หมู่ที่ 13 ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพ้ืนที่ 
52 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา ก่อสร้างบนที่ดินที่ทางเทศบาลจัดซื้อไว้เอง ขอบเขตการปกครอง 12.38 
ตารางกิ โลเมตร เทศบาลฯ ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 236,374,400 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2558 ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส ที เอฟ อี จ ากัด ด าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2556-2557 และเริ่ม
ด าเนินการ เปิดเดินระบบในเดือน ธันวาคม 2557 ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ เฉลี่ย จ านวน 
50 ตันต่อวัน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของประสิทธิภาพการก าจัดที่ออกแบบไว้ ปัจจุบันเดินระบบปกติ 
โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นผู้ดูแลระบบ มีจ านวนครัวเรือน และ
จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 5,664 
ครัวเรือน และ 10,146 คน ตามล าดับ ประชากรแฝง จ านวน 13,088 คนต่อปี (ข้อมูล ณ ปี 2558) 
และในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตุลาคม 2557) 
มีจ านวนครัวเรือน และจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 25,855 ครัวเรือน และ 82,855 
คน ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 4-8 แสดงจ านวนประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวนประชากร 

(คน) 
จ้านวนครัวเรือน 

(ครัวเรือน) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

เทศบาลต าบลโคกกรวด 7,018 3,318 24.5 
เทศบาลต าบลกุดจิก 2,716 894 10.28 
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 4,119 - 22.70 
องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเนิน 9,055 - 7.00 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 6,833 - 15.20 
องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 6,013 2,412 16.50 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งขี้เหล็ก 4,421 1,154 13.10 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก 2,304 871 7.10 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 2,646 744 9.90 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า 12,785 4,059 4.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา 9,212 2,642 8.0 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงอ้อ 5,756 1,733 38.6 
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ตารางท่ี 4-9 แสดงแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน 
 

 

 

(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558) 

ตารางท่ี 4-10 แสดงองค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะเทศบาลต าบลสูงเนิน 
ประเภท ร้อยละ 

เศษอาหาร 58.40 
พลาสติก 24.89 
กระดาษ 9.39 

แก้ว 0.70 
อ่ืนๆ  6.62 

ที่มา : เทศบาลต าบลสูงเนิน ปี 2558 

สภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร มีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 1 ชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ตลาด 2 

โรงแรม 2 
โรงพยาบาล 1 
กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ร้านอาหาร 61 

โรงงาน 2 
หมู่บ้านจัดสรร 3 

หน่วยงานราชการ/เอกชน 2 
ห้างสรรพสินค้า  4 

โรงฆ่าสัตว์ 1 

 รูปที่ 4-8 แสดงแผนที่ขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม 
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รปูท่ี 4-9 แสดงแผนที่ทีต่ั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร เทศบาลต าบลสูงเนิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4-10 แสดงผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ เทศบาลต าบลสูงเนิน 
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนยุทธศาสตร์จังหวัด    
มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน 
มีผู้รับผิดชอบแต่มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบจ ากัด โดยยังไม่มีการจัดตั้งคณะท างาน หรือ
คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล มีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และมีการสรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ 
และไว้ใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งเก็บเป็นข้อมูล มีรูปแบบการรายงานผลข้อมูลที่ชัดเจน มีการจัดท า
สรุปรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
มูลฝอย การรวมกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ      
ที่จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จ านวน 16 แห่ง แต่น ามาท้ิงจริง จ านวน 17 แห่ง ประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 13 แห่ง เอกชน จ านวน 3 แห่ง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง จ านวน 1 แห่ง (เดือนพฤษภาคม 2559) 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
3.1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง 

 เทศบาลต าบลสูงเนินมีการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน    
โดยรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเจ้าของโครงการ จ านวน 6 คัน และโดยระบบจะรองรับขยะจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 14 แห่ง และเอกชน จ านวน 3 แห่ง โดยรถเก็บขนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง รายละเอียดดังตาราง 
ตารางท่ี 4-11 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลสูงเนิน 

ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีท่ีได้มา สภาพรถ 
6 ล้อ อัดท้าย 6 ตัน 85-3864 2556 ปกติ 
6 ล้อ อัดท้าย 3.5 ตัน 87-5019 2556 ปกติ 
10 ล้อ อัดท้าย 8 ตัน 84-7841 2556 ปกติ 
6 ล้อ รถยก 1.5 ตัน 86-4174 2556 ปกติ 
6 ล้อ เทท้าย 8 ตัน 85-1967 2556 ปกติ 
4 ล้อ 1.5 ตัน 84-4696 2556 ปกติ 

 

ตารางท่ี 4-12 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกับเทศบาล
ต าบลสูงเนิน 

 

อปท./ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

ประเภท ทะเบียน ขนาด ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

เทศบาลต าบลโคกกรวด 6 ล้อ อัดท้าย 85-4046 6 ตัน 40 กม. 3.64 
6 ล้อ อัดท้าย 87-5536 6 ตัน 40 กม.  

เทศบาลต าบลกุดจิก 6 ล้ออัดท้าย 84-3934 3 ตัน 11 กม. 0.74 
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ 6 ล้ออัดท้าย 87-5536 6 ตัน 35 กม. 2.65 
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อปท./ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

ประเภท ทะเบียน ขนาด ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 
(ตัน/วัน) 

6 ล้ออัดท้าย 85-3060 3.5 ตัน 35 กม.  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
สูงเนิน 

6 ล้ออัดท้าย 85-3557 6 ตัน 5 กม. 1.48 
6 ล้ออัดท้าย 87-8186 3.5 ตัน                                                                                             5 กม.  
6 ล้อ รถยก 87-9693 1.5 ตัน 5 กม.  

องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ 

รถอีแต๋น ไม่มี
ทะเบียน 

1.5 ตัน 15 กม. 0.29 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
นากลาง 

6 ล้อ อัดท้าย 84-8907 6 ตัน 12 กม. 2.17 
6 ล้อ อัดท้าย 85-4239 6 ตัน 12 กม.  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
บุง่ขี้เหล็ก 

6 ล้อ อัดท้าย 87-8853 3 ตัน 17-20 กม. 1.20 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก 6 ล้อ ฆง 5854 5 ตัน  15 กม. 1.50 
องค์การบริหารส่วนต าบล
โคราช 

6 ล้อ อัดท้าย 87-0975 6 ตัน 8 กม. 1.53 

องค์การบริหารส่วนต าบล
มะเกลือเก่า 

- - - 4.2 กม. 1.20 

องค์การบริหารส่วนต าบล
เสมา 

- - - 8.0 กม. 2.50 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บึงอ้อ 

- - - 38.6 กม. 1.21 

รวม 13.08 

3.2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
 ข้อมูลและองค์ประกอบของระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ระบบคัดแยก

ขยะมูลฝอย ระบบการหมักท าปุ๋ย ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย และระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศแบบแห้ง 
 องค์ประกอบระบบก าจัดมูลฝอยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย อาคารเครื่องชั่ง 

ระบบคัดแยกโดยเครื่องจักร จ านวน 2 เครื่อง (เครื่องย่อยขนาด และเครื่องร่อนแบบอุโมงค์ชนิดติดตั้ง
ประจ าที่) โดยเครื่องที่ 1 เครื่องย่อยขนาดมีความสามารถในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้ 52 ตันต่อวัน 
คัดแยกขยะมูลฝอยได้จริง 19 ตันต่อวัน เครื่องที ่2 เครื่องร่อนแบบอุโมงค์ชนิดติดตั้งประจ าที่มีความสามารถ
ในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้ 80 ตันต่อวัน คัดแยกขยะมูลฝอยได้จริง 19 ตันต่อวัน พลาสติกที่ได้จาก
ระบบคัดแยกปัจจุบันยังไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ขยะอินทรีย์จะถูกแยกเข้าสู่กระบวนการหมักแบบ
ไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Compost) เป็นเวลา 20 วัน น้ าเสียที่เกิดจากการหมักแบบไม่ใช้อากาศจะ
เข้าสู่บ่อหมักแบบไม่ใช้อากาศเพ่ือให้เกิดแก๊ส แต่ปัจจุบันยังไม่มีการน าแก๊สมาใช้ประโยชน์ เมื่อครบ 20 
วัน ขยะมูลฝอยจะเข้าสู่กระบวนการหมัก แบบใช้อากาศ (Aerobic compost) อีก 20 วัน ซึ่งเครื่องจักรที่
ใช้ในการหมักจะประกอบด้วย เครื่องเปุาอากาศและเครื่องร่อนปุ๋ย ปัจจุบันพบว่าเครื่องร่อนปุ๋ยช ารุดอยู่
ระหว่างการซ่อมแซม ส่วนขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะถูกน าไปฝังกลบ 
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รูปที่ 4-11 แสดงเครื่องคัดแยกขยะ และการหมักแบบไม่ใช้อากาศ เทศบาลต าบลสูงเนิน 
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย มีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 

63 ตันต่อวัน จ านวน 1 บ่อ เป็นแบบ Trench Method จ านวน 5 ชั้น แบ่งเป็น ต่ ากว่าระดับผิวดิน          
จ านวน 2 ชั้นๆ ละ 3 เมตร และ สูงกว่าระดับผิวดิน 3 ชั้นๆ ละ 3 เมตร ปริมาตรขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 
300,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเปิดด าเนินการ โดยอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบออกแบบไว้ 15 ปี        
น้ าชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งเป็นระบบบ่อเติมอากาศ พ้ืนที่ 2 ไร่ 
ประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ (Aeration Pond) ขนาด 8,084 ลูกบาศก์เมตร และบ่อบ่ม (Maturation Pond) 
ขนาด 8,469 ลูกบาศก์เมตร มีระบบติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 3 บ่อ และระบบ
จัดการน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งน้ าชะมูลฝอยที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะถูกเก็บรวบรวมไว้
ภายในโครงการ  

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4-12 แสดงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย และบ่อบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลต าบลสูงเนิน 
อาคารและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารปูอม

ยาม ถนนภายในโครงการเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 10 เมตร และรั้วคอนกรีตบริเวณด้านหน้า
โครงการ ด้านข้างโครงการเป็นคันดิน 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-13 แสดงอาคารสาธารณูปโภคภายในโครงการของเทศบาลต าบลสูงเนิน 
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4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลสูงเนินมีบุคลากรประจ าระบบ จ านวน 5 คน 

ประกอบด้วย  
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 คน   
3. พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3 คน  
การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการเก็บขนเอง โดยมีการออก

เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 10 บาทต่อลิตร กรณีปริมาณ
ขยะมูลฝอยไม่เกิน 20 ลิตรต่อวัน กรณีปริมาณขยะมูลฝอยไม่เกิน 1 ลูกบาศก์ต่อวัน ค่าธรรมเนียม 
1,000 บาทต่อเดือน และเทศบัญญัติการก าจัดขยะมูลฝอย โดยเก็บจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาทิ้งร่วมในอัตรา 350 บาทต่อตัน และอ่ืนๆ รายละเอียดดังตาราง 
ตารางท่ี 4-13 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลสูงเนิน 
 

หน่วยงาน บาทต่อลูกบาศก์เมตร (เดือน) 
ประชาชนทั่วไป 10 บาทต่อลูกบาศก์เมตรต่อเดือน 

สถานประกอบการ 20 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
อาคารพาณิช 20 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

เทศบาลฯ มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย 240,000 บาทต่อปี 
ปัจจุบันเทศบาลยังประสบปัญหาในการด าเนินการ ด้านค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ และขาดแคลนบุคลากร      
ที่มีความรู้ในการดูแลระบบ 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เทศบาลต าบลสูงเนินยังไม่มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ และประชาชนยังไม่มีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ     

การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.1) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการโครงการ 

   ขยะมูลฝอยของห้องหมักปุ๋ยแบบไม่ใช้อากาศมีปริมาณเต็มทั้งหมดทุกห้อง     
(5 ห้อง) ขนาดรวมรองรับ 50 ตัน ซึ่งในอนาคตอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 

6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ 
  เทศบาลจะเพ่ิมการพ่นน้ าหมักขยะมูลฝอยลงในห้องหมักขยะมูลฝอยแบบไม่ใช้

อากาศมากข้ึน เพ่ือลดระยะเวลาหมักปุ๋ยให้จ านวนวันลดลงจากปกติ 25 วัน เหลือ 15-20 วัน เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ของห้องหมัก 
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2. จังหวัดบุรีรัมย์ 
2.1 โครงการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะระยะที่ 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะระยะที่ 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 

ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บนพ้ืนที่ขนาดพ้ืนที่ 100 ไร่ โดย
เทศบาลฯจัดซื้อที่ดินเอง เมื่อปี พ.ศ. 2539 ขอบเขตการปกครอง 6 ตารางกิโลเมตร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2543 เทศบาลฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอย แบ่งเป็น ระยะที่ 1
ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 52.154 ล้านบาท เริ่มด าเนินการ
ก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2543 และระยะที่ 2 ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 38 ล้าน
บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และด าเนินการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2552 ระบบเริ่มเปิดด าเนินการ
ระยะที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีการเดินระบบเป็นปกติ โดยมีกองช่างสุขาภิบาล
เป็นผู้ดูแลระบบฯ ซึ่งระบบฯ สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ จ านวน 70 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีขยะ
มูลฝอยเข้าระบบ จ านวน 90 ตันต่อวัน จ านวนประชากร และครัวเรือน ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าของโครงการ จ านวน 6,246 ครอบครัว 29,953 คน ประชากรแฝง จ านวน 40,000 คนต่อปี 
(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558) ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมมีจ านวนครัวเรือน และ
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 4-14 แสดงจ านวนประชากร และครัวเรือนในเขตเทศบาลทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
รายช่ือ อปท. จ้านวนครัวเรือนตาม

ทะเบียนราษฎร์ (ครัวเรือน) 
จ้านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ (คน) 

เทศบาลเมืองชุมเห็ด 6,611 20,077 
เทศบาลต าบลอิสาณ 9,378 16,070 
เทศบาลต าบลบ้านด่าน 2,623 11,900 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ 1,751 5,113 
เทศบาลต าบลโคกเหล็ก 1,237 6,147 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 1,726 12,968 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา 2,260 9,917 

 

ตารางท่ี 4-15 แสดงแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ตลาด 5 
โรงแรม 28 
โรงพยาบาล 1 
ร้านอาหาร 302 
หมู่บ้านจัดสรร 2 
หน่วยงานราชการ/เอกชน 37 (สถานศึกษา 17 แห่ง + หน่วยงานราชการ 20 แห่ง) 
ห้างสรรพสินค้า 1 
คลินิก 65 
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(ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2557)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4-14 แสดงแผนที่ขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ที่เข้าร่วม 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-15 แสดงแผนที่ที่ตั้งโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ 

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ศาสนสถาน 7 
สถานานุบาล/ธนาคาร 3/17 



 
96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-16 แสดงผังบริเวณ (Layout) ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และแผนหรือยุทธศาสตร์จังหวัด มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือ
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน ยังไม่มีการตั้งคณะท างาน หรือคณะกรรมการด้านการบริหาร
จัดการของมูลฝอย แต่ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานในการมอบหมายผู้รับผิดชอบ มีการมอบหมาย
บุคลากรรับผิดชอบดูแลและจัดท าระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งด้านเทคนิค 
บุคลากร และงบประมาณ สรุปเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ มีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้มีการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 7 แห่ง และน ามาทิ้งจริง 
จ านวน 16 แห่ง โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง จ านวน 9 แห่ง 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
3.1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง 

 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจ าทุกวัน โดยรถ    
เก็บขนของเทศบาล และรถเก็บขนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาทิ้งร่วม รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 4-16 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีท่ีได้มา สภาพรถ 

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย 10 ลบ.ม. 81-7497 2541 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย 10 ลบ.ม. 81-7498 2541 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย 10 ลบ.ม. 81-7501 2542 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย 10 ลบ.ม. 81-2420 2543 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย 10 ลบ.ม. 81-2421 2543 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย 10 ลบ.ม. 81-4140 2545 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย 10 ลบ.หลา 81-7068 2545 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (เทท้าย) 10 ลบ.หลา 81-7543 2540 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (เทท้าย) 10 ลบ.หลา 81-7542 2540 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกขยะ ฮีโน่ (เทท้าย) 10 ลบ.หลา น.2914 2523 ช ารุด 
รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (เทท้าย) 10 ลบ.หลา 81-7544 2537 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (เทท้าย) 10 ลบ.หลา 81-7500 2538 ซ่อมแซมบ่อย 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยอัดท้าย 10 ลบ.ม. 82-5795 2555 ดี 

ตารางที่ 4-17 แสดงรถเก็บขยะขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ         
กับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

อปท./หน่วยงานอ่ืน ๆ ประเภท 
ขนาด 
(ลบ.ม.) 

ระยะทางถึง
โครงการ 

(กิโลเมตร) 

ปริมาณ 
ขยะมูลฝอย  
(ตันต่อวัน) 

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อัดท้าย - 15 8 
เทศบาลต าบลอิสาณ - - 15 15 
เทศบาลต าบลบ้านด่าน อัดท้าย 10 27 2 
เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ - - 10 1 
เทศบาลต าบลโคกเหล็ก - - 28 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง - - 14 2.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา - - 27 0.2 
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ - - 25 0.4 

 

3.2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(1) อาคารเครื่องชั่ง  
(2) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 

70 ตันต่อวัน จ านวน 4 บ่อ ดังนี้ บ่อที่ 1 เป็นแบบ Area Method จ านวน 3 ชั้น โดยออกแบบให้แต่ละ
ชั้นสูง 2.2 เมตร ด าเนินการจริง จ านวน 3 ชั้น แต่ละชั้นสูง 2 เมตร เปิดด าเนินการมาแล้ว 7 ปี ปัจจุบัน
ปิดด าเนินการเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยเต็มความจุบ่อ มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งสิ้น จ านวน 98,750 
ตัน บ่อที่ 2 เป็นแบบ Area Method จ านวน 3 ชั้น ออกแบบให้แต่ละชั้นสูง 2.2 เมตร ด าเนินการจริง
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จ านวน 3 ชั้น แต่ละชั้นสูง 2 เมตร เปิดด าเนินการมาแล้ว 5 ปี ปัจจุบัน ปิดด าเนินการเนื่องจากปริมาณ
ขยะมูลฝอยเต็มความจุบ่อ ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยทั้งสิ้น จ านวน 100,996 ตัน บ่อที่ 3 เป็นบ่อส ารอง 
เป็นแบบ Area Method จ านวน 3 ชั้น โดยออกแบบให้แต่ละชั้นสูง 2 เมตร ด าเนินการจริง จ านวน 3 
ชั้น แต่ละชั้นสูง 2 เมตรตามค่าการออกแบบ ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น จ านวน 55,198 ตัน 
บ่อที่ 4 เป็นแบบ  Area Method จ านวน 3 ชั้น ปัจจุบันด าเนินการชั้นที่ 1 แล้วร้อยละ 70 โดยระบบ 
ฝังกลบขยะมูลฝอยจะมีระบบควบคุมก๊าซ จ านวน 12 จุด ระบบตรวจสอบก๊าซ จ านวน 12 จุด ระบบ
ติดตามตรวจสอบน้ าใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 4 บ่อ ระบบจัดการน้ าฝนเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซึ่งน้ าชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 3 บ่อ ซึ่งน้ าชะมูลฝอยที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วจะไม่ปล่อยออกนอกพ้ืนที่ เครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ รายละเอียดดังตาราง 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4-17 แสดงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย และบ่อบ าบัดน้ าเสียภายในโครงการของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
ตารางที่ 4-18 แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรและครุภัณฑ์ในระบบ เทศบาลเมือง

บุรีรัมย์ 

ประเภท ขนาด 
ทะเบียนรถ/ 
เลขครุภัณฑ์ 

ปีท่ี
ได้มา 

สภาพ 

รถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D65p/190 แรงม้า ตค 233 2543 ซ่อมบ่อย 
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ D65E/125 แรงม้า ตค 2140 2552 ช ารุด/รอซ่อม 
รถขุดตีนตะขาบ Pc200 รุ่น 6 ตค 234 2543 ช ารุด/รอซ่อม 
รถขุดตีนตะขาบ Pc200 รุ่น 8 ตค 2141 2552 ซ่อมบ่อย 
รถบรรทุกเทท้าย 10 ลบ.ม. 81-2085 2543 แปลงสภาพเป็นรถ

ส าหรับขนย้าย
เครื่องจักรบ่อขยะ 

รถบรรทุกเทท้าย 6 ลบ.ม. 82-0153 2552 ดี 
รถบรรทุกเทท้าย 6 ลบ.ม. 82-0154 2552 ดี 
รถบรรทุกน้ า 6 ลบ.ม. 81-2084 2543 ซ่อมบ่อย 
รถปิคอัพ - บจ 8055 2543 ดี 
รถปิคอัพ - กค 6923 2552 ดี 
รถแทรกเตอร์ 165 แรงม้า ตฆ-4460 2558 ดี 

รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ลบ.ม. 83-0852 2558 ดี 

รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ลบ.ม. 83-0853 2558 ดี 
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อาคารและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารปูอมยาม อาคารจอดรถ 
อาคารซ่อมบ ารุง รั้วลวดหนาม และมีการปลูกต้นยูคาลิปตัส และต้นไม้ใหญ่เป็นแนวกันชน (Buffer 
Zone) จ านวน 3 ด้าน 

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีจ านวนบุคลากรประจ าระบบ จ านวน 13 คน ประกอบด้วย 
(1) นักวิชาการสุขาภิบาล/หัวหน้างานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(2) ผู้ช่วยหัวหน้างานก าจัดมูลฝอยฯ และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
(3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จ านวน 2 คน  
(4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จ านวน 2 คน 
(5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
(6) พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 คน  
(7) พนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน   
ด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลฯ เป็นผู้ด าเนินการเก็บขนและก าจัดเอง โดย

เทศบาลฯ ออกระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอย พ .ศ. 2559 ในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอย ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม
จะเสียในอัตรา 500 บาทตอ่ตัน ส าหรับอื่นๆจะเก็บในอัตราดังตาราง 
ตารางที่ 4-19 แสดงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

หน่วยงาน บาทต่อลูกบาศก์เมตร (เดือน) 
ประชาชนทั่วไป 30 บาท 
สถานประกอบการ 30-50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
อาคารพาณิชยกรรม 15 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

ปัญหาในการด าเนินการที่เทศบาลพบ คือ เครื่องจักรที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย 
มีสภาพค่อนข้างเก่าช ารุด และซ่อมบ่อย รวมถึงแหล่งดินที่ใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยรายวันหายาก
และมีระยะทางไกลออกไปมากขึ้น และบ่อฝังกลบมูลฝอยใกล้เต็มสามารถใช้การได้อีกไม่เกิน 2 ปี 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลด คัดแยกและน าขยะ  

มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่าน
โครงการต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้น รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
ตั้งแต่ต้นทางที่บ้าน อาคาร โรงเรียน ส านักงานต่างๆ โดยมีชุมชนต้นแบบ ประเภท ชุมชนขนาดใหญ่ 
คือ ชุมชนบุล าดวนใต้ ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 
ชุมชน ปี 2559 ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ    
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.1) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการโครงการ 
(1) ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย        

มีสภาพค่อนข้างเก่า เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ซ่อมแซมบ่อย การซ่อมแซมต้องแข่งกับเวลาในการ
ด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยรายวัน 
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(2) ปัญหาแหล่งดินที่จะหามาเพ่ือใช้ในการด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยรายวัน
ให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่มีข้อร้องเรียน จากเดิมแหล่งดินสามารถหาได้จากการขุดสระ ลอกหน้านา ของ
ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย แต่ปัจจุบันประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจชนิด
อ่ืน เช่น ยางพารา อ้อย มันส าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้น้ ามากนัก ท าให้ประชาชนไม่ค่อยมีการ 
ขุดสระ จึงหาดินยากมากขึ้น และมีระยะทางไกลออกไป นอกจากนี้ยังต้องใช้ความระมัดระวังในช่วง  
ที่มีการขับรถขนดินผ่านบริเวณที่มีการปลูกยางพารา เพราะฝุุนจากดินจะลงไปที่น้ ายางพาราของ
ประชาชน อาจเกิดความเสียหายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ 
(1) ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อดิน เพ่ือใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยรายวัน  
(2) จัดหาเทคโนโลยีการรื้อบ่อขยะเก่า (Rehabilitation site) เพ่ือหมุนเวียน

พ้ืนที่ฝังกลบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับปริมาณขยะในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

2.2 โครงการศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลต้าบลสตึก กลุ่มที่ 5 ระยะที่ 1 
เทศบาลต้าบลสตึก 

1) ข้อมูลทั่วไป 
เทศบาลต าบลสตึก ตั้งอยู่เลขที่ 188 บ้านหนองเกาะ หมู่ 8 ถนน สตึก-ห้วยราช ต าบล   

สตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบเขตการปกครอง 19 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ จ านวน 11,461 คน 5,050 ครัวเรือน ประชากรแฝง จ านวน 299,733 คน 
นักท่องเที่ยว จ านวน 268,259 คน ประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมตามทะเบียน
ราษฎร์ จ านวน 52,558 คน 15,406 ครัวเรือน ประชากรแฝง จ านวน 117,4848 คน นักท่องเที่ยว 
จ านวน 31,474 คน ระบบฯก่อสร้างบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ขนาดพ้ืนที่ 143 ไร่ 3 งาน 90 
ตารางวา โดยเทศบาลฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินแผ่นดิน และงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 136.4 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเทศบาลได้ว่าจ้าง 
บริษัท วรรธน์สรร จ ากัด ด าเนินการก่อสร้าง โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 
2559 ระบบออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ จ านวน 100 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูล
ฝอยเข้าระบบจริง จ านวน 36.82 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 36.82 ของประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ 
โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ  มีทั้งขยะมูลฝอยในเขต และนอกเขต ซึ่งเทศบาลได้ท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน จ านวน 10 แห่ง ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่น าขยะมูลฝอยมาทิ้งร่วม จ านวน 5 แห่ง โดยมีกองช่างสุขาภิบาล และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลระบบ ขยะมูลฝอยที่เข้าระบบมีแหล่งก าเนิดจากกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดดัง
ตาราง 

ตารางท่ี 4-20 แสดงแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลสตึก 

ล้าดับ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 14 
3 โรงพยาบาล 2 
4 ร้านอาหาร 248 
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ล้าดับ กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
5 โรงงาน 4 
6 หมู่บ้านจัดสรร 5 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 18 
8 ห้างสรรพสินค้า 7 
9 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 335 

(ที่มา : เทศบาลต าบลสตึก ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559) 

ตารางท่ี 4-21 แสดงองค์ประกอบของขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะ 

ล้าดับ ประเภท ร้อยละ 
1 เศษอาหาร 39.73 
2 พลาสติก 1.43 
3 กระดาษ 0.79 
4 แก้ว 0.25 
5 ผ้า 0.08 
6 ใบไม/้กิ่งไม ้ 0.10 
7 โลหะ 0.11 
8 อ่ืนๆ (นุ่น แผ่นซีดี เสื่อน้ ามัน ถุงปุ๋ย) 1.44 
9 น้ าหรือสิ่งที่ระเหยได้ 0.50 
10 ฝังกลบ 55.57 

(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559) 

สภาพพ้ืนที่โดยรอบโครงการ อยู่ห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ หนองน้ าเชือก 1,500 เมตร และ
ห่างจากชุมชน 1 ชุมชน 141 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่4-18 แสดงแผนที่ขอบเขตการปกครอง พื้นที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม 
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รูปที ่4-19 แสดงแผนที่ตั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร เทศบาลต าบลสตึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4-20 แสดง (Layout) ภายในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลสตึก 
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2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
เทศบาลฯ มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ยุทธศาสตร์
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก าหนดเป็นนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากฝุายบริหาร และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดย
การจัดท าเป็นแผนงานโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝุายบริหาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมีผู้รับผิดชอบในการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการฯ เทศบาลฯ 
ยังมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท าและดูแลระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ทั้งด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ รวมถึงสรุปรายงานเพ่ือเสนอผู้บริหาร และเก็บไว้ใช้ภายใน
หน่วยงาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เทศบาลฯ ยังมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย 

3) ข้อมูลด้านเทคนิค  
เทศบาลฯ ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเป็นประจ าทุกวันโดยรถเก็บขน

ของเทศบาลฯ จ านวน 4 คัน และมีรถจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 คัน 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางท่ี 4-22 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ 

ล้าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปีท่ีได้มา สภาพรถ 
1 อัดท้าย 6 ล้อ 6 สูบ 3,180 กก. 81-7453 2549 ซ่อมบ่อย 
2 อัดท้าย 6 ล้อ 6 สูบ 6,400 กก. 82-2778 2554 ซ่อมบ่อย 
3 เปิดข้างเทท้าย 6,040 กก. 81-4065 2545 ดี 
4 เปิดข้างเทท้าย 550 กก. 82-0514 2552 ดี 

ตารางท่ี 4-23 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ล้าดับ อปท./หน่วยงานอ่ืนๆ ประเภท ขนาด ระยะทางถึงโครงการ 

(กม.) 
1 ทต.ศรีสตึก อัดท้าย 81-7453 5 
2 อบต.นิคม อัดท้าย 82-2778 14 
3 อบต.เมืองแก อัดท้าย 81-4065 12 
4 อบต.ชุมแสง อัดท้าย 82-0514 15 

ระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเครื่องจักร และ
แรงงานคน จ านวน 1 เครื่อง ความสามารถในการคัดแยกขยะมูลฝอย 80 - 100 ตันต่อวัน ระบบหมัก
ท าปุ๋ยแบบใช้อากาศซึ่งระบบประกอบด้วยเครื่องร่อนปุ๋ย โดยปุ๋ยที่ได้เทศบาลฯ น าไปจ าหน่ายให้
ชาวบ้านเพื่อใช้กับการเกษตร บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 238.342 
ตันต่อวัน จ านวน 1 บ่อ เป็นแบบ Trench Method ออกแบบไว้ จ านวน 10 ชั้น แบ่งเป็น ชั้นต่ ากว่า
ระดับผิวดิน 8 ชั้น ความสูงชั้นละ 0.75 เมตร และชั้นสูงกว่าระดับผิวดิน 2 ชั้น ความสูงชั้นละ 0.75 
เมตร บ่อฝังกลบออกแบบให้สามารถใช้งาน ได้ 10 ปี ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยที่ฝังกลบแล้วรวม
ทั้งสิ้น 4,991.40 ลูกบาศก์เมตร ฝังกลบจะประกอบด้วย ระบบควบคุมและตรวจสอบก๊าซ และบ่อ
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สังเกตการณ์ จ านวน 5 บ่อ ระบบรวบรวมน้ าฝนเป็นท่อรวบรวม น้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ และ
น้ าชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization 
Ponds) ขนาดพ้ืนที่ 4.5 ไร่ แบ่งเป็น 3 บ่อ โดย บ่อที่ 1 ขนาด 11,592 ลูกบาศก์เมตร บ่อที่ 2 ขนาด 
6,804 ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 3 ขนาด 4,284 ลูกบาศก์เมตร น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วไม่จะไม่
ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก เครื่องจักรและครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ รายละเอียดดังตาราง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-21 แสดงระบบก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลสตึก 

ตารางที่ 4-24 แสดงรายการจ านวนและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของ
เครื่องจักรและครุภัณฑ์ 

ล้าดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ/
เลขครุภัณฑ์ 

ปีท่ีได้มา สภาพ 

1 รถแทรกเตอร์ (ตีนตะขาบ) 6 สูบ 160 ซีซี ตฆ 2150 2557 ดี 
2 รถแทรกเตอร์ (ตีนตะขาบ) 4 สูบ 157 ซีซี ตฆ 2269 2557 ดี 

3 รถแทรกเตอร์ (รถตักล้อยาง) 4 สูบ 84 ซีซี ตฆ 2033 2557 ดี 

4 รถแทรกเตอร์ (รถตักล้อยาง) 4 สูบ 84 ซีซี ตฆ 2032 2557 ดี 

5 รถบรรทุก 6 ล้อ เปิดข้างเทท้าย 8.6 ตัน 82 8968 2558 ดี 
 

อาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคาร
ปูอมยาม ลานจอดรถ อาคารซ่อมบ ารุง ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีต และรั้วลวดหนาม     
มีการปลูกต้นสนประดิพัทธ์สูง 3.5 เมตร เป็นแนวกันชน (Buffer zone) โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

4) ด้านการบริหารจัดการ 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลสตึก ด าเนินการเก็บขนและก าจัดเองโดยมี

บุคลากรประจ าระบบ ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์จัดการมูลฝอยฯ 1 คน พนักงานขับรถ จ านวน 4 คน 
พนักงานดูแลระบบสายพานคัดแยก 1 คน พนักงานคัดแยกมูลฝอย 8-10 คน พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 2 คน พนักงานชั่งน้ าหนัก/การเงิน จ านวน 1 คน และมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
มูลฝอย จ านวน 10 คน คณะอนุกรรมการบริหารจัดการมูลฝอย จ านวน 10 คน คณะอนุกรรมการรับ
เรื่องราวร้องเรียน จ านวน 3 คน คณะอนุกรรมการศูนย์เรียนรู้ และคณะกรรมการอ่ืนๆ จ านวน 5 คน 
เทศบาลฯ เกบ็ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยจากประชาชนทั่วไปในอัตรา 20 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน สถานประกอบการ 534 บาทต่อ 200 ลูกบาศก์เมตร และอาคารพาณิชยกรรม ในอัตรา 1,000 
บาทต่อ 501 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป ส่วนค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเก็บในอัตรา 500 
บาทต่อตัน เทศบาลฯ  มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน จ านวน 880,643.43 บาทต่อปี และ
มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 9,160,732.26 บาทต่อป ี
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5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เทศบาลมีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย และคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนแผน จัดประชุมและฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ผ่านคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน และคณะอนุกรรมการศูนย์การ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคประชาชน รวมทั้งประชาชนยังมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน
ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 12 หนองบัวเหนือ และชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) คือชุมชนหมู่ที่ 1 ประมง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลฯยังไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ การ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.1) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการโครงการ 
ประชาชนต้องการให้เทศบาลจัดตั้งถังรองรับมูลฝอยส าหรับทุกหลังคาเรือน และ

ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียม และเทศบาลฯ 
มีค่าใช้จ่ายในการจัดการสูงกว่ารายรับในการจัดการมูลฝอย มีข้อจ ากัดด้านค่าจ้างงานบริหารงานบุคคล 
ตามมาตรา 35 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงไม่สามารถจัดหาบุคลากรเฉพาะทาง 
หรือผู้รับผิดชอบงานในโครงการได้ตรงตามวิชาชีพ 

6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ 
 ระบบควรเพิ่มระบบระบบอัดแท่งเชื้อเพลิง ระบบล้างท าความสะอาดพลาสติก 

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย และเครื่องสับย่อย ห้องและพ้ืนที่เก็บส ารองมูลฝอยเพ่ือการฝังกลบ กรณีฤดูฝนเพราะไม่
สามารถฝังกลบมูลฝอยในช่วงฤดูฝนได้อย่างสะดวก และควรเพิ่มอาคารซ่อมบ ารุง อาคารจอดรถ และ
อาคารเครื่องชั่งน้ าหนัก เพ่ือปูองกันสถานที่ชั่งน้ าหนักผุกร่อนจากการตากแดดและฝน ด้านระเบียบ
ปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบจัดการมูลฝอยรวมและบ าบัด
น้ าเสียรวมตลอดจน ควรเพ่ิมค่าตอบแทนกรณีวิชาชีพที่ปฏิบัติที่มีความเสี่ยงสูง  

3. จังหวัดศรีสะเกษ 
3.1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและก้าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสาด หมู่ที ่4 ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่บนที่สาธารณะประโยชน์ 
ซ่ึงมีการขอใช้เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2541 ขนาดพ้ืนที่ 285 ไร่ ขอบเขตการปกครอง 36.66 ตารางกิโลเมตร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณ จ านวน 223 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ระยะที่ 1 ได้รับงบประมาณ
จากกองทุนสิ่งแวดล้อมใน จ านวน 71 ล้านบาท ได้ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้าดีคอน จ ากัด ในการด าเนินการ
ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2542 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จ านวน 
152 ล้านบาท และได้ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้าดีคอน จ ากัด ด าเนินการก่อสร้าง เริ่มด าเนินการ ในปี    
พ.ศ. 2544 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าระบบ 40 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 95 ของประสิทธิภาพการก าจัดที่
ออกแบบไว้ ในปี พ.ศ. 2550 เทศบาลเมืองศรีสะเกษให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าด าเนินการ
ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โดยมีข้อตกลงร่วมกันประกอบด้วย เทศบาล จ านวน 4 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 53 แห่ง ครอบคลุม 6 อ าเภอ ได้เห็นความส าคัญในการจัดตั้งศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเป็นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2554 และ ใน
ปี 2554 ด าเนินการก่อสร้างบ่อก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 4 บ่อ และเริ่มใช้งานเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 
ซึ่งคาดการณ์ว่าทั้ง 4 บ่อ จะสามารถรองรับขยะได้ 10 ปี ปัจจุบันเดินระบบปกติโดยมีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
เป็นผู้ดูแลระบบ จ านวนครัวเรือนและประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 19,074 ครัวเรือน 41,680 คน ตามล าดับ 
และประชากรแฝง จ านวน 50,000 คนต่อปี (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558) รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 4-25 แสดงจ านวนประชากร และครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม 

รายช่ือ อปท. 
จ้านวน

ครัวเรือน 
จ้านวน

ประชากร(คน) 
ปริมาณขยะมูลฝอย 

(ตันต่อวัน) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

เทศบาลต าบลพยุห์ 1,178 4,063 2.48 24.1 
เทศบาลต าบลเมืองคง 894 4,452 4 45.4 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ 890 2,800 2.12 53.2 
เทศบาลต าบลกันทรารมย์ 2,641 6,927 7.05 32.2 
เทศบาลต าบลบุสูง 2,414 10,080 1.25 29.1 
เทศบาลต าบลศรีรัตนะ 1,248 4,892 1.45 36.4 
เทศบาลต าบลอุทุมพรพิสัย 1,905 5,008 3.07 28.4 
เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ 1,107 7,363 2.11 28.3 
เทศบาลต าบลหนองแก้ว 761 6,665 0.98 18.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 1,772 6,024 1.95 7.8 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 852 3,091 1.61 54.6 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก 1,170 6,027 2.30 6.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม 1,618 6,967 - 12.6 
องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ 1,224 6,995 0.78 20.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ 1,397 7,171 1.36 22.7 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 1,318 5,215 0.98 69.6 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 1,180 3,187 1.15 45.7 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า 1,175 6,341 1.0 8.6 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 1,989 7,687 1.68 24.0 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ - 3,784 0.69 28.9 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ - 6,366 0.61 39.0 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ - 4,849 0.03 6.1 
องค์การบริหารส่วนต าบลขะยูง - 5,273 0.60 15.1 
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ตารางท่ี 4-26 แสดงแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

(ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2558)  

ตารางท่ี 4-27 แสดงองค์ประกอบของขยะ ณ จุดรับขยะของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

ประเภท ร้อยละ 
เศษอาหาร 19.3 
พลาสติก 34.2 
กระดาษ 8 
แก้ว 18.1 
ผ้า 2 
ใบไม/้กิ่งไม้ 6 
โลหะ 2.7 
อ่ืนๆ (ดิน โฟม และกระสอบ) 9.7 

ที่มา : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ปี 2558 
สภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงระบบ

ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 4 ชุมชน รวม 571 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

กิจกรรมหลัก จ้านวน (แห่ง) 
ตลาด 5   
โรงแรม 10  
โรงพยาบาล 2   
ร้านอาหาร 200   
โรงงาน 10 
หมู่บ้านจัดสรร 10   
หน่วยงานราชการ/เอกชน 50 
ห้างสรรพสินค้า  2  
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รูปที่ 4-22 แสดงแผนที่ขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่เข้าร่วม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที่ 4-23 แสดงแผนที่ทีต่ั้งระบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตรเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
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รูปที่ 4-24 แสดงผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

2) ข้อมูลด้านนโยบาย 
มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนหรือยุทธศาสตร์จังหวัด     
มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมจากฝุายบริหารและถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
หน่วยงาน มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงาน มาตรการ โครงการที่เกี่ยวข้อง มี
การจัดตั้งคณะท างาน หรือคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการของขยะมูลฝอยและก าหนดหน้าที่   
ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
มีการจัดท าระบบข้อมูล (ด้านเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมี
การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล มีการปรับปรุงระบบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอมีการ
สรุปรายงานผลข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต่อผู้บริหารเป็นระยะๆ มีการจัดท าสรุป
รายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไว้ใช้ภายในหน่วยงานเก็บเป็นข้อมูล มีการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งมีการก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ และมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ทั้งนี้เทศบาลได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน จ านวน 104 แห่ง น ามาทิ้งจริง จ านวน 31 แห่ง 
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3) ข้อมูลด้านเทคนิค 
3.1) ระบบเก็บ รวบรวม และขนส่ง 

 เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกวัน 
โดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเจ้าของโครงการ และรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังตาราง 
ตารางที่ 4-28 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

ล้าดับ 
ทะเบียน 

รถ 
รหัสครุภัณฑ์ 

ประเภทรถเก็บขนขยะ
มูลฝอย 

ประเภทรถ
ขยะ 

ขนาด
แรงม้า 

ปีที่
ได้มา 

สภาพรถ 

1 81-2940 011-37-0009 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถขยะอัดท้าย 165 11 เม.ย. 37 ใช้งานได้ 
2 81-2944 009-40-0003 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถขยะอัดท้าย 210 10 ก.ย. 40 ใช้งานได้ 
3 81-2935 009-40-0004 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถขยะอัดท้าย 210 10 ก.ย. 40 ใช้งานได้ 
4 81-2941 009-40-0007 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถขยะอัดท้าย 210 10 ก.ย. 40 ใช้งานได้ 
5 81-2936 009-40-0006 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถขยะอัดท้าย 210 10 ก.ย. 40 ใช้งานได้ 
6 81-2945 009-40-0005 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถขยะอัดท้าย 210 10 ก.ย. 40 ใช้งานได้ 
7 81-4922 011-49-0012 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถขยะอัดท้าย 200 13 ก.ค. 49 ใช้งานได้ 
8 81-8161 011-53-0013 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 

(เล็ก) 
รถขยะอัดท้าย 130 8 เม.ย. 53 ใช้งานได้ 

9 น.0374 011-25-0003 รถบรรทุกขยะแบบเทท้าย รถขยะเทท้าย 168 2525 ใช้งานได้ 
10 81-2934 009-40-0008 รถบรรทุกขยะแบบเทท้าย รถขยะเทท้าย 115 15 ก.ย. 42 ใช้งานได้ 
11 81-4142 001-48-0010 รถบรรทุกขยะแบบเทท้าย 

4 ล้อ 
รถขยะเทท้าย 9 1 -

100 
15 มิ.ย. 48 ใช้งานได้ 

12 81-4143 001-48-0011 รถบรรทุกขยะแบบเทท้าย 

4 ล้อ 

รถขยะเทท้าย 9 1 -
100 

15 มิ.ย. 48 ใช้งานได้ 

13 น.4625 011-29-0005 รถบรรทุกเทท้าย รถขนก่ิงไม้ 100 2529 ใช้งานได้ 
14 81-2943 011-36-0008 รถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ รถขนก่ิงไม ้ 120 18 ต.ค. 36 ใช้งานได้ 
15 81-0532 011-23-0006 รถบรรทุกเทท้าย รถขนก่ิงไม ้ 115 9 เม.ย. 34 ใช้งานได้ 
16 81-2942 011-36-0007 รถคอนเทนเนอร ์ รถขนขยะ 165 12 ก.ค. 36 ใช้งานได้ 
17 81-2997 - รถคอนเทนเนอร ์ รถขนขยะ - 2557 ใช้งานได้  

(รถใหม)่ 
18 81-4197 009-40-0002 รถดูดฝุุน รถดูดฝุุน 195 24 ธ.ค. 39 ช ารุดไม่

สามารถใช้
งานได ้
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ตารางที่ 4-29 แสดงรถเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกับเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ  

 

ล้าดับ อปท. ที่ร่วม
ด้าเนินการ 

ทะเบียนรถ อัตราการทิ้ง
ขยะมลูฝอย 
(เท่ียวต่อวัน) 

ประเภท ขนาด 
(ตัน) 

ค่าเฉลี่ยปริมาณ 
ขยะมลูฝอย  
(ตันต่อวัน) 

1 ทต.พยุห ์ 81-3576 1 บดอัด 6 1.87 
2 ทต. ปรางค์กู ่ 81-5192 1 อัดเทท้าย - 0.79 

82-2547 1 - - 1.08 
3 ทต.กันทรารมย ์ 81-5943 1 อัดเทท้าย 5 1.56 

81-3993 1 อัดเทท้าย 10 2.01 
81-0469 1 อัดเทท้าย 12 2.18 

4 ทต.เมืองคง 81-5137 1 อัดท้าย 5 1.75 
81-3248 1 - - - 
81-5057 1 อัดท้าย 5 2.09 

5 ทต.อุทุมพรพิสัย 81-5232 1 เปิดข้างเทท้าย 3 0.81 
81-7198 1 ปิคอัพ 0.5 0.36 
82-2063 1 - - 1.15 

6 อบต.สระก าแพง
ใหญ่ 

81-2591 1 - - 0.91 
81-8314 1 - - 0.83 

7 อบต.บุสูง 81-7115 1 อัดท้าย 6-12 0.80 
8 อบต.ธาต ุ 81-5683 1 เปิดข้างเทท้าย - 0.69 
9 อบต.ดวนใหญ ่ 81-5483 1 - - 1.17 
10 อบต.หนองไผล่้อม 82-0211 1 - - 1.63 
11 อบต.ส าโรง 81-5252 1 - - - 

81-9888 1 - - 1.24 
12 อบต.โพธิ ์ 81-6546 2 เปิดข้างเทท้าย 1 1.18 
13 อบต.เมืองคง 81-9088 1 อัดท้าย - - 

82-2568 1 - - 0.86 
14 อบต.หนองครก 82-1893 1 - - 1.85 
15 อบต.หนองแก้ว 82-1260 3 - - 0.79 
16 ทต.ศรีรตันะ 81-5337 1 - - 1.14 
17 อบต.โพนข่า 82-0098 4 เปิดข้าง 2 1.07 
18 อบต.ทุ่ม กบ.9736 1 - - 0.01 
19 อบต.คลีกลิ้ง 82-1262 1 - - 0.68 
20 อบต.หนองไฮ - - - - 0.69 
21 อบต.โนนคณู - - - - 0.61 
22 อบต.หมากเขียบ - - - - 0.03 
23 อบต.ขะยูง - - - - 0.60 

รวม 32.74 
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3.2) ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
 ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประกอบด้วย การคัด

แยก การหมักท าปุ๋ย และการฝังกลบ ซึ่งจัดเป็นระบบก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยระบบ
ประกอบด้วย อาคารเครื่องชั่ง ระบบคัดแยกโดยแรงงานคนและคัดแยกโดยเครื่องจักร จ านวน 1 
เครื่อง ความสามารถในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้ 75 ตันต่อวัน  

 
 
 
 
 

 

รูปที ่4-25 แสดงอาคารเครื่องชั่ง และระบบคัดแยกขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
ขยะอินทรีย์จะถูกน าไปหมักท าปุ๋ยแบบใช้อากาศ (Aerobic Compost) โดย

เครื่องจักรที่ใช้ในการหมักในการหมักท าปุ๋ย ประกอบด้วย เครื่องเปุาอากาศ เครื่องร่อนปุ๋ย และเครื่อง
บรรจุถุง และขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะเข้าสู่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งมีความสามารถในการ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 80 ตันต่อวัน จ านวน 3 บ่อ ดังนี้ บ่อที่ 1 เป็นแบบ Trench Method 
จ านวน 2 ชั้น แบ่งเป็น ต่ ากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2.5 เมตร และสูงกว่าระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2.5 
เมตร มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 125,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปิดด าเนินการ เนื่องจากขยะเต็มทั้ง 
2 ชั้น อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบออกแบบไว้ 10 ปี ใช้จริง 10 ปี บ่อที่ 2 เป็นแบบ Trench Method 
จ านวน 2 ชั้น แบ่งเป็น ต่ ากว่าระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2.5 เมตร สูงกว่าระดับผิวดิน 1 ชั้นๆ ละ 2.5 เมตร 
ปริมาณขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 34,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปิดด าเนินการ เนื่องจากขยะเต็มความจุบ่อ 
อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบออกแบบไว้ 4 ปี ใช้จริง 3 ปี ซึ่งระบบฝังกลบจะมีระบบควบคุมก๊าซ ระบบ
ตรวจสอบก๊าซจ านวน 8 จุด ระบบติดตามตรวจสอบน้ า ใต้ดิน (บ่อสังเกตการณ์) จ านวน 8 บ่อ และระบบ
จัดการน้ าฝนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางดิน น้ าชะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเข้าระบบ
บ าบัดน้ าชะมูลฝอยซึ่งมีพ้ืนที่ จ านวน 10 ไร่ โดยระบบเป็นแบบบ่อผึ่ง ประกอบด้วย 

1. บ่อ 1 ขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร 
2. บ่อ 2 ขนาด 5,000 ลูกบาศก์เมตร 
3. บ่อ 3 ขนาด 2,500 ลูกบาศก์เมตร 
น้ าชะขยะมูลฝอยที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะไม่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะแต่

จะเก็บอยู่ในพื้นศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่4-26 แสดงระบบหมักท าปุ๋ยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
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ตารางที ่4-30 แสดงเครื่องจักรและครุภัณฑ์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

ประเภท ทะเบียนรถ รหัสครุภัณฑ์ ปีท่ีได้มา สภาพ 

รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 81-0682 002-43-0016 2543 ใช้งานได้ 

รถบรรทุกน้ า 10 ล้อ 81-5218 006-50-0007 2550 ใช้งานได้ 

รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ ตค 199 018-43-0002 2543 ใช้งานได้ 

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (แบบตีนเป็ด) ตค 198 015-43-0002 2543 ใช้งานได้ 

รถตักหน้า TCM ตค 3902 015-54-0005 2554 ใช้งานได้ 

รถตักหน้า TCM ตค 3903 015-54-0006 2554 ใช้งานได้ 

รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 81-8334 002-58-0015 - ใช้งานได้ 

รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ - - 2559 ใช้งานได้ 

รถขุดแบคโฮ - - 2559 ใช้งานได้ 

รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ - - 2559 ใช้งานได้ 

อาคารและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย อาคารส านักงาน อาคารปูอมยาม อาคารจอดรถ 
อาคารซ่อมบ ารุง ถนนภายในโครงการ เป็นคอนกรีต กว้าง 5 เมตร และรั้วลวดหนาม พร้อมทั้งมีการ
ปลูกต้นมะขาม และต้นขี้เหล็ก สูง 6 เมตร เป็นแนวกันชน (Buffer Zone) จ านวน 1 ด้าน 2 แนว 

 

 

 

 
 

 

รูปที ่4-27 แสดงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

4) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ 
จ านวนบุคลากรประจ าระบบ จ านวน 113 คน ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการส านักการช่าง 1 คน 
2. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 1 คน   
3. รักษาการผู้อ านวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 1 คน  
4. หัวหน้าฝุายบริหารและส่งเสริมอนามัย 1 คน  
5. ลูกจ้างประจ า 5 คน  
6. ลูกจ้างชั่วคราว 72 คน  
7. จ้างเหมา 32 คน  
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เทศบาลเมืองศรีสะเกษด าเนินการเก็บขน และก าจัดขยะมูลฝอยเอง โดยเทศบาลได้ออก
เทศบัญญัติในการเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 24 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
รวมถึงมีการออกเทศบัญญัติในการเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยในอัตรา รายละเอียดดังตาราง 
ตารางที ่4-31 แสดงสรุปปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เอกชน ร้านค้า

ต่างๆ ที่ร่วมโครงการกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
ชื่อหน่วยงาน ปริมาณขยะ (ตัน) ค่าธรรมเนียม (บาท) คิดเป็นเงิน 

เทศบาลต าบลพยุห์ 74.4 580 43,152 
เทศบาลต าบลปรางค์กู่ 63.6 580 36,888 
เทศบาลต าบลกันทรารมย์ 211.5 580 122,670 
เทศบาลต าบลเมืองคง 120.0 580 69,600 
เทศบาลต าบลอุทุมพรพิสัย 92.1 580 53,418 
เทศบาลต าบลสระก าแพงใหญ่ 63.3 580 36,714 
เทศบาลส่วนต าบลบุสูง 37.5 580 21,750 
องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ 23.4 580 13,572 
องค์การบริหารส่วนต าบลดวนใหญ่ 40.8 580 23,664 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 85.5 580 33,930 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 50.4 580 29,232 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ 48.3 580 28,014 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง 34.5 580 20,010 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก 69.0 580 40,020 
เทศบาลต าบลหนองแก้ว 29.4 580 17,052 
เทศบาลต าบลศรีรัตนะ 43.5 580 25,230 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า 30.0 580 17,400 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม - 580 - 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ้ง 29.4 580 17,052 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ 20.7 580 12,006 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 18.3 580 10,614 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 0.9 580 522 
องค์การบริหารส่วนต าบลขะยูง 18 580 10,440 
เอกชน ร้านค้า ต่างๆ 8.95 680 325.04 

รวมเป็นเงิน 689,036.00 

โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล
ฝอย จ านวน 2,478,273.96 บาท (ต.ค.56-ก.พ.58) และรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัด
ขยะมูลฝอย จ านวน 9,107,829.96 บาท (ต.ค.56-ก.พ.58) แต่เทศบาลจะเสียค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย จ านวน 4,660,060 บาท (ม.ค.56-ก.พ.58) ปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
ประสบปัญหาในการด าเนินการ ด้านประสิทธิภาพของระบบ และเครื่องจักรช ารุดบ่อย 



 
115 

5) ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.1 การประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์

ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และประชาสัมพันธ์ผ่าน 
แผ่นพับ การรณรงค์ และประชาคมในชุมชน 

5.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
เข้าร่วมโครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุขมาตั้งแต่ปี 2556 โดยเป็นศูนย์รวบรวมของเสีย
อันตรายของจังหวัดเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ และในปี 2559 ได้เข้าร่วมโครงการเมืองสวย
ใส ไร้มลพิษ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบจากกรมควบคุมมลพิษ ให้มีการส่งเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอยชุมชนครบทั้ง 47 ชุมชน โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง และรณรงค์การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในปี พ.ศ. 2557 เทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 
3 เรื่อง รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที ่4-32 แสดงประเด็นเรื่องร้องเรียนปัญหาขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

เดือน / พ.ศ. ผู้ร้องเรียน ประเด็นร้องเรียน 
2557 ประชาชนในพื้นท่ี การแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง 

  การพัฒนาชุมชน 
  การให้ความอนุเคราะห์ 

6) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการด้าเนินการโครงการ การ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.1) ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการโครงการ 
  (1) เครื่องจักรกลไม่เพียงพอ/ช ารุด 
  (2) การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ต้นทาง  

6.2) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข ต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรณรงค์ในการใช้ขยะ คัดแยกขยะมูลฝอย สร้าง
คุณค่าให้ขยะมูลฝอยมีค่า 
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บทท่ี 5 บทวิเคราะห์การจัดการน้้าเสียรวมชมุชนและขยะมลูฝอยรายจังหวัด 
 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนและระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 21 ระบบ ได้ด าเนินการส ารวจและประเมินผล พบว่า  

1. เปิดด้าเนินการ จ านวนรวม 11 ระบบ แบ่งเป็น ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวม
ชุมชน จ านวน 6 ระบบ และระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 5 ระบบ หากแบ่งตามระดับเทศบาล    
มีจ านวนรวม 9 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 5 แห่ง และ
เทศบาลต าบล จ านวน 3 แห่ง โดยเทศบาลที่มีทั้งระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 
และระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 2 แห่ง มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยเพียงอย่างเดียว จ านวน 3 แห่ง 
และมีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนอย่างเดียว จ านวน 4 แห่ง 

2. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/เบิกจ่าย จ านวน 6 ระบบ ได้แก่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
จ านวน 5 ระบบ และระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน จ านวน 1 ระบบ 

3. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ จ านวน 1 ระบบ ได้แก่ ได้แก่ ระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียรวมชุมชน จ านวน 1 ระบบ 

4. ผูกพันงบประมาณข้ามปี จ านวนรวม 1 ระบบ ได้แก่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 1 
ระบบ 

5. ยกเลิกโครงการ จ านวนรวม 2 ระบบ ได้แก่ ระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 2 แห่ง 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 5-1 แสดงองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ส ารวจระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน และ
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวนระบบจัดการของเสียชุมชน (แห่ง) 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
จังหวัดนครราชสีมา 
เทศบาลนครนครราชสีมา 1 1 
เทศบาลเมืองปากช่อง 1 - 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 1 - 
เทศบาลต าบลสูงเนิน - 1 
เทศบาลต าบลขามทะเลสอ  1** - 
เทศบาลต าบลโนนไทย 1* - 
เทศบาลเมืองเมืองปัก - 1* 
เทศบาลต าบลแชะ     1**** 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 1 1 
เทศบาลต าบลสตึก - 1 
เทศบาลเมืองนางรอง -     1**** 
จังหวัดสุรินทร์ 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ 1 - 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ้านวนระบบจัดการของเสียชุมชน (แห่ง) 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบก้าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลท่าตูม 1 - 
เทศบาลต าบลศีขรภูมิ - 1* 
จังหวัดศรีสะเกษ 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ -    1, 1* 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
(พ้ืนที่ด าเนินการเทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์) 

- 1* 

เทศบาลต าบลขุนหาญ  1* 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว    1*** 

รวม 8 13 
หมายเหตุ สถานภาพโครงการ ได้แก่  
 *    หมายถึง อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบ/เบิกจ่าย  
 **  หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ   
 ***  หมายถึง ผูกพันงบประมาณข้ามปี   
 **** หมายถึง ยกเลิกโครงการ 

จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน และระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยมีข้อสังเกตและข้อสรุป ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการน้้าเสีย 
 1.1 ผลการส้ารวจการด้าเนินงานของระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน 

1) เปิดเดินระบบ 
      จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ พบว่า มีการด าเนินระบบ 6 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลเมืองปากช่อง
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลต าบลท่าตูม รายละเอียด
ดังตาราง 

ตารางที่ 5-2 แสดงผลการส ารวจการด าเนินงานของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้าของโครงการ 

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
ออกแบบ 

(ลบ.ม.ต่อวัน) 

ปริมาณน้้าเสีย
เข้าระบบ 

(ลบ.ม.ต่อวัน) 
ร้อยละ 

พ้ืนที่ให้บริการ
บ้าบัดน้้าเสีย 

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

เทศบาลนครนครราชสีมา บ่อปรับเสถียร (SP)- 
คลองวนเวียน 

70,000 60,000 85.71 33.10 88.27 

เทศบาลเมืองปากช่อง บ่อปรับเสถียร (SP) 12,000 3,000 25 10 65.57 
เทศบาลเมืองบัวใหญ ่ บ่อปรับเสถียร (SP) 3,000 1,700 56.67 1.65 15.52 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์ บ่อเติมอากาศ (AL) 13,000 8,100 62.31 4.20 70.00 
เทศบาลเมืองสุรินทร ์ บ่อปรับเสถียร (SP) 13,600 11,000 80.88 6.80 59.70 
เทศบาลต าบลท่าตูม บ่อผึ่ง-บึงประดิษฐ ์ 360 200 55.83 1.80 80.36 

รวม  111,960 84,000 75.03 57.55 69.33 
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  จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 
พบว่า มีการเดินระบบทั้ง 6 แห่ง โดยมีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบรวม 84,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   
คิดเป็นร้อยละ 75.03 ของปริมาณน้ าเสียที่ออกแบบ โดยมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณน้ าเสียเข้า
ระบบมากว่า ร้อยละ 75 จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลเมืองสุรินทร์   
พ้ืนที่ให้บริการน้ าเสียรวม 57.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 69.33 ของพ้ืนที่เทศบาลที่มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย โดยเทศบาลที่มีพ้ืนที่ให้บริการจัดการน้ าเสียมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา 
คิดเป็นร้อยละ 88.26 และเทศบาลที่มีพ้ืนที่ให้บริการน้อยที่สุดคือ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ คิดเป็นร้อย
ละ 15.5 ของพ้ืนที่เขตการปกครอง การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ พบว่า ส่วนใหญ่ช ารุดแต่ยัง
สามารถเปิดเดินระบบได้ปกติ ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา (เครื่องกวดตะกอนของบ่อตกตะกอน
ช ารุด) เทศบาลเมืองปากช่อง (เครื่องสูบน้ าช ารุด 3 เครื่องจาก 22 เครื่อง) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
(ตะแกรงดักขยะและเครื่องสูบน้ าช ารุด 4 เครื่องจาก 10 เครื่อง ของสถานีสูบน้ าทั้ง 2 สถานี) เทศบาล
เมืองบัวใหญ่ (ท่อระบายน้ าทิ้งช ารุดเนื่องจากถูกไฟไหม้จากการเผาหญ้าของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง
แต่ได้ท าการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว) 

  นอกจากนี้ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 11 ได้เก็บตัวอย่างน้ าเสียที่เข้าระบบฯ
และตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งหลังการบ าบัด จ านวน 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลต าบลท่าตูม โดยเทศบาลนครนครราชสีมาและเทศบาลเมืองปากช่อง
ไม่ได้ด าเนินเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจบังคับการของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่ง
พารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัด คือ 1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 2. บีโอดี (BOD) 3. ค่าของแข็ง
แขวนลอยทั้งหมด (TSS) 4. ค่าไนโตรเจน (TKN) และ 5. ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) พบว่า ระบบบ าบัด
น้ าเสียทั้ง 4 แห่ง สามารถบ าบัดน้ าเสียผ่านมาตรฐาน ที่ก าหนด 3 แห่ง ยกเว้นเทศบาลต าบลท่าตูม โดยมี
พารามิเตอร์ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน คือ ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) และจาการการส ารวจพบว่าส่วน
ใหญ่ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ยกเว้น เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลต าบลท่าตูม โดยมีผล
การวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานที่ก าหนดเช่นกัน และจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงท าให้ยังคงมีการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งผลต่อคุณภาพ
ในแหล่งน้ าสาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับ 

  2) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
  จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนใน

พ้ืนที่รับผิดชอบ พบว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลโนนไทย ซึ่งได้รับ
งบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 28.510 ล้านบาท โดยมีผู้รับจ้างคือกิจการร่วมค้าสยามกรีนเทค            
เอ็นจิเนียริ่ง ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย และมีการลงนามในสัญญาว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการปรับแก้ไขแบบรายละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการก่อสร้าง
ระบบรวบรวบและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 

  3) อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ  
  จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนในพ้ืนที่

รับผิดชอบ มี อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ จ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลขามทะเลสอ ระบบบ าบัดน้ า
เสียรวมชุมชน โดยใช้งบของท้องถิ่นด าเนินการ คาดว่าจะเปิดเดินระบบได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 1.2 การประเมินระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน 
   ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ด าเนินการประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนที่
เปิดระบบ โดยใช้ปัจจัยการประเมินหรือตัวบ่งชี้ 4 ด้าน ได้แก่   

  1. ด้านนโยบาย ประกอบด้วย นโยบายฝุายบริหารและการแปลงสู่การปฏิบัติ 
การก าหนดผู้รับผิดชอบ ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานต่อผู้บริหาร และการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินงานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

  2. ด้านเทคนิค ประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
การก่อสร้างได้ตามแบบและมีการตรวจสอบ/ทดสอบระบบก่อนการใช้งาน และการด าเนินการโดย   
มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ คู่มือการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการท างานของระบบ  

  3. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร การบริหารจัดการเดิน
ระบบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบ 1 ปี และการบ ารุงรักษาดูแลระบบตามแผน  

  4. ด้านการประสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การ
ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการให้บริการ
ประชาชนโดยสรุปผลคะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

  คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80  อยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 60-80  อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

ตารางที่ 5-3 แสดงสรุปผลคะแนนการประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน โดยปัจจัย
การประเมิน 4 ด้าน  

ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) และระบบตะกอนเร่ง (AS) 
เทศบาล/ปัจจัยการ

ประเมิน 
ด้านนโยบาย 

(เต็ม 20) 
ด้านเทคนิค 
(เต็ม 46) 

ด้านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 42) 

ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ฯ 

(เต็ม 20) 

รวม
คะแนน 
(128) 

สรุปผล 
การประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(ร้อยละ) 

เทศบาลนครนครราชสีมา 17 45 29 9 100 พอใช้ 
(78.13)   

ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
เทศบาล/ปัจจัยการ

ประเมิน 
ด้านนโยบาย 

(เต็ม 20) 
ด้านเทคนิค 
(เต็ม 52) 

ด้านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 42) 

ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ฯ 

(เต็ม 20) 

รวม
คะแนน 
(132) 

สรุปผล 
การประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(ร้อยละ) 

เทศบาลเมืองปากช่อง 19 45 36 17 117 ดี (87.31) 
เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 18 46 29 10 103 พอใช้ 

(76.87) 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ 11 42 26 7 86 พอใช้ 

(64.18) 
ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 

เทศบาล/ปัจจัยการ
ประเมิน 

ด้านนโยบาย 
(เต็ม 20) 

ด้านเทคนิค 
(เต็ม 50) 

ด้านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 42) 

ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ฯ 

(เต็ม 20) 

รวม
คะแนน 
(132) 

สรุปผล 
การประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(ร้อยละ) 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 20 44 37 13 114 ดี (86.36) 
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ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) 
เทศบาล/ปัจจัยการ

ประเมิน 
ด้านนโยบาย 

(เต็ม 20) 
ด้านเทคนิค 
(เต็ม 46) 

ด้านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 42) 

ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ฯ 

(เต็ม 20) 

รวม
คะแนน 
(128) 

สรุปผล 
การประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(ร้อยละ) 

เทศบาลต าบลท่าตูม 18 32 11 9 70 ปรับปรุง 
(54.68)  

สรุปผลการประเมินระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนตามปัจจัยการประเมิน 4 ด้าน 
ข้างต้น พบว่า ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 3 แห่ง 
คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ คิดเป็นร้อยละ 60    
อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองปากช่อง คิดเป็นร้อยละ 20 
และอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง จ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลท่าตูม คิดเป็นร้อยละ 20 ดังสรุปผล
คะแนนในตารางข้างต้น  

  ด้านนโยบาย มีนโยบายด้านการจัดการน้ าเสียที่ค่อนข้างชัดเจนและต่อเนื่องและมี
การแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการบรรจุแผนการจัดการน้ าเสียรวมชุมชนภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี การ
มอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนเป็นส านัก/กอง แต่ไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า
เสียรวมชุมชน ระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการมีการรวบรวมและจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหาร
แต่ไม่เป็นประจ า มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน แต่ขาดการ
ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณและขาดการจัดตั้งงบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ หรือทดแทน
เครื่องจักรกลที่ช ารุด ส่วนใหญ่เทศบาลยังไม่มีการออกเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการจัดการน้ าเสีย มี
เพียงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เพียงแห่งเดียวที่การจัดเก็บค่าบริการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน  

  ด้านเทคนิค ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนทุกระบบมีการออกแบบและ
การก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ ในการด าเนินการพบว่ามีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ แต่ส่วนใหญ่
คู่มือการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน ปริมาณน้ าเสียที่เข้าระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ท าให้ระบบท างานได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ออกแบบ โดยมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบมากว่าร้อยละ 75 
จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลเมืองสุรินทร์ การตรวจวัดคุณภาพน้ าส่วนใหญ่
จะตรวจวัดคุณภาพน้ าเข้าและออกจากระบบ แต่ไม่ได้ตรวจวัดทุกหน่วยบ าบัด 

  ด้านการบริหารจัดการ มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่าน
การอบรมเรื่องการบริหารจัดการน้ าเสียรวมชุมชน การเดินระบบ พ้ืนที่ให้บริการจัดการน้ าเสียยังไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ออกแบบ โดยมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบมากว่าร้อยละ 75 
จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลต าบลท่าตูม ส่วนใหญ่มีการเก็บสถิติข้อมูล
ผลการท างานของระบบตามแบบ ทส.1 และ ทส. 2 ยกเว้น เทศบาลต าบลท่าตูม การเฝูาระวังและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเอง โดยมีผลการ
วิเคราะห์ผ่านมาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลต าบลท่าตูม ส่วนการ
บ ารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร ส่วนใหญ่ไม่มีแผนการบ ารุงรักษา ดังนั้นจึงไม่มีการด าเนินการและ
รายงานผลการบ ารุงรักษาตามแผน รวมทั้งน ามาปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนใหญ่เป็นการ
ซ่อมบ ารุงทันทีเม่ือเครื่องจักรช ารุด  
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  ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีแผนการ
ประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง เช่น การท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัด
ประชุม แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินการเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแผน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการติดตั้งบ่อดักไขมัน แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็น
คณะท างานด้านการจัดการน้ าเสียรวมชุมชนและการจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ยกเว้น เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไม่เพียงพอกับรายได้ในการจัดการระบบ และมีการ
ให้บริการประชาชนด้วยการเชื่อมท่อรับน้ าเสียลงสู่ระบบรวบรวม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ไข
ปัญหา เรื่องร้องเรียนโดยทันที 
 2. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

 2.1 ผลการส้ารวจการด้าเนินงานของระบบก้าจัดขยะมูลฝอย  
1) เปิดเดินระบบ 

จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
พบว่า มีการด าเนินระบบ 5 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลต าบลสูงเนิน เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เทศบาลต าบลสตึก และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รายละเอียดดังนี้ 

1.1) การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย การให้บริการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอย มีประสิทธิภาพการเก็บขนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ครบทั้ง 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเทศบาลที่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด และส่วนใหญ่มี 
รถเก็บขนขยะมูลฝอยเพียงพอ สภาพการใช้งานปกติ  

1.2) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นระบบแบบผสมผสาน 
จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 แบ่งเป็น (1) ระบบคัดแยก ท าปุ๋ยหมัก ผลิตไฟฟูา เชื้อเพลิงขยะ 
และฝังกลบ จ านวน 1 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา และ (2) ระบบคัดแยก ท าปุ๋ยหมัก และ  
ฝังกลบ จ านวน 3 แห่ง คือ เทศบาลต าบลสูงเนิน เทศบาลต าบลสตึก และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
และระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 คือ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบมากว่าร้อยละ 75 ยกเว้น เทศบาลต าบล 
สตึก เนื่องจากมีการเปิดระบบเมื่อวัน 24 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังตาราง 
ตารางที่ 5-4 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 5 แห่ง  
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
เจ้าของโครงการ 

ระบบจัดการขยะ
มูลฝอย 

ออกแบบ 
(ตันต่อ
วัน) 

ปริมาณ 
ขยะมลูฝอย 
เข้าระบบ 

พ้ืนที่ให้  
บริการจัดการ 
ขยะมลูฝอย  

จ้านวน อปท.  
 (แห่ง) 

ตันต่อวัน ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ MOU MOU 
ทิ้ง 

ไม่ MOU 
ทิ้ง 

เทศบาลนคร
นครราชสมีา 

ระบบผสมผสาน  230 404 175.65 37.50 100 32 34 - 

เทศบาลต าบล 
สูงเนิน 

ระบบผสมผสาน 50 50 100 12.38 100 13 13 - 

เทศบาล 
เมืองบุรีรัมย์ 

ระบบฝังกลบ 70 90 128.57 6.00 100 7 16 9 

เทศบาลต าบล 
สตึก 
 

ระบบผสมผสาน 100 37 37 18.00 100 10 5 3 
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องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เจ้าของโครงการ 

ระบบจัดการขยะ
มูลฝอย 

ออกแบบ 
(ตันต่อ
วัน) 

ปริมาณ 
ขยะมลูฝอย 
เข้าระบบ 

พ้ืนที่ให้  
บริการจัดการ 
ขยะมลูฝอย  

จ้านวน อปท.  
 (แห่ง) 

ตันต่อวัน ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ MOU MOU 
ทิ้ง 

ไม่ MOU 
ทิ้ง 

เทศบาลเมือง 
ศรีสะเกษ 

ระบบผสมผสาน 80 70 88 36.66 100 104 31 - 

รวม 550 651  110.54 100 166 99 12 

และจาการการส ารวจพบว่ามีเทศบาลส่วนใหญ่ไม่มีการเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเฝูาระวังตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ยกเว้น 
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีผลการวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานที่ก าหนด  

2) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมชุมชนในพ้ืนที่

รับผิดชอบที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 5 แห่ง พบว่า 
(1) เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ

จังหวัดปี 2559 อย่างระหว่างการเตรียมพื้นที ่
(2) เทศบาลต าบลศรีขรภูมิ ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ

จังหวัดปี 2556 จ านวน 59.256 ล้านบาท ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 30 ตัน
ต่อวัน ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 53 ซึ่งช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้คือเดือนเมษายน 2559 
เนื่องจากผู้รับจ้างล่าช้า และคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการได้ในเดือนกันยายน 2559  

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พ้ืนที่ด าเนินการเทศบาลต าบล
เมืองขุขันธ์ ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดปี 2559 จ านวน 53.726 ล้านบาท 
เป็นระบบก าจัดขยะแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณขยะมูล
ฝอยได้ 30 ตันต่อวัน ปัจจุบันด าเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ผู้รับจ้าง 
คือ บริษัท ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน)  

(4) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดปี 2559 โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และ     
ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 163.6 ล้านบาท ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 80 ตันต่อวัน 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

(5) เทศบาลต าบลขุนหาญ ได้รับงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดปี 2559 โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และ    
ปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 53.25 ล้านบาท ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ 20 ตันต่อวัน 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

3) ผูกพันงบประมาณข้ามปี   
จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่

รับผิดชอบ พบว่า อยู่ใน พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ไป พ.ศ. 2560 จ านวน 1 แห่ง คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว เนื่องจากก่อหนี้ผูกพันไม่ทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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4) ยกเลิกโครงการ 
จากการส ารวจการด าเนินงานของระบบระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่

รับผิดชอบ พบว่า ยกเลิก 2 แห่ง คือ เทศบาลต าบลแชะ เนื่องจากได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยจากกรมพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ขอรับงบผ่านแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัดประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 และเทศบาลเมืองนางรอง เนื่องจากชาวบ้านคัดค้าน 

2.2 การประเมินระบบก้าจัดขยะมูลฝอย  
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด าเนินการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ปัจจัยการ
ประเมินหรือตัวบ่งชี้ 4 ด้าน ได้แก่   

1. ด้านนโยบาย ประกอบด้วย นโยบายฝุายบริหารและการแปลงสู่การปฏิบัติการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานต่อผู้บริหาร และการจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงานและการรวมกลุ่มพื้นที่  

2. ด้านเทคนิค ประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
การก่อสร้างได้ตามแบบและมีการตรวจสอบ/ทดสอบระบบก่อนการใช้งาน และการด าเนินการโดยมี
มาตรการและการปฏิบัติงานที่จ าเป็น รวมถึงการตรวจสอบการท างานของระบบ  

3. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร การบริหารจัดการเดิน
ระบบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรอบ 1 ปี และการบ ารุงรักษาดูแลระบบตามแผน  

4. ด้านการประสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การด าเนิน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การจ่ายค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ให้บริการประชาชน โดยสรุปผลคะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 

คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ  80  อยู่ในเกณฑ์ดี 
คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ 60-80  อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ  60 อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

ตารางที่ 5-5 แสดงสรุปผลคะแนนการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยปัจจัยการประเมิน 4 ด้าน  
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 

ระบบ/เทศบาล ด้าน
นโยบาย 
(เต็ม 26) 

ด้านเทคนิค 
(เต็ม 52) 

ด้านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 36) 

ด้านการ 
ประชาสัมพันธ์ฯ 

(เต็ม 22) 

รวม
คะแนน 
(136) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(ร้อยละ) 

เทศบาลนครนครราชสีมา 18 46 31 15 110 ดี (80.80)   
เทศบาลต าบลสูงเนิน 11 50 15 14 90 พอใช้ (66.17) 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 19 48 20 20 107 พอใช้ (78.67) 
เทศบาลต าบลสตึก 25 52 23 20 120 ดี (88.24) 
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลกัสขุาภิบาล  

ระบบ/เทศบาล ด้าน
นโยบาย 
(เต็ม 26) 

ด้านเทคนิค 
(เต็ม 42) 

ด้านการ
บริหารจัดการ  

(เต็ม 34) 

ด้านการ 
ประชาสัมพันธ์ฯ 

(เต็ม 22) 

รวม
คะแนน 
(124) 

สรุปผล 
การประเมิน 
(ร้อยละ) 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 23 42 29 20 114 ดี (91.93)  
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สรุปผลการประเมินระบบก าจัดขยะมูลฝอยตามปัจจัยการประเมิน 4 ด้านข้างต้น 
พบว่า ระบบก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 3 แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเทศบาลต าบลสตึก คิดเป็นร้อยละ 60 และอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 2 แห่ง คือ 
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลต าบลสูงเนิน คิดเป็นร้อยละ 40 ดังสรุปผลคะแนนในตารางข้างต้น  

 ด้านนโยบาย มีนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ค่อนข้างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง ส่วนใหญ่บรรจุแผนการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ชัดเจนเป็นส านัก/กอง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
การจัดเก็บค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยท้องถิ่นส่วนใหญ่มีข้อบัญญัติการก าจัดขยะมูลฝอยส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจัด การจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแต่ไม่เป็นปัจจุบันและรายงานไม่ประจ า มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะมูลฝอยแต่ขาดการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณและขาดการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ เนื่องจากการลงทุนใช้งบประมาณสูงและบางรายการเกินศักยภาพของท้องถิ่น 
เช่น การจัดหาเครื่องจักรกลทดแทน เป็นต้น มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่ Cluster และท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกัน แต่มีแค่ท้องถิ่นบางส่วนที่น าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วม 

 ด้านเทคนิค ระบบก าจัดขยะมูลฝอยทุกระบบมีการออกแบบและการ
ก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ แต่ในการด าเนินการพบว่าส่วนใหญ่มีการบันทึกข้อมูลขยะแต่ไม่
เป็นปัจจุบัน การฝังกลบขยะไม่ได้ด าเนินการประจ าทุกวัน ส่งผลให้เกิดขยะสะสมปลิวกระจาย ส่วน
ระบบควบคุมติดตามต่างๆ ภายในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เช่น ระบบรวบรวมและสูบน้ าชะมูลฝอย 
ระบบตรวจสอบน้ าใต้ดิน ส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานปกติ    

 ด้านการบริหารจัดการ มีบุคลากรรับผิดชอบดูแลชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้
ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การเดินระบบมีการเก็บสถิติข้อมูลผลการท างานของระบบ
ในแต่ละวัน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการรายงานสรุปผลแต่ละเดือน การเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ไม่มีการด าเนินการหรือมีแผนการด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 
การเฝูาระวังตรวจสอบการปนเปื้อนน้ าใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ระบบการตรวจสอบก๊าซ การ
บ ารุงรักษาระบบ/เครื่องจักร ส่วนใหญ่ไม่มีแผนการด าเนินงาน การจัดท ารายงานการบ ารุงรักษา และ
การปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนใหญ่เป็นการซ่อมบ ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช ารุด 

 ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีแผนการ
ประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง เช่น การท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัด
ประชุม แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินการเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแผน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ไม่มีผู้แทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย แต่จะมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบริการส่วนใหญ่เป็นค่าบริการเก็บขน ส่วนการก าจัด
นั้นเก็บจากท้องถิ่นที่มาทิ้งร่วมเพียงอย่างเดียวและไม่ครอบคลุม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการไม่เพียงพอกับรายได้ในการจัดการระบบ เนื่องจากมีอัตราการจัดเก็บต่ ากว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง การตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จะเป็นด้านการลดและคัดแลกขยะมูลฝอยต้น
ทางของชุมชนน าร่อง ส าหรับการให้บริการประชาชนด้วยภาชนะรองรับขยะมูลฝอยนั้นมีเพียงพอ   
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการแยกประเภทเพ่ือรองรับขยะตามแต่ละประเภทและยังคงพบ
ขยะสะสมตกค้างเนื่องจากมีขยะมูลฝอยจรจากท้องถิ่นใกล้เคียง ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนนั้น
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาโดยทันที 
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บทท่ี 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะการจัดการน้้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 
 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ด าเนินการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนและระบบก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจและ
สัมภาษณ์ผู้ด าเนินงานระบบก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 14 ระบบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 
แห่ง ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม ดังนี้ 

 1. สรุปผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียและ
ระบบก้าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน 
  1.1 ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวม
ชุมชน พบว่าจากการส ารวจมีการหยุดเดินระบบ 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา เนื่องจากช ารุดเพราะน้ าท่วมเมื่อปี 2554 และเปิดเดินระบบปกติ 6 แห่ง โดยมี
ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง แต่ระบบรวบรวมน้ าเสียยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะระบบรวบรวมน้ าเสียทุกแห่งยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่รับรับผิดชอบ คิดเป็น
ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่มีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียน้อยกว่าร้อยละ 75 จ านวน 5 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนทั้งหมด ยกเว้นเทศบาล
นครราชสีมาและเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียมากกว่าร้อยละ 75 
นอกจากนี้ ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีการด าเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการบ าบัดน้ าเสีย 
ยกเว้นเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ที่มีการด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการบ าบัดน้ าเสียในอัตรา 
ลูกบาศก์เมตรละ 2 บาท หากใช้น้ าเกิน 100 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับผลการประเมินโดยใช้ปัจจัย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านเทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน พบว่า ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ านวน 4 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33  
  1.2 ผลการติดตามประเมินประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอย พบว่าจากการ
ส ารวจ มีการด าเนินระบบ 4 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 แห่ง คือ เทศบาลต าบลเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรี
สะเกา และเทศบาลต าบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากประชาชนต่อต้าน คือ 
เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2543-2544 ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย
ท้องถิ่นทุกแห่งสามารถรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ ประสิทธิภาพการ
ก าจัดขยะมูลฝอยของระบบ ส่วนใหญ่เป็นระบบแบบผสมผสาน คือ ระบบคัดแยก ท าปุ๋ยหมัก และ  
ฝังกลบ จ านวน 3 แห่ง ยกเว้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ส่วน
ใหญ่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบมากว่าร้อยละ 75 ยกเว้น เทศบาลต าบลสูงเนิน เนื่องจากมีการเปิด
ระบบเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ส าหรับผลการประเมินโดยใช้ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้าน
เทคนิค ด้านการบริหารจัดการ และด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 และอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25  
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 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน้้าเสียและขยะมูลฝอย 
  2.1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน้้าเสียรวมชุมชน 

1) ด้านนโยบาย ส่วนใหญ่ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ
จัดการน้ าเสีย ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลระบบรวบรวมและบ าบัด   
น้ าเสียรวมชุมชนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลระบบก าจัดขยะมูลฝอย ท าให้การบริหาร
จัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งงบประมาณในการบริหารจัดการน้ า
เสียรวมชุมชนมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการขยายระบบรวบรวมน้ าเสียรวมชุมชน ค่า
ไฟฟูาจากการเติมอากาศของระบบ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งอย่างต่อเนื่อง ท าให้บางแห่งไม่มี
การตั้งงบประมาณไว้ 

2) ด้านเทคนิค การด าเนินการส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจวัดตามคู่มือการ
บริหารจัดการระบบ เช่น การวัดปริมาณน้ าเข้า-ออกระบบ เนื่องจากส่วนใหญ่อุปกรณ์เครื่องมือช ารุด  

3) ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรในการดูแลรับผิดชอบการเดินระบบ
รวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย มีจ านวนไม่เพียงพอ และไม่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนของพ้ืนที่
ให้บริการต่อพ้ืนที่ที่ออกแบบไว้ ส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ โดยจะครอบคลุมเฉพาะเขตชุมชน
หนาแน่น ย่านตลาดการค้า ในขณะที่ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและการค้า
ไปยังพื้นท่ีที่ยังไม่มีการให้บริการที่เหลือ จึงท าให้ประสบปัญหาน้ าเสียรวมชุมชนและส่งผลต่อคุณภาพ
ในแหล่งน้ าสาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับ สัดส่วนของปริมาณน้ าเสียเข้าระบบต่อปริมาณน้ าเสียที่
ออกแบบไว้ ส่วนใหญ่น้อยกว่าร้อยละ 75 สาเหตุมาจากการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียมีขนาดใหญ่
เกินไป เนื่องจากออกแบบให้รองรับปริมาณน้ าเสียในอนาคต 20 ปี การเชื่อมท่อจากบ้านเรือนเข้าสู่ท่อ
รวบรวมหลักยังไม่ครอบคลุม ซึ่งอาจส่งผลให้เทศบาลไม่สามารถขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรก าหนดให้
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพต้องมีประสิทธิภาพร้อยละ 75 ขึ้นไป รวมทั้งส่วนใหญ่ยังไม่มีการเฝูาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ าที่รองรับน้ าทิ้งจากการบ าบัด 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการน้ าเสียรวมชุมชนค่อนข้างน้อย และมีการสร้างความตระหนักและความ
เข้าใจแก่ประชาชนในพื้นท่ียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เห็นได้จากความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการน้ าเสียรวมชุมชน โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสีย การเชื่อมท่อจากบ้านเรือน
เข้าสู่ท่อรวบรวมหลัก การเฝูาระวังและการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างประหยัด เป็นต้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย
ในการเดินระบบค่อนข้างสูง ก่อให้เกิดภาระกับท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณในการดูแลระบบ 
และส่งผลต่อประสิทธิภาพการเดินระบบ นอกจากนี้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ระบบรวบรวม
และบ าบัดน้ าเสียร่วมกันและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสียระหว่างท้องถิ่นที่มีเ ขตการ
ปกครองติดกัน หากเมื่อมีการเชื่อมท่อรวบรวมเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เพ่ือให้ระบบใช้งานได้
เต็มศักยภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขตท่ีมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   

2.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย 
1) ด้านนโยบาย ส่วนใหญ่ยังไม่มีการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าก าจัด

ขยะมูลฝอยจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลมีแต่ไม่ทันสมัย และท้องถิ่นที่ลงนาม
บันทึกข้อตกลงส่วนใหญ่ไม่น าขยะมูลฝอยมาก าจัดร่วมตามที่ลงนามบันทึกไว้ เนื่องจากบางแห่งไม่มี
การเก็บขนขยะมูลฝอย หรือบางแห่งมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของตนเองอยู่แล้ว และท้องถิ่นไม่มี
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การตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยในบางรายการ เ ช่น การจัดหา
เครื่องจักรกลทดแทน เพราะมีราคาค่อนข้างสูงเกินศักยภาพของท้องถิ่นท้องถิ่น 

2) ด้านเทคนิค ส่วนใหญ่การบดอัดและฝังกลบขยะไม่ได้ด าเนินการประจ า
ทุกวัน ยกเว้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ส่งผลให้เกิดขยะสะสมปลิวกระจาย ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
ร้องเรียนได้ เนื่องจากและระบบควบคุมติดตามต่างๆ ภายในระบบก าจัดขยะมูลฝอย เช่น ระบบ
รวบรวมและสูบน้ าชะมูลฝอย ระบบตรวจสอบน้ าใต้ดิน ระบบควบคุมก๊าซ ระบบระบายน้ าฝน ไม่มี
การดูแลรักษาประจ า ท าให้มีวัชพืชขึ้นปกคลุม กีดขวางการท างานระบบ 

3) ด้านการบริหารจัดการ บุคลากรในการดูแลระบบก าจัดขยะมูลฝอยมี
ครบทุกระดับตั้งแต่หัวหน้าจนถึงช่างเทคนิค แต่ไม่ได้ผ่านการอบรมหรือใบควบคุม รวมทั้งมีจ านวน  
ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ การเดินระบบ ส่วนใหญ่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบมากว่าร้อยละ 
75 ของระบบที่ออกแบบไว้ เนื่องจากไม่มีการควบคุมขยะมูลฝอยที่จะเข้าระบบ คือ ไม่มีการคัดแยก
ขยะ (3Rs) หรือจัดการของเสียอันตรายชุมชน ท าให้มีบ่อฝังกลบขยะเต็มเร็วขึ้น หรือมีของเสีย
อันตรายชุมชนปนเข้ามาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งไม่มี
มาตรการการควบคุมผู้มาคุ้ยเขี่ยขยะมูลภายในระบบด้วย และการเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ไม่มีการด าเนินการหรือมีแผนการด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการ 

4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบก าจัดขยะ
มูลฝอยบางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จึงเกิดการไม่ยอมรับ การต่อต้าน และการไม่ให้ความ
ร่วมมือของประชาชน ในการใช้พ้ืนที่เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย ได้แก่ เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ส่งผลให้ก่อสร้างไม่เสร็จ เมื่อปี 2543-2544 และเทศบาลต าบลศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้
ก่อสร้างได้ล่าช้าจากเดิมเมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2556 เป็น พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ท้องถิ่นมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยได้เฉพาะการเก็บขน เนื่องจากประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือใน
การจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอย และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกรงว่าหากมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการก าจัด อาจส่งผลต่อความนิยมของผู้บริหารกระทบต่อผลการเลือกตั้งได้ ดังนั้นจึงท าให้
มีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพราะค่าธรรมเนียมการรวบรวม
และเก็บขนขยะมูลฝอยมีอัตราค่อนข้างต่ าและต่ ากว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งไม่สามารถเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนด้วย 

 3. ข้อเสนอแนะต่อการจัดการน้้าเสียและขยะมูลฝอย  
  3.1 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการน้้าเสียชุมชน 
   1) ด้านนโยบาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมและสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในการจัดการน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความตระหนักและการ
มีส่วนร่วมในการด าเนินการเชื่อมท่อน้ าเสียจากบ้านเรือนเข้าสู่ท่อหลัก (ท่อ Main) การจ่าย
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย การติดตั้งถังดักไขมัน และการด าเนินการจัดการน้ าเสียที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
เพ่ือให้ปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดมากขึ้น  และให้มีรายได้ในการบริหารจัดการระบบให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจานี้ควรก าหนดผู้รบัผิดชอบดูแลระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนให้
ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนงานอื่น เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพ  
   2) ด้านเทคนิค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ หากอุปกรณ์เครื่องมือในการเดินระบบช ารุด เช่น เครื่องวัดปริมาณน้ าเข้า-
ออกระบบ ควรเร่งด าเนินการซ่อมแซม เพราะมีผลในการวางแผนการเดินระบบได้  
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   3) ด้านการบริหารจัดการ  
(1) ควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เพียงพอ หรือมีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
(2) ควรจัดเก็บฐานข้อมูลปริมาณน้ า คุณภาพน้ าเข้า -ออกระบบ 

ค่าใช้จ่ายในการวบรวมและบ าบัดต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต้นทุนและ
การขยายระบบในอนาคตต่อไป รวมถึงการทบทวนและจัดท าแผนบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) การเชื่อมท่อจากบ้านเรือนเข้าสู่ท่อรวบรวมหลัก และการขยาย
ระบบรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 เพ่ือให้เทศบาลสามารถขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนไดใ้นครั้งต่อไป 
   4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาแนวทางการสร้างความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือให้เกิดรายได้ส าหรับการ
บริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ระบบรวบรวมและบ าบัด
น้ าเสียร่วมกันและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบ าบัดน้ าเสียระหว่างท้องถิ่นที่มีเขตการปกครองติดกัน 
หากเมื่อมีการเชื่อมท่อรวบรวมเข้าระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน เพ่ือให้ระบบใช้งานได้เต็มศักยภาพ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขตท่ีมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   
   3.2 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

1) ด้านนโยบาย ส่วนกลางควรมีมาตรการเร่งรัดผลักดันให้ท้องถิ่นออก   
เทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าก าจัดขยะมูลฝอย และให้ท้องถิ่นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงน าขยะมูลฝอย
มาก าจัดร่วมตามที่ลงนามบันทึกไว้ โดยอาจใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอย นอกจากนี้ท้องถิ่นต้องจัดท าหรืออกแบบระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลให้ทันสมัย เรียกใช้ข้อมูลได้ทันเวลา  

2) ด้านเทคนิค ท้องถิ่นควรด าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยทุกวัน ไม่ควรบด
อัดและฝังกลบในครั้งเดียวก่อนเปิดบ่อ เพ่ือไม่ให้เกิดขยะสะสมและปัญหา  น้ าชะขยะขังในบ่อฝังกลบ 
รวมถึงเกิดความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานฝังกลบขยะเมื่อขึ้นชั้นขยะมูลฝอย
ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน พร้อมทั้งสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการหน้างานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ตลอดจนจัดท าแผนซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรที่ใช้งานในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย แผนการดูแลรักษาระบบระบายน้ าและพ้ืนที่กัน
ชน (Buffer zone) และด าเนินงานตามแผนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ระบบควบคุมติดตามต่างๆ ภายใน
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและเป็นการปูองกันการเกิดเหตุร าคาญร้องเรียน  

3) ด้านการบริหารจัดการ ท้องถิ่นควรเพ่ิมจ านวนบุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุกระดับในการจัดการขยะมูลฝอย ให้สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส าหรับการเดินระบบ ท้องถิ่นเจ้าของระบบรวมทั้งท้องถิ่นที่มา    
ทิ้งร่วม ควรมีการด าเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด เพ่ือยืดอายุการใช้งานระบบ 
รวมถึงด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วนใหญ่มีปริมาณขยะมูลฝอย
เข้าระบบมากว่าร้อยละ 75 ของระบบที่ออกแบบไว้ และต้องเคร่งครัดในการเฝูาระวังและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หากไม่ด าเนินการต้องมีมาตรการจัดการ โดยอาจใช้เป็นเงื่อนไขในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
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4) ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนกลางต้อง
ให้การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ท้องถิ่นควร
พิจารณาแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุม และพิจารณา
แนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด อาทิ การให้ชุมชนเป็น     
ผู้จัดเก็บ การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และควรมีแผนแม่บทในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ชัดเจนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบอย่าง       
มีประสิทธิภาพต่อไป 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการน้้าเสียและขยะมูลฝอย 
  4.1 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(1) ควรพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาการใช้กลไกคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลและจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนเชิงรุกและแก้ไขปัญหาน้ าเสียและขยะมูลฝอยในระดับพ้ืนที่อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เช่น ให้มีการลงพ้ืนที่ประกอบการพิจารณากลั่นกรองและติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือ
ประกอบการการพิจารณา  

(2) ควรด าเนินการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบรูปแบบการติดตามประเมินผลฯ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยติดตามตั้งแต่ระยะเริ่มโครงการ ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จงัหวัด และท้องถิ่นในการติดตามประเมินผลโครงการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียรวมชุมชน  

(3) ควรให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นที่มีศักยภาพหรือท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่เปูาหมายเร่งด่วนตาม
นโยบายหรือแผนแม่บทต่างๆ โดยการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นเพ่ือเตรียมความพร้อม การสนับสนุนโดยการ
ยกเว้นรายละเอียดหรือยกเว้นบางหลักเกณฑ์ของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เช่น การสมทบ
งบประมาณของท้องถิ่น การขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น ส่วนส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคและ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานประสานและด าเนินการ   

(4) ควรมีการทบทวนและสนับสนุนในบางประเด็นของหลักเกณฑ์แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การเชื่อมท่อน้ าเสียจากบ้านเรือนเข้าสู่ท่อหลัก การเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบัด
น้ าเสียและการก าจัดก าจัดขยะมูลฝอย และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างระบบ โดยสามารถใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 9 (ขอต่อการอนุญาตทุก 
5 ปี) แต่ต้องท าควบคู่กับการก าหนดมาตรการในการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน
ระบบต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่าการขอใช้และการถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 8 ทวิ เพราะการด าเนินการตามาตรา 8 ทวิใช้ระยะเวลานานคือไม่น้อย
กว่า 4 ปี ซึ่งอาจไม่ทันต่อการแกไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือระยะเวลาการใช้งานได้ของรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น (FS/DD)  

(5) ควรสร้างแรงจูงใจแก่ท้องถิ่นในการด าเนินการจัดการน้ าเสียและขยะมูล
ฝอยภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้ประสบผลส าเร็จ เช่น 
การประกวดพ้ืนที่ต้นแบบ โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการน้ าเสียและขยะ
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มูลฝอยระดับท้องถิ่น เพ่ือถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันให้
สามารถด าเนินการจัดการน้ าเสียและขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

(6) ควรพิจารณาการสร้างกลไกในการจัดสรรงบประมาณให้เชื่อมโยงกับดัชนี
ตัวชี้วัดหรือเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยอาจเป็นความตกลงและร่วมมือ
ของ 3 หน่วยงานหนักคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ส านักงบประมาณ เพ่ือเป็นการบังคับให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดการน้ าเสียและขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  4.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(1) ควรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการด าเนินงานตามนโยบาย 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานอย่างเหมาะสมในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(2)  ควรร่วมกับกระทรวงการคลัง ในการก าหนดนโยบายและมาตรการด้าน
การเงินและการคลัง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย เพ่ือให้
กระทรวงมหาดไทยใช้เป็นแนวทางก าหนดให้ท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของเสีย
ชุมชน โดยอาจรวมกับภาษีท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียและ
ระบบก าจัดขยะมูลฝอยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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