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-1จำกอดีตเป็น ระยะเวลำกว่ำ 4 ทศวรรษ ของกำรบริห ำรงำนท้องถิ่นเทศบำลนครนครสวรรค์
ภำยใต้ วิสั ย ทั ศ น์ อั น กว้ำงไกลของ ดร.ถำวร นิ โรจน์ อดี ต นำยกเทศมนตรี ที่ มุ่ งเน้ น กำรพั ฒ นำเมื อ งในทุ ก มิ ติ
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพำะมิติด้ำนสิ่งแวดล้ อมมีกำรสืบทอดเจตนำรมณ์ ถึงปัจจุบั น
ในควำมรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น นำยจิ ต ตเกษม นิ โ รจน์ ธ นรั ฐ นำยกเทศมนตรี น ครนครสวรรค์
ได้ แถลงนโยบำยต่ อสภำเทศบำลนครนครสวรรค์ นโยบำยส ำคัญ ประกำรหนึ่ ง คื อกำรด ำเนิ น กำรขั บ เคลื่ อ น
งำนด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งสู่ ค วำมยั่ ง ยื น ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม กำรจั ด กำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ เพื่อป้องกัน ลดปัญหำมลพิษ และปรับปรุงคุณภำพน้ำ
ปี พ.ศ.2545 เทศบำลนครนครสวรรค์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรศึกษำ ควำมเหมำะสม
และออกแบบรำยละเอียด ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย ผลกำรศึกษำได้แบบระบบบำบัดน้ำเสียทำงชีวมวล
เร่ งตะกอน MSBR (Modified Sequencing Batch Reactor) เป็ น แห่ งแรกของประเทศ เป็ น ระบบที่ ใช้ พื้ น ที่
น้อยที่สุด และมีป ระสิทธิภำพสูงสุด ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นแม่น้ำเจ้ำพระยำ พื้นที่ก่อสร้ำง เป็นพื้นที่ว่ำงเปล่ำ
อยู่ในควำมดูแลของกรมเจ้ำท่ำ ปัจจุบันดำเนินกำรแล้วเสร็จ ตำมงบประมำณ สำมำรถใช้งำนบำบัดน้ำเสีย ในเขต
เมืองนครสวรรค์ได้ ประมำณ 11 ไร่เศษ 40,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน เทศบำลนครนครสวรรค์สำมำรถควบคุม
มำตรฐำนน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้ำพระยำได้เป็นอย่ำงดี สิ่งสำคัญของกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพน้ำ ได้มีกำร
ประชำสัมพันธ์กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน้ำเสียจำกครัวเรือนก่อนปล่อยลงท่อระบำยน้ำสำธำรณะของเทศบำล
ปี พ.ศ. 2549 ได้มีกำรออกเทศบัญญัติเทศบำลเทศนครนครสวรรค์ เรื่องกำรติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสีย
ในอำคำร พ.ศ.2549 และคู่มือวิธีติดตั้ง และบำรุงรักษำ บ่อดักไขมัน ทำให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบำลต้องติดตั้ง
บ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ำเสียชุมชนลงแหล่งระบำยน้ำสำธำรณะ และในแบบแปลนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ต้องแสดงให้ชัดเจน โดยคุณภำพน้ำของแม่น้ำเจ้ำพระยำที่ทำกำรตรวจวัดพบว่ำผ่ำนค่ำ มำตรฐำนแหล่งน้ำผิวดิน
ของประเทศในทุกพำรำมิเตอร์ได้แก่ ควำมเป็นกรด, ด่ำง (PH), ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ำ (DO), ค่ำควำม
สกปรก (BOD) และแบคทีเรีย (Fecal Coliform)
ปี พ.ศ.2553 เทศบำลฯ ได้ อ อกเทศบั ญ ญั ติ เทศบำลนครนครสวรรค์ เรื่ อ งกำรจั ด เก็ บ
ค่ำธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อจูงใจให้กับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่บำบัดน้ำเสียจนได้น้ำทิ้ง
ตำมค่ำมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด ให้ ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม และบังคับใช้กำรจัด เก็บค่ำธรรมเนียม
บำบั ดน้ ำเสี ย ซึ่งจะเริ่มบั งคับ ใช้ใน ปี 2558 นี้ ทั้งนี้ เทศบัญ ญั ติดังกล่ ำวจัดทำขึ้นจำกกระบวนกำรมีส่ว นร่ว ม
ของทุกภำคส่วนในพื้นที่
นอกจำกนั้นยังได้มีกำรบูรณำและกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยบรรจุ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และจัดทำ “คู่มือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” เพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับกำรศึกษำระดับ
ต่ำงๆ ของเขตเทศบำลรวมทั้งมีกำรจัดทำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องของเยำวชน และขยำยผลกำรดำเนินงำนตำม
หลั กสูตรดังกล่ ำวไปยั งทุกภำคส่ วน อำทิ โครงกำรฝึ กอบรมเยำวชนอนุรักษ์ทรั พยำกรน้ำ กิจกรรมรักษ์ต้นน้ำ
เจ้ำพระยำโรงเรียนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ กิจกรรมทัศนศึกษำโรงปรับปรุงคุณภำพน้ำต้นแม่น้ำเจ้ำพระยำ

-2สำหรับกำรให้ได้มำซึ่งกำรเข้ำถึงและคุณภำพที่ดีของน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค ผู้บริหำรท้องถิ่น
มุ่งมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพกำรขยำยระบบกำรผลิต และกำรจำหน่ำยน้ำประปำ เทศบำล
นครนครสวรรค์ได้เริ่มดำเนิ น กำรกิจกำรประปำมำตั้งแต่ปี 2479 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 78 ปี โดยมีกำลั งผลิ ต
น้ำประปำ 70,800 ลูกบำศก์เมตร/วัน ครอบคลุมผู้รับบริกำร 39,354 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่บริกำรในเขต
เทศบำลนครนครสวรรค์ (27.87 ตำรำงกิโลเมตร) และพื้นที่ภำยนอกเขตเทศบำลบำงส่วน (2,000 ครัวเรือน)
โดยมี แหล่ งน้ ำดิ บ ได้แก่ แม่น้ ำยม และแหล่ งน้ ำส ำรอง ได้แก่ แม่น้ ำปง ง และแม่น้ ำเจ้ ำพระยำ นอกจำกนั้ น
เทศบำลยั งให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรจั ด หำแหล่ งน้ ำส ำรองเพื่ อ ควำมมั่ น คงในด้ ำนทรั พ ยำกรน้ ำดิ บ ส ำหรับ ผลิ ต
น้ำประปำ โดยจัดทำแผนสำรองเพื่อกำรเตรียมน้ำดิบในหน้ำแล้ง โดยจัดหำแหล่งน้ำบำดำล สำหรับเป็นแหล่งน้ำ
สำรอง และเตรียมติดตั้งระบบสูบน้ำบำดำลเพื่อควำมพร้อมดังกล่ำว ทั้งนี้ เทศบำลนครสวรรค์ไม่เคยขำดแคลนน้ำดิบ
สำหรับผลิตประปำ เนื่องจำกมีแม่น้ำ 4 สำยไหลผ่ำนพื้นที่เขตเทศบำลนครนครสวรรค์ ได้แก่ แม่น้ำยม แม่น้ำปงง
แม่น้ำวัง และแม่น้ำน่ำน ซึ่งไหลรวมกันเป็นต้นแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ระบบผลิ ต น้ า ประปาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ เทศบำลฯ เป็ น ผู้ ด ำเนิ น งำนเอง ใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในกำรควบคุมกำรผลิต โดยก่อนน้ำดิบเข้ำระบบผลิตประปำจะมีกำรตรวจวัดปริมำณ
และคุณภำพน้ำดิบด้วยเครื่องตรวจวัดดิจิตอลอัตโนมัติ โดยพำรำมิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Turbidity (ควำม
ขุ่น), กำรนำไฟฟ้ำ (Conductivity) เพื่อนำค่ำที่ตรวจวัดได้ไปวิเครำะห์ปริมำณสำรเคมีที่เหมำะสมสำหรับใช้ใน
กำรผลิตประปำ อำทิ สำรส้ม และคลอรีน ซึ่งระบบดังกล่ำวจะทำให้ลดปริมำณใช้สำรเคมีในระบบ ลดปริมำณ
สำรเคมีตกค้ำง ลดค่ำใช้จ่ำย และเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ น้ำประปำที่จ่ำยเข้ำระบบประปำสำหรับ
ประชำชน จะมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพน้ำประปำทั้งต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง นอกจำกนั้น ตะกอนที่เกิดจำก
กำรตกตะกอนในขบวนในกำรผลิตประปำจะระบำยลงแม่น้ำ โดยมีปลำเป็นดัชนีชี้วัดว่ำตะกอนที่ระบำยลงในแม่น้ำ
ไม่ท ำอัน ตรำยต่อสิ่ งมี ชีวิตในแม่น้ ำ ส ำหรั บ อัตรำค่ำน้ ำประปำเป็น แบบก้ำวหน้ำ จัดเก็บในอัตรำ 3.50 บำท :
ลูกบำศก์เมตร ถึง 8.00 บำท : ลูกบำศก์เมตร
ปี 2543 จนถึงปีปัจจุบัน กำรประปำเทศบำลนครนครสวรรค์ได้รับกำรรับรองจำกกรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุ ข ตำมเกณฑ์ มำตรฐำนน้ ำบริ โภค มอก. 257-2549 ตำมมำตรฐำนกำรประปำนครหลวง (เกณฑ์
มำตรฐำนระดับชำติ ซึ่งเป็นไปตำมข้อแนะนำขององค์กำรอนำมัยโลก)
เทศบำลฯ น ำระบบ Municipal Management Information System (MMIS) มำใช้ในระบบบริห ำร
งำนประปำในฝ่ำยบริห ำรทั่วไปและฝ่ ำยกำรบัญ ชี ได้แก่ กำรบันทึกจัดเก็บข้อมูล ผู้ ใช้น้ำ ควบคุมเขตบริกำร
จ่ ำ ยน้ ำประปำ สถิ ติ ผู้ ใ ช้ น้ ำ บั น ทึ ก ประวั ติ ผู้ ใช้ น้ ำ ประวั ติ ม ำตรวั ด น้ ำ รำยงำนหน่ ว ยกำรใช้ น้ ำ จั ด พิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงิน ระบบชำระเงินด้วยกำรสแกนบำร์โคด/หักบัญชีธนำคำร และบูรณำกำรกำรจัดเก็บค่ำน้ำประปำ
ร่วมกับค่ำบริกำรจัดเก็บขยะ และจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัติฯ
ในโอกำสต่อไป เพื่อลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนเก็บเงิน
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เทศบาลนครนครสวรรค์ : รางวัลชนะเลิศระดับอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
จำกผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรน้ำของเทศบำลนครนครสวรรค์ที่มีผลกำรดำเนินงำนทั้ง
ระบบน้ำสะอำดกำรบำบัดน้ำเสีย และได้มีกำรถ่ำยทอดควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรร่วมเป็นเจ้ำของ
สิ่งแวดล้อม มีกำรนำหลักสู ตรกำรอนุ รักษ์น้ำของประเทศสู่กำรปฏิบัติโดยบรรจุ กรอบหลั กสูตรระดับท้องถิ่น
มีมำตรฐำนเป็นที่น่ำพอใจในระดับหนึ่ง เมื่อกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม โดยสำนักนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในฐำนะหน่วยประสำนงำนกลำง (National Focal Point) ของประเทศไทย
ด้ำนกำรจั ดกำรสิ่ งแวดล้ อมเมื องที่ ยั่ งยื น และเป็ น คณะทำงำนอำเซียนด้ ำนสิ่ งแวดล้ อมเมืองที่ยั่งยื น (ASEAN
Working Group on Environmentally Sustainable Cities : AWGESC) ได้ มี ก ำรด ำเนิ น งำนตั้ ง แต่ ปี 2556
เป็นต้นมำ โดยกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดทำกรอบกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
กำรพัฒนำตัวชี้วัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน 3 ด้ำน กล่ำวคือ ด้ำนอำกำศ (Clean Air) ด้ำนน้ำ (Clean Water) และ
ด้ำนขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean and Green Land) โดยมีรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN
Environmentally Sustainable Cities Awards) เป็ น มำตรกำรในกำรกระตุ้ น ให้ เมื อ งในภู มิ ภ ำคอำเซี ย น
ด ำเนิ น งำนตำมกรอบและตั ว ชี้ วั ด อำเซี ย นด้ ำนกำรจั ด กำรสิ่ งแวดล้ อ มเมื อ งอย่ ำงยั่ งยื น รำงวั ล อำเซี ย นด้ ำ น
สิ่ งแวดล้ อมเมื องที่ยั่ งยื น ครั้ งที่ 3 ได้จั ด ให้ มี ขึ้น ในปี 2557 นี้ ซึ่งเป็ น ปีที่ ป ระเทศไทยเป็ นเจ้ำภำพจัด ประชุ ม
คณะทำงำนอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
สำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเชิญในเทศบำลนครสวรรค์
เสนอผลกำรดำเนินงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งของตัวชี้วัดอำเซียนด้ ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพื่อสำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม จะได้พิจำรณำคัดเลื อกเทศบำลที่เหมำะสมจะเป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยเพื่อเข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนใน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกำรเสนอโดย
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 และประเภทการเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับเมืองในภูมิภาคอาเซียน ครังที่ 2
เทศบำลนครนครสวรรค์ ได้พิจำรณำตัวชี้วัดอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้ำน และ
ได้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กผลกำรด ำเนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ ด้ า นน้ า (Clean Water) เข้ ำ ร่ ว มโครงกำรโดยร่ ว มมื อ กั บ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ทำกำรศึกษำ ทำควำมเข้ำใจตัวชี้วัด วิเครำะห์ รวบรวมโครงกำร ข้อมูลเอกสำร
หลักฐำน สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และนำเสนอผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2556 และคณะกรรมกำรฯ ได้เดินทำงมำตรวจสอบพื้นที่กำรดำเนินงำนของเทศบำลนคร
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จำกนั้นได้เสนอชื่อเทศบำลนครนครสวรรค์เข้ำแข่งขันกับเมืองในภูมิภำค
อำเซียน ซึง่ ในกำรประชุมคณะทำงำนอำเซียน ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภำคม
2557 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ เทศบำลนครเชียงรำย
เข้ำรั บ รำงวัล อำเซี ย นด้ำนสิ่ งแวดล้ อมเมื องที่ ยั่งยืน ประเภทเสนอโดยประเทศ พร้อ มทั้ งเสนอ เทศบำลนคร
นครสวรรค์ และเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด เข้ำแข่งขันกับเมืองขนำดเล็กในภู มิภำคอำเซียน ด้ำนน้ำ (Clear Water)
และด้ำนขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land) ตำมลำดับ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกเมืองเข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ในกำรประชุมคณะทำงำนอำเซียน ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนมีมติเห็นชอบ ดังนี้
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1. ให้ เทศบำลนครเชีย งรำย เข้ำรับ รำงวัล อำเซียนด้ำนสิ่ งแวดล้ อมเมืองที่ยั่งยืน ด้ำนอำกำศ
(Clean Air) ประเภทเสนอโดยประเทศ
2. ให้เทศบาลนครนครสวรรค์ และเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดของประเทศไทยชนะเลิศได้รับรำงวัล
อำเซียน ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทแข่งขัน ในด้านน้า (Clear Water) และด้ำนขยะและพื้นที่สีเขียว
(Clear land) ตำมลำดับ
เทศบำลนครนครสวรรค์ โดยนำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรี ได้เข้ำรับมอบรำงวัล
อำเซียน ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Awards) ด้ำนน้ำ เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2557 ณ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว
รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Awards)
ที่เทศบำลนครนครสวรรค์ได้รับในครั้งนี้ เป็นรำงวัลแห่ งควำมสำเร็จร่วมกันบนฐำนของควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน รวมทั้งภำคประชำชนเป็นรำงวัลที่นำชื่อเสียงมำสู่ท้องถิ่นเทศบำลนครนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ และประเทศไทย เทศบำลนครนครสวรรค์จะมุ่งมั่นพัฒนำและเพิ่มศักยภำพทั้งระบบน้ำสะอำด และ
กำรบ ำบั ด น้ ำเสี ย ให้ ได้ ม ำตรฐำนดี ยิ่ งขึ้ น ตลอดจนกำรจัด ให้ มี ก ำรปลู ก ฝั งสร้ำงจิต ส ำนึ ก ควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็ น เจ้ำของสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มเยำวชน ประชำชนชุมชน เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนของคุณ ภำพ
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น และธำรงรักษำไว้ซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทย เป็นรำงวัล
ที่ยิ่งใหญ่ สำหรับรำงวัลอำเซียนผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกระดับประเทศ และเข้ำแข่งขันกับเมืองในภูมิภำคอำเซียน
ประสบผลสำเร็จจนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับอำเซียนมำสู่ประเทศไทย

บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ เป็ น แม่น้ำสำยหลั กสำยหนึ่งของประเทศ เปรียบเสมือนเส้ นเลื อดแดงใหญ่
ที่ ห ล่ อ เลี้ ย งชี วิ ต เกิ ด จำกกำรรวมตั ว ของแม่ น้ ำสำยหลั ก จำกภำคเหนื อ คื อ แม่ น้ ำปง ง แม่ น้ ำวั ง แม่ น้ ำยม
และแม่น้ำน่ำน ที่ตำบลปำกน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลผ่ำนลงไปทำงทิศใต้ ผ่ำนจังหวัดอุทัยธำนี
ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี นนทบุรี กรุงเทพ ไหลลงสู่อ่ำวไทยที่ปำกน้ำ สมุทรปรำกำร
รวมควำมยำว 372 กิโลเมตร มีลำน้ำสำขำ คลองธรรมชำติ และคลองขุด เชื่อมโยงแม่น้ำเจ้ำพระยำกับพื้นที่ภำยใน
ให้สำมำรถติดต่อถึงกันได้ มีกำรใช้ประโยชน์เป็นเส้นทำงคมนำคม สัญจร ทัศนำจร และท่องเที่ยว ใช้เป็นเส้นทำง
ขนส่งสินค้ำ เล่นกีฬำทำงน้ำ ใช้อำบน้ำ ล้ำงภำชนะ ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และวิถีชีวิต ใช้ทำกำรเกษตร
เลี้ย งสั ตว์ และทำประมง ใช้ในกำรอุตสำหกรรม ผลิ ตไฟฟ้ำ และระบำยน้ ำ ปัจจุบันได้มีกำรกำหนดเป็นแผน
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง กลุ่มที่ 2 (นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธำนี)
ในกำรใช้ป ระโยชน์ ของล ำน้ ำเจ้ ำพระยำ มำเป็ นแผนพั ฒ นำ Logistics เช่น เดี ยวกั บ กำรพั ฒ นำเส้ นทำงรถไฟ
สนำมบินและถนน เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน Logistics ซึ่งกำลังเป็นปัญหำของประเทศ
จำกควำมสำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ที่มีกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ต้องมีกำร
พัฒนำในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร เพื่อให้เกิดควำมสมดุลและยั่งยืน เทศบำลนครนครสวรรค์ ใน
ฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของจุดเริ่มต้นแม่น้ำเจ้ำพระยำ มีควำมตระหนักสำนึกรับผิดชอบในกำร
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยกำรบริหำรจัดกำรน้ำเสียให้ได้มำตรฐำนน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ
เจ้ำพระยำ และพัฒนำระบบน้ำสะอำดหรื อน้ำประปำให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดอำเซียนสิ่งแวดล้อมเมืองที่
ยั่งยื น ด้ำนน้ ำ (Clean Water) ซึ่งจำกกำรดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล ของเทศบำลนครนครสวรรค์ เพื่อเข้ำร่ว ม
นำเสนอผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำตัวชี้วัดอำเซียนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนด้ำนน้ำ สรุปผลได้ตำมวัตถุประสงค์
ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรเข้ำถึงและคุณภำพที่ดีของน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค พบว่ำ
จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ จำนวนร้อยละ 99.30 มีกำรเชื่อมต่อกับระบบน้ำเพื่อกำรอุปโภค
และบริโภค โดยที่มีจำนวนครัวเรือนที่สำมำรถเข้ำถึงระบบน้ำใช้ ของชุมชนและผ่ำนค่ำมำตรฐำนระดับชำติ อยู่
ในช่ว งร้ อยละ 80-100 สรุ ป ได้ ว่ าทุ กรายการอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ า บริ โภคตาม มอก.257 – 2549 ตาม
มาตรฐานการประปานครหลวง เกณฑ์มารฐานระดับชาติ (หรือใช้ตามมาตรฐานอนามัยโลก WHO) ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 100 สามารถด้าเนินการโครงการ “น้าประปา ประชาดื่มได้”
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 เพื่ อ ปกป้ อ งแหล่ ง น้ ำ คุ้ ม ครองระบบนิ เวศและสำธำรณสุ ข นั้ น มี จ ำนวน
ครัวเรือนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ทุกครัวเรือนมีกำรเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียและผ่ำนมำตรฐำนน้ำทิ้งของ
ประเทศไทย และในส่วนของทำงด้ำนอุตสำหกรรม หรือพำณิชยกรรมทุกแหล่ง มีกำรเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสีย
และมีผลกำรดำเนินกำรวัดค่ำน้ำทิ้งที่ผ่ำนมำตรฐำนน้ำทิ้งของประเทศไทยเช่นกัน
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อควำมแน่ใจว่ำมีควำมยั่งยืนของน้ำใช้เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคทำงด้ำน
เทศบำลนครนครสวรรค์ มี ก ำรพั ฒ นำและด ำเนิ น กำรด้ ำนกำรจั ด กำรน้ ำอย่ ำ งบู รณำกำร ซึ่ ง ด ำเนิ น กำรตำม
แผนพัฒนำและดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำตำมที่ กำหนดไว้ ทำให้แน่ใจว่ำจะมีควำมยั่งยืนของน้ำใช้ เพื่อกำร
อุปโภค บริโภค โดยชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทุกกระบวนกำร จึงสำมำรถประเมินระดับคะแนนที่ 100 คะแนน โดยมี
ตัวอย่ำงโครงกำรดังนี้ โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำเกำะยม โครงกำรขยำยเขตประปำชุมชนเกำะญวน โดยมี
แผนงำน/โครงกำร และกำรด ำเนิ น กำรขยำยเขตประปำให้ ค รอบคลุ ม ทั้ งพื้ น ที่ และมี ก ำรจัด หำแหล่ งน้ ำดิ บ
เพื่อรองรับกำรผลิตน้ำประปำ ตลอดจนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรประหยัดและอนุรักษ์น้ำ
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อให้มีกำรถ่ำยทอดในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรร่วมเป็น
เจ้ำของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทำงเทศบำลนครนครสวรรค์จึงตระหนักในด้ำนนี้เป็นอย่ำงยิ่ง จำกกำรดำเนินกำรพบว่ำ
โรงเรียนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำมีโปรแกรมกำรอนุรักษ์น้ำ และกำรนำ
หลักสูตรกำรอนุรักษ์น้ำของประเทศสู่กำรปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 65.38 เป็นคะแนน 80 คะแนน

วัต ถุประสงค์ที่ 5 เป็ นกำรคำนึงถึงคุณ ภำพสิ่ งแวดล้ อมของน้ำ ซึ่งจำกผลกำรตรวจวิเครำะห์
ค่ำดัชนีคุณภำพน้ ำจำกแหล่งน้ำธรรมชำติ 3 แหล่ง มีค่ำที่ผ่ำนมำตรฐำนจำนวน 3 ค่ำ คือ pH, DO และ BOD
คิดเป็นคะแนน 75 คะแนน
จำกกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและให้คะแนนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมือง
ที่ยั่ งยื น ด้ำนน้ ำ (Clean Water) สรุ ป โดยภำพรวม เทศบำลนครนครสวรรค์ ได้ ด ำเนิน งำนตำมเกณฑ์ ตัว ชี้ วัด
อำเซียนด้ำนสิ่ งแวดล้ อมเมืองที่ยั่ งยื นด้ำ นน้ำ (Clean Water) อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่อย่ำงไรก็ตำม ทั้งนี้ใน
อนำคตเทศบำลนครนครสวรรค์ จะปรับปรุงมำตรฐำนระบบน้ำสะอำดให้ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนคุณภำพน้ำ
กำรบริหำรกิจกำรและกำรบำรุงรักษำ และมำตรฐำนกำรบำบัดน้ำเสีย ด้ำนกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค /
วิชำกำร และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำเสีย ตำมภูมิสังคมของท้องถิ่น กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ ควำมชำนำญเพิ่มขึ้น อีกทั้งกำรขอรับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำนของรัฐหรือมหำวิทยำลัย
ท้ องถิ่ น ตลอดจนกำรประสำนเชื่ อมโยงให้ ป ระชำชนและภำคี เครือ ข่ำยต่ ำง ๆ เข้ ำมำมีส่ ว นร่ว ม สร้ำงควำม
ตระหนัก ควำมรับผิดชอบร่วมกันต่อไป

