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  จำกอดีตเป็นระยะเวลำกว่ำ 4 ทศวรรษ ของกำรบริหำรงำนท้องถิ่นเทศบำลนครนครสวรรค์ 
ภำยใต้วิสัยทัศน์อันกว้ำงไกลของ ดร.ถำวร นิโรจน์ อดีตนำยกเทศมนตรี ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเมือ งในทุกมิติ              
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะมิติด้ำนสิ่งแวดล้อมมีกำรสืบทอดเจตนำรมณ์ ถึงปัจจุบัน            
ในควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรท้องถิ่น นำยจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรีนครนครสวรรค์                   
ได้แถลงนโยบำยต่อสภำเทศบำลนครนครสวรรค์ นโยบำยส ำคัญประกำรหนึ่ง คือกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน            
งำนด้ำนสิ่ งแวดล้อมเมืองสู่ควำมยั่ งยืน ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่ งแวดล้อม กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือป้องกัน ลดปัญหำมลพิษ และปรับปรุงคุณภำพน้ ำ 

  ปี พ.ศ.2545 เทศบำลนครนครสวรรค์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรศึกษำ ควำมเหมำะสม 
และออกแบบรำยละเอียด ระบบรวบรวม และบ ำบัดน้ ำเสีย ผลกำรศึกษำได้แบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียทำงชีวมวล   
เร่งตะกอน MSBR (Modified Sequencing Batch Reactor) เป็นแห่งแรกของประเทศ เป็นระบบที่ใช้พ้ืนที่         
น้อยที่สุด และมีประสิทธิภำพสูงสุด ตั้งอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ พ้ืนที่ก่อสร้ำง เป็นพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ           
อยู่ในควำมดูแลของกรมเจ้ำท่ำ ปัจจุบันด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมงบประมำณ สำมำรถใช้งำนบ ำบัดน้ ำเสียในเขต
เมืองนครสวรรค์ได้ ประมำณ 11 ไร่เศษ 40,000 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน เทศบำลนครนครสวรรค์สำมำรถควบคุม
มำตรฐำนน้ ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ ำเจ้ำพระยำได้เป็นอย่ำงดี สิ่งส ำคัญของกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพน้ ำ ได้มีกำร
ประชำสัมพันธ์กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน้ ำเสียจำกครัวเรือนก่อนปล่อยลงท่อระบำยน้ ำสำธำรณะของเทศบำล  

ปี พ.ศ. 2549 ได้มีกำรออกเทศบัญญัติเทศบำลเทศนครนครสวรรค์ เรื่องกำรติดตั้งบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย
ในอำคำร พ.ศ.2549 และคู่มือวิธีติดตั้ง และบ ำรุงรักษำ บ่อดักไขมัน ท ำให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบำลต้องติดตั้ง
บ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ ำเสียชุมชนลงแหล่งระบำยน้ ำสำธำรณะ และในแบบแปลนกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ต้องแสดงให้ชัดเจน โดยคุณภำพน้ ำของแม่น้ ำเจ้ำพระยำที่ท ำกำรตรวจวัดพบว่ำผ่ำนค่ำมำตรฐำนแหล่งน้ ำผิวดิน
ของประเทศในทุกพำรำมิเตอร์ได้แก่ ควำมเป็นกรด, ด่ำง (PH), ปริมำณออกซิเจนที่ละลำยในน้ ำ (DO), ค่ำควำม
สกปรก (BOD) และแบคทีเรีย (Fecal Coliform) 
  ปี พ.ศ.2553 เทศบำลฯ ได้ออกเทศบัญญัติ  เทศบำลนครนครสวรรค์ เรื่องกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน้ ำเสีย เพ่ือจูงใจให้กับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดน้ ำเสียที่บ ำบัดน้ ำเสียจนได้น้ ำทิ้ง
ตำมค่ำมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด ให้ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม และบังคับใช้กำรจัด เก็บค่ำธรรมเนียม          
บ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ใน ปี 2558 นี้ ทั้งนี้ เทศบัญญัติดังกล่ำวจัดท ำขึ้นจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วม          
ของทุกภำคส่วนในพื้นท่ี 
  นอกจำกนั้นยังได้มีกำรบูรณำและกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยบรรจุ
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และจัดท ำ “คู่มือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”  เพ่ือเป็นหลักสูตรส ำหรับกำรศึกษำระดับ
ต่ำงๆ  ของเขตเทศบำลรวมทั้งมีกำรจัดท ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องของเยำวชน และขยำยผลกำรด ำเนินงำนตำม
หลักสูตรดังกล่ำวไปยังทุกภำคส่วน อำทิ โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ ำ กิจกรรมรักษ์ต้นน้ ำ
เจ้ำพระยำโรงเรียนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ กิจกรรมทัศนศึกษำโรงปรับปรุงคุณภำพน้ ำต้นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
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ส ำหรับกำรให้ได้มำซึ่งกำรเข้ำถึงและคุณภำพที่ดีของน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค ผู้บริหำรท้องถิ่น
มุ่งมั่นในกำรพัฒนำปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขยำยระบบกำรผลิต และกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  เทศบำล
นครนครสวรรค์ได้เริ่มด ำเนินกำรกิจกำรประปำมำตั้งแต่ปี 2479 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 78 ปี โดยมีก ำลังผลิต
น้ ำประปำ 70,800 ลูกบำศก์เมตร/วัน  ครอบคลุมผู้รับบริกำร 39,354  ครัวเรือน  ครอบคลุมพ้ืนที่บริกำรในเขต
เทศบำลนครนครสวรรค์ (27.87 ตำรำงกิโลเมตร)  และพ้ืนที่ภำยนอกเขตเทศบำลบำงส่วน (2,000 ครัวเรือน)  
โดยมีแหล่งน้ ำดิบ  ได้แก่ แม่น้ ำยม และแหล่งน้ ำส ำรอง ได้แก่ แม่น้ ำปงง และแม่น้ ำเจ้ำพระยำ นอกจำกนั้น  
เทศบำลยังให้ควำมส ำคัญในกำรจัดหำแหล่งน้ ำส ำรองเพ่ือควำมมั่นคงในด้ำนทรัพยำกรน้ ำดิบส ำหรับผลิต
น้ ำประปำ  โดยจัดท ำแผนส ำรองเพ่ือกำรเตรียมน้ ำดิบในหน้ำแล้ง  โดยจัดหำแหล่งน้ ำบำดำล  ส ำหรับเป็นแหล่งน้ ำ
ส ำรอง และเตรียมติดตั้งระบบสูบน้ ำบำดำลเพ่ือควำมพร้อมดังกล่ำว ทั้งนี้  เทศบำลนครสวรรค์ไม่เคยขำดแคลนน้ ำดิบ
ส ำหรับผลิตประปำ เนื่องจำกมีแม่น้ ำ 4 สำยไหลผ่ำนพ้ืนที่เขตเทศบำลนครนครสวรรค์ ได้แก่ แม่น้ ำยม  แม่น้ ำปงง  
แม่น้ ำวัง  และแม่น้ ำน่ำน  ซึ่งไหลรวมกันเป็นต้นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

 ระบบผลิตน ้าประปาของเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ เทศบำลฯ เป็นผู้ด ำเนินงำนเอง  ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในกำรควบคุมกำรผลิต  โดยก่อนน้ ำดิบเข้ำระบบผลิตประปำจะมีกำรตรวจวัดปริมำณ
และคุณภำพน้ ำดิบด้วยเครื่องตรวจวัดดิจิตอลอัตโนมัติ  โดยพำรำมิเตอร์ที่ตรวจวัด  ได้แก่  pH, Turbidity (ควำม
ขุ่น), กำรน ำไฟฟ้ำ (Conductivity)  เพ่ือน ำค่ำที่ตรวจวัดได้ไปวิเครำะห์ปริมำณสำรเคมีที่เหมำะสมส ำหรับใช้ใน
กำรผลิตประปำ อำทิ สำรส้ม และคลอรีน  ซึ่งระบบดังกล่ำวจะท ำให้ลดปริมำณใช้สำรเคมีในระบบ ลดปริมำณ
สำรเคมีตกค้ำง ลดค่ำใช้จ่ำย และเพ่ิมควำมปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้  น้ ำประปำที่จ่ำยเข้ำระบบประปำส ำหรับ
ประชำชน จะมีกำรสุ่มตรวจคุณภำพน้ ำประปำทั้งต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง นอกจำกนั้น ตะกอนที่เกิดจำก                
กำรตกตะกอนในขบวนในกำรผลิตประปำจะระบำยลงแม่น้ ำ โดยมีปลำเป็นดัชนีชี้วัดว่ำตะกอนที่ระบำยลงในแม่น้ ำ
ไม่ท ำอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิตในแม่น้ ำ ส ำหรับอัตรำค่ำน้ ำประปำเป็นแบบก้ำวหน้ำจัดเก็บในอัตรำ 3.50 บำท : 
ลูกบำศก์เมตร ถึง 8.00 บำท : ลูกบำศก์เมตร 

 ปี 2543  จนถึงปีปัจจุบัน  กำรประปำเทศบำลนครนครสวรรค์ได้รับกำรรับรองจำกกรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข ตำมเกณฑ์มำตรฐำนน้ ำบริโภค มอก. 257 -2549  ตำมมำตรฐำนกำรประปำนครหลวง (เกณฑ์
มำตรฐำนระดับชำติ  ซึ่งเป็นไปตำมข้อแนะน ำขององค์กำรอนำมัยโลก) 

 เทศบำลฯ น ำระบบ Municipal Management Information System (MMIS) มำใช้ในระบบบริหำร                   
งำนประปำในฝ่ำยบริหำรทั่วไปและฝ่ำยกำรบัญชี  ได้แก่  กำรบันทึกจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้น้ ำ ควบคุมเขตบริกำร                
จ่ำยน้ ำประปำ สถิติผู้ ใช้น้ ำ บันทึกประวัติผู้ ใช้น้ ำ ประวัติมำตรวัดน้ ำ รำยงำนหน่วยกำรใช้น้ ำ จัดพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน ระบบช ำระเงินด้วยกำรสแกนบำร์โคด/หักบัญชีธนำคำร  และบูรณำกำรกำรจัดเก็บค่ำน้ ำประปำ
ร่วมกับค่ำบริกำรจัดเก็บขยะ และจะจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน้ ำเสีย ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ท้ำยเทศบัญญัติฯ    
ในโอกำสต่อไป เพ่ือลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนเก็บเงิน 
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เทศบาลนครนครสวรรค์ : รางวัลชนะเลิศระดับอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน 

  จำกผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรน้ ำของเทศบำลนครนครสวรรค์ที่มีผลกำรด ำเนินงำนทั้ง
ระบบน้ ำสะอำดกำรบ ำบัดน้ ำเสีย และได้มีกำรถ่ำยทอดควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรร่วมเป็นเจ้ำของ
สิ่งแวดล้อม มีกำรน ำหลักสูตรกำรอนุรักษ์น้ ำของประเทศสู่กำรปฏิบัติโดยบรรจุ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น        
มีมำตรฐำนเป็นที่น่ำพอใจในระดับหนึ่ง เมื่อกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม โดยส ำนักนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในฐำนะหน่วยประสำนงำนกลำง (National Focal Point) ของประเทศไทย 
ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และเป็นคณะท ำงำนอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN 
Working Group on Environmentally Sustainable Cities : AWGESC) ได้มีกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ปี  2556 
เป็นต้นมำ โดยกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 
กำรพัฒนำตัวชี้วัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมใน 3 ด้ำน กล่ำวคือ ด้ำนอำกำศ (Clean Air) ด้ำนน้ ำ (Clean Water) และ
ด้ำนขยะและพ้ืนที่สีเขียว (Clean and Green Land) โดยมีรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN 
Environmentally Sustainable Cities Awards) เป็นมำตรกำรในกำรกระตุ้นให้ เมืองในภูมิภำคอำเซียน
ด ำเนินงำนตำมกรอบและตัวชี้วัดอำเซียนด้ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมเมืองอย่ำงยั่งยืน รำงวัลอำเซียนด้ำน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ได้จัดให้มีขึ้นในปี 2557 นี้ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพจัดประชุม
คณะท ำงำนอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 

  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเชิญในเทศบำลนครสวรรค์ 
เสนอผลกำรด ำเนินงำนด้ำนใดด้ำนหนึ่งของตัวชี้วัดอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพ่ือส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จะได้พิจำรณำคัดเลือกเทศบำลที่เหมำะสมจะเป็นตัวแทนของ
ประเทศไทยเพ่ือเข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนใน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทกำรเสนอโดย
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 และประเภทการเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับเมืองในภูมิภาคอาเซียน ครั งที่ 2 

  เทศบำลนครนครสวรรค์ ได้พิจำรณำตัวชี้วัดอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้ำน และ
ได้ตัดสินใจเลือกผลกำรด ำเนินงานที่ เป็นเลิศด้านน ้า (Clean Water)  เข้ำร่วมโครงกำรโดยร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ท ำกำรศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจตัวชี้วัด วิเครำะห์ รวบรวมโครงกำร ข้อมูลเอกสำร
หลักฐำน สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือก เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2556 และคณะกรรมกำรฯ ได้เดินทำงมำตรวจสอบพ้ืนที่กำรด ำเนินงำนของเทศบำลนคร
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จำกนั้นได้เสนอชื่อเทศบำลนครนครสวรรค์เข้ำแข่งขันกับเมืองในภูมิภำค
อำเซียน ซ่ึงในกำรประชุมคณะท ำงำนอำเซียน ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภำคม 
2557 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ เทศบำลนครเชียงรำย 
เข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทเสนอโดยประเทศ พร้อมทั้งเสนอ เทศบำลนคร
นครสวรรค์ และเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด เข้ำแข่งขันกับเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคอำเซียน ด้ำนน้ ำ (Clear Water) 
และด้ำนขยะและพ้ืนที่สีเขียว (Clean Land) ตำมล ำดับ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกเมืองเข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำน
สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ในกำรประชุมคณะท ำงำนอำเซียน ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
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  1. ให้เทศบำลนครเชียงรำย เข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน  ด้ำนอำกำศ 
(Clean Air) ประเภทเสนอโดยประเทศ   

  2. ให้เทศบาลนครนครสวรรค์ และเทศบำลเมืองร้อยเอ็ดของประเทศไทยชนะเลิศได้รับรำงวัล
อำเซียน ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทแข่งขัน ในด้านน ้า (Clear Water) และด้ำนขยะและพ้ืนที่สีเขียว 
(Clear land) ตำมล ำดับ 

  เทศบำลนครนครสวรรค์ โดยนำยจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นำยกเทศมนตรี ได้เข้ำรับมอบรำงวัล
อำเซียน ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Awards) ด้ำนน้ ำ เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2557 ณ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

  รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน (ASEAN ESC Awards)  

  ที่เทศบำลนครนครสวรรค์ได้รับในครั้งนี้ เป็นรำงวัลแห่งควำมส ำเร็จร่วมกันบนฐำนของควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน รวมทั้งภำคประชำชนเป็นรำงวัลที่น ำชื่อเสียงมำสู่ท้องถิ่นเทศบำลนครนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ และประเทศไทย เทศบำลนครนครสวรรค์จะมุ่งมั่นพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพทั้งระบบน้ ำสะอำด และ
กำรบ ำบัดน้ ำเสียให้ได้มำตรฐำนดียิ่งขึ้น ตลอดจนกำรจัดให้มีกำรปลูกฝังสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้ำของสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มเยำวชน ประชำชนชุมชน เพ่ือสร้ำงควำมยั่งยืนของคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม คุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น และธ ำรงรักษำไว้ซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทย เป็นรำงวัล
ที่ยิ่งใหญ่ ส ำหรับรำงวัลอำเซียนผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกระดับประเทศ และเข้ำแข่งขันกับเมืองในภูมิภำคอำเซียน
ประสบผลส ำเร็จจนได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับอำเซียนมำสู่ประเทศไทย 



บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
  แม่น้ ำเจ้ำพระยำ เป็นแม่น้ ำสำยหลักสำยหนึ่งของประเทศ เปรียบเสมือนเส้นเลือดแดงใหญ่       
ที่หล่อเลี้ยงชีวิต  เกิดจำกกำรรวมตัวของแม่น้ ำสำยหลักจำกภำคเหนือ  คือ แม่น้ ำปงง แม่น้ ำวัง แม่น้ ำยม             
และแม่น้ ำน่ำน ที่ต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลผ่ำนลงไปทำงทิศใต้ ผ่ำนจังหวัดอุทัยธำนี 
ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี นนทบุรี กรุงเทพ ไหลลงสู่อ่ำวไทยที่ปำกน้ ำ สมุทรปรำกำร 
รวมควำมยำว 372 กิโลเมตร มีล ำน้ ำสำขำ คลองธรรมชำติ และคลองขุด เชื่อมโยงแม่น้ ำเจ้ำพระยำกับพ้ืนที่ภำยใน
ให้สำมำรถติดต่อถึงกันได้ มีกำรใช้ประโยชน์เป็นเส้นทำงคมนำคม สัญจร ทัศนำจร และท่องเที่ยว ใช้เป็นเส้นทำง
ขนส่งสินค้ำ เล่นกีฬำทำงน้ ำ ใช้อำบน้ ำ ล้ำงภำชนะ ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และวิถีชีวิต ใช้ท ำกำรเกษตร 
เลี้ยงสัตว์ และท ำประมง ใช้ในกำรอุตสำหกรรม ผลิตไฟฟ้ำ และระบำยน้ ำ ปัจจุบันได้มีกำรก ำหนดเป็นแผน
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง กลุ่มที่ 2 (นครสวรรค์, ก ำแพงเพชร, พิจิตร, อุทัยธำนี) 
ในกำรใช้ประโยชน์ของล ำน้ ำเจ้ำพระยำ มำเป็นแผนพัฒนำ Logistics เช่นเดียวกับกำรพัฒนำเส้นทำงรถไฟ 
สนำมบินและถนน เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยด้ำน Logistics ซึ่งก ำลังเป็นปัญหำของประเทศ 
  จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ที่มีกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ต้องมีกำร
พัฒนำในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลและยั่งยืน เทศบำลนครนครสวรรค์ ใน
ฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของจุดเริ่มต้นแม่น้ ำเจ้ำพระยำ มีควำมตระหนักส ำนึกรับผิดชอบในกำร
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสียให้ได้มำตรฐำนน้ ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ และพัฒนำระบบน้ ำสะอำดหรือน้ ำประปำให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดอำเซียนสิ่งแวดล้อมเมืองที่
ยั่งยืนด้ำนน้ ำ (Clean Water) ซึ่งจำกกำรด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลของเทศบำลนครนครสวรรค์ เพ่ือเข้ำร่วม
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำตัวชี้วัดอำเซียนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนด้ำนน้ ำ สรุปผลได้ตำมวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรเข้ำถึงและคุณภำพที่ดีของน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค พบว่ำ
จ ำนวนครัวเรือนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์จ ำนวนร้อยละ 99.30 มีกำรเชื่อมต่อกับระบบน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค
และบริโภค โดยที่มีจ ำนวนครัวเรือนที่สำมำรถเข้ำถึงระบบน้ ำใช้ของชุมชนและผ่ำนค่ำมำตรฐำนระดับชำติ อยู่
ในช่วงร้อยละ 80-100 สรุปได้ว่าทุกรายการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าบริโภคตาม มอก.257 – 2549 ตาม
มาตรฐานการประปานครหลวง เกณฑ์มารฐานระดับชาติ (หรือใช้ตามมาตรฐานอนามัยโลก WHO) ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 100 สามารถด้าเนินการโครงการ “น้าประปา ประชาดื่มได้” 
  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือปกป้องแหล่งน้ ำ คุ้มครองระบบนิเวศและสำธำรณสุขนั้นมีจ ำนวน
ครัวเรือนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ทุกครัวเรือนมีกำรเชื่อมต่อระบบบ ำบัดน้ ำเสียและผ่ำนมำตรฐำนน้ ำทิ้งของ
ประเทศไทย และในส่วนของทำงด้ำนอุตสำหกรรม หรือพำณิชยกรรมทุกแหล่ง มีกำรเชื่อมต่อระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
และมีผลกำรด ำเนินกำรวัดค่ำน้ ำทิ้งที่ผ่ำนมำตรฐำนน้ ำทิ้งของประเทศไทยเช่นกัน 
  วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือควำมแน่ใจว่ำมีควำมยั่งยืนของน้ ำใช้เพ่ือกำรอุปโภคและบริโภคทำงด้ำน
เทศบำลนครนครสวรรค์มีกำรพัฒนำและด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร ซึ่งด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำและด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ ำตำมที่ก ำหนดไว้ ท ำให้แน่ใจว่ำจะมีควำมยั่งยืนของน้ ำใช้ เพ่ือกำร
อุปโภค บริโภค โดยชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทุกกระบวนกำร จึงสำมำรถประเมินระดับคะแนนที่ 100 คะแนน โดยมี
ตัวอย่ำงโครงกำรดังนี้ โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำเกำะยม โครงกำรขยำยเขตประปำชุมชนเกำะญวน โดยมี
แผนงำน/โครงกำร และกำรด ำเนินกำรขยำยเขตประปำให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ และมีกำรจัดหำแหล่งน้ ำดิบ       
เพ่ือรองรับกำรผลิตน้ ำประปำ ตลอดจนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรประหยัดและอนุรักษ์น้ ำ 
  วัตถุประสงค์ที่ 4 เพ่ือให้มีกำรถ่ำยทอดในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรร่วมเป็น
เจ้ำของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทำงเทศบำลนครนครสวรรค์จึงตระหนักในด้ำนนี้เป็นอย่ำงยิ่ง จำกกำรด ำเนินกำรพบว่ำ 
โรงเรียนในเขตเทศบำลนครนครสวรรค์ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำมีโปรแกรมกำรอนุรักษ์น้ ำ  และกำรน ำ
หลักสูตรกำรอนุรักษ์น้ ำของประเทศสู่กำรปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 65.38 เป็นคะแนน 80 คะแนน 



  วัตถุประสงค์ที่ 5 เป็นกำรค ำนึงถึงคุณภำพสิ่งแวดล้อมของน้ ำ ซึ่งจำกผลกำรตรวจวิเครำะห์    
ค่ำดัชนีคุณภำพน้ ำจำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 3 แหล่ง มีค่ำที่ผ่ำนมำตรฐำนจ ำนวน 3 ค่ำ คือ pH, DO และ BOD    
คิดเป็นคะแนน 75 คะแนน 
  จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและให้คะแนนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัดอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมือง
ที่ยั่งยืนด้ำนน้ ำ (Clean Water) สรุปโดยภำพรวม เทศบำลนครนครสวรรค์ ได้ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด
อำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนด้ำนน้ ำ (Clean Water) อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่อย่ำงไรก็ตำม ทั้งนี้ใน
อนำคตเทศบำลนครนครสวรรค์ จะปรับปรุงมำตรฐำนระบบน้ ำสะอำดให้ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนคุณภำพน้ ำ 
กำรบริหำรกิจกำรและกำรบ ำรุงรักษำ และมำตรฐำนกำรบ ำบัดน้ ำเสีย ด้ำนกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค/
วิชำกำร และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสีย ตำมภูมิสังคมของท้องถิ่น กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ ควำมช ำนำญเพ่ิมขึ้น อีกทั้งกำรขอรับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำนของรัฐหรือมหำวิทยำลัย
ท้องถิ่น ตลอดจนกำรประสำนเชื่อมโยงให้ประชำชนและภำคีเครือข่ำยต่ำง  ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วม สร้ำงควำม
ตระหนัก ควำมรับผิดชอบร่วมกันต่อไป  
 

 


