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จังหวัด อ่างทอง  
 

 
 

ล ำดับ
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ประเด็นกลุ่มปัญหำ 
ควำมเดือดร้อน/ 

ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

สภำพปัญหำ/ 
รำยละเอียดของปัญหำ  

(อธิบายพอสังเขป) 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/
จ ำนวนผู้ได้รับ

ผลกระทบ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านเศรษฐกิจ  
  

- ปัญหาภัยแล้ง เกษตรกรจ านวน  
๕ อ าเภอ ๑๐ ต าบล  
๓๖ หมู่บ้าน รวมพื้นที่ 
๒,๙๓๘.๗5 ไร่ 

ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอ่างทอง  

2. ด้านสังคม  
 

- ปัญหาผู้สูงอายุ  
ประชากรผู้สูงอายุในจังหวัด
อ่างทองมรแนวโน้มสูงขึ้นและ
เข้าถึงสวัสดิการรัฐได้น้อย  

ประชากรผู้สูงอายุ 
ใ น จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง 
จ านวน 62,359 คน  
 

ส านักงานพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของ
มนุษย์จังหวัดอ่างทอง 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม  - ปัญหาขยะ 
บ่อก าจัดขยะแห่งเดียวในจังหวัด
อ่ า งทอง  ที่ ถู กต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ รองรับก าจัดขยะจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่จังหวัดอ่างทองทั้งหมดอีก 
63 แห่ง และจังหวัดสิงห์บุรีอีก 
20 แห่ง  

ประชาชนในจังหวัด
อ่างทอง จ านวน  
277,013  คน   

ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด
อ่างทอง และเทศบาล
เมืองอ่างทอง  

 
 
 
 

       .................................................. 
       (นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) 

ต าแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
วันที่            มกราคม  2564  
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จังหวัด อ่ำงทอง  
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1. ควำมเป็นมำ/สำเหตุ/สภำพปัญหำ 

 จังหวัดอ่างทองแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 73 ต าบล 513 หมู่บ้าน 32 ชุมชน   
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่าง ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่  
ปลูกข้าว ท าไร่ ท านาและท าสวน มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน้อย  
แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านอ าเภอไชโย อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอป่าโมก รวมระยะทางผ่านจังหวัดอ่างทอง
ประมาณ 40 กิโลเมตร  ซ่ึงพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของระบบชลประทาน ๕๐๐,๐๕๕ ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ ในการบริหารจัดการน้ าเป็นไปตามแผนการด าเนินการของโครงการชลประทาน  
ท าให้น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ส่วนน้ าเพ่ือการเกษตร 
อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่  
 

2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/จ ำนวนผู้ได้รับผลกระทบ  
      จังหวัดอ่างทองมพ้ืีนที่เสี่ยง/เฝ้าระวัง น้ าเพ่ือการเกษตร ประกอบด้วย ๕ อ าเภอ ๑๐ ต าบล ๓๖ 
หมู่บ้าน รวมพ้ืนที่ ๒,๙๓๘.๗5 ไร่  
          ๒.๑ อ าเภอสามโก้ ๓ ต าบล รวมพ้ืนที่ ๑,๘๒๙.๒๕ ไร่ คือ ต าบลมงคลธรรมนิมิต พืชสวน 
๕๑๘.๕๐ ไร่ ต าบลสามโก้ พืชสวน ๑๔๕ ไร่ และต าบลอบทม พืชสวน ๑,165.75 ไร่  
          ๒.๒ อ าเภอแสวงหา ๓ ต าบล รวมพ้ืนที่ ๖๘ ไร่ คือ ต าบลศรีพราน พืชสวน ๒๕ ไร่ ต าบลจ าลอง 
พืชสวน ๒๑ ไร่  และต าบลสีบัวทอง พืชสวน ๒๒ ไร่ 
          ๒.๓ อ าเภอวิเศษชัยชาญ  ๒ ต าบล รวมพ้ืนที่ ๒๐๐ ไร่  คือ ต าบลสาวร้องไห้ พืชสวน ๕๕ ไร่  
และต าบลไผ่วง พืชสวน 14๕ ไร่ 
           ๒.๔ อ าเภอโพธิ์ทอง ๑ ต าบล รวมพ้ืนที ่๘๑๗ ไร่ คือ ต าบลร ามะสัก (พืชสวน) 
          ๒.๕ อ าเภอเมืองอ่างทอง ๑ ต าบล รวมพ้ืนที่ ๒๔.๕๐ ไร่ คือ ต าบลหัวไผ่ (พืชสวน) 
 

3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 จังหวัดอ่างทอง ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะประสบปัญหา  
การขาดแคลนน้ าและป้องกันพื้นที่การเกษตรด้านพืชสวน ไม้ยืนต้น ไม้ผล ในพื้นที่ดังนี้ 
 ๓.๑ โครงการชลประทานอ่างทอง ได้ติดตามสถานการณ์ และบริหารจัดการน้ าเพ่ือกักเก็บน้ า
ในช่วงฤดูฝนเพ่ือไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ลงในแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง มีทั้งหมด ๒๓๔ แห่ง 
ประกอบด้วย  
          ๑) อ าเภอเมืองอ่างทอง  ๒๕ แห่ง          
  ๒) อ าเภอวิเศษชัยชาญ  ๕๔ แห่ง  
 ๓) อ าเภอโพธิ์ทอง  ๘๐ แห่ง 
           ๔) อ าเภอป่าโมก  ๒๗ แห่ง 
           ๕) อ าเภอไชโย  ๒๗ แห่ง 
          ๖) อ าเภอแสวงหา  ๑๒ แห่ง 
           ๗) อ าเภอสามโก้  ๙ แห่ง 

ประเด็นกลุ่มปัญหาละ 1 ชุด 
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 ๓.๒ จังหวัดอ่างทองด าเนินการจัดประชุมการติดตามการด าเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน  และ
คณะท างานบริหารจัดการน้ าจังหวัดอ่างทอง เพ่ือก าหนดมาตรการ ดังนี้ 
         ๑) ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คือ ล าดับที่ 1 น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน 
และล าดับที่ 2 พืชสวนพืชผักไม่เสียหาย ปลาในคลองต้องไม่ตาย และล าดับที่ ๓ เรื่องรักษาระบบนิเวศ 
ให้สมดุล  
         ๒) การสร้างการรับรู้ของชุมชน ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดท านาปรัง  
ทุกช่องทางการสื่อสาร และให้เกษตรจังหวัดหาวิธีการในการท านาให้เหมาะสมการปริมาณน้ าที่สามารถใช้การได้
ตามข้อมูลปริมาณน้ าของโครงการชลประทาน ซึ่งการปลูกข้าวในฤดูฝน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มีนโยบายให้ใช้น้ าในฤดูฝนเป็นหลัก การใช้น้ าจากคลองชลประทานเป็นเพียงน้ าเสริมเท่านั้น 
         ๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ า ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการใช้น้ าอย่างประหยัด ทั้งด้านการอุปโภคและบริโภค และด้านการเกษตร โดยมอบหมายให้ ส านักงาน
เกษตรจังหวัด อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์จังหวัด 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ค และแอพพลิเคชั่นไลน์ 
         ๔) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกักเก็บน้ าในช่วงฤดูฝนเพ่ือการเกษตร ให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการท านาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาหว่าน โดยให้ท าในที่ดอนก่อนแล้วจึงปล่อยน้ าลงมาในที่ลุ่มต่ า  
เพ่ือใช้น้ าในการท านาต่อ เป็นการเปลี่ยนวิธีการปล่อยน้ า เปลี่ยนวิธีการท านา  โดยเน้นในพ้ืนที่ลุ่มต่ า 
ของจังหวัดอ่างทอง ให้น าน้ าไปเก็บไว้ เพ่ือส ารองน้ าให้สามารถน าน้ าไปใช้ในช่วงฤดูแล้งได้  
         ๕) ด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ท่อของประปาส่วนภูมิภาคต้องไม่แตก ไม่ขาด  
ต้องใช้ได้ ประปาหมู่บ้าน ประปาท้องถิ่น ต้องสามารถใช้ได้ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจคุณภาพน้ า 
ให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพที่ใช้ได้ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทองก าหนดการบริหารจัดการน้ า 
กรณีเกิดภัยแล้ง มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ลดการจ่ายน้ า ในกรณีน้ าลดลงจะมีการต่อท่อลงไปยังแม่น้ าเพ่ือสูบน้ า
ขึ้นมา 2) ลดแรงดันน้ า และ 3) แบ่งน้ าเป็นโซนซ้ายขวา  
         ๖) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ และกองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นย้ าการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งหากเกษตรอ าเภอ
คาดการณ์ว่าจะได้รับความเสียหาย ให้รายงานล่วงหน้า 7 วัน เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง 
ให้ตั้งศูนย์ที่เป็นรูปธรรม มีข้อมูลพ้ืนฐานที่ชัดเจน และอ าเภอจะออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ทุกสัปดาห์  รวมทั้งให้
อ าเภอประสานเบื้องต้นไปที่ โครงการส่งน้ าฯ ในพ้ืนที่ รับผิดชอบ และจัดประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้เตรียมสรรพก าลัง ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้คาดการณ์เรื่องน้ าอุปโภคบริโภค และพืชสวน  
         ๗) โครงการชลประทานอ่างทอง มีมาตรการเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือแบ่งเป็น  
๓ ส่วนคือ 1) บริหารจัดการน้ าในเขตพ้ืนที่ชลประทาน โดยใช้ระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
๒) เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ และรถบรรทุกน้ า  ให้สามารถน าไป
ช่วยเหลือได้ทันที หากมีการร้องขอ โดยรถบรรทุกน้ า มีที่โครงการชลประทานอ่างทอง 1 คัน และโครงการ 
ส่งน้ าฯ ยางมณี 1 คัน แต่ถ้ามีความต้องการมากกว่านั้นจะมีการประสานขอไปที่ส านักชลประทานที่ ๑๒  
และศูนย์เครื่องจักรกลที่ ๕ อยุธยา และ ๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ า
อย่างใกล้ชิด 
         ๘) มอบหมายโครงการชลประทานอ่างทอง ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่คลอง ๑ ขวา ยังมีน้ า
เพียงพอหรือไม่ โดยให้โครงการชลประทานอ่างทองบริหารจัดการน้ าในบริเวณนี้เนื่องจากมีพ้ืนที่ที่เป็น 
สวนมะม่วงจ านวนมาก และให้มีน้ าเลี้ยงคลองตลอด รวมทั้งคลองที่ขุดไว้ต้องมีน้ าเลี้ยงคลอง ไม่ให้ทรุด ท าป้าย
แจ้งเตือนระวังถนนทรุดในบริเวณท่ีเกิดเหตุบ่อย ๆ ให้เตรียมสรรพก าลังกรณีร้องขอ  
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         ๙) โรคในช่วงฤดูแล้ง ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รพ.สต. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  
คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือเด็กออทิสติกต่าง ๆ และ ดูเรื่องโรคระบาดในช่วงฤดูแล้งด้วย พร้อมทั้งด าเนินการ
ส ารวจตรวจสอบคุณภาพน้ า ทั้งในระบบน้ าประปา และบ่อน้ าบาดาล ที่มีปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพน้ าให้น้ าสามารถใช้การได้ 
 
4. แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร (แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา) 

 4.๑ การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการด าเนินการ 
 ๑) ช่วงการเตรียมความพร้อม 
 (๑) แนวทางการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ าในพื้นที่ 
             - การบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ า โดย โครงการชลประทานอ่างทอง 
             - การบริหารจัดการน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา โดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขา

อ่างทอง และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญ 
 (๒) การจัดระบบบัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัด การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้ตัวบุคคลหรือหน่วยงานของจังหวัด 
             - ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอ่างทอง โดย ส านักงานป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 
             - ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ โดย อ าเภอ 
             - ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น โดย เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๓) ขั้นตอนการแจ้งเตือนภัย  
             - แจ้งสถานการณ์น้ าให้หน่วยงานราชการ และประชาชนทราบ โดย โครงการ

ชลประทานอ่างทอง  
             - ติดตามสถานการณ์ ข้อมูล ข่าวสาร จากหน่วยงานต่างๆ โดย ส านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง และแจ้งให้อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ       
แจ้งเตือนประชาชน   

             - แจ้งเตือนประชาชนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง และการเตรียมความพร้อม 
โดยอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (๔) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ความรู้เครือข่าย ประชาชน การรณรงค์ 
การประหยัดน้ า 

             - รณรงค์ ให้ประชาชนใช้น้ า เ พ่ือการอุปโภคบริ โภคอย่างประหยัด ถูกวิ ธี            
ถูกสุขลักษณะ โดยอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

             - สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกร 
เช่น การปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย ส่งเสริมการหารายได้เสริม หรือแนวทางการประกอบอาชีพอ่ืน  โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดอ่างทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง 

 (๕) แนวทางการระดมสรรพก าลัง เครื่องจักรกล การเคลื่อนก าลังจากพ้ืนที่อ่ืนเข้า 
ในพ้ืนที่เกิดภัย 

             - ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท   
โดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 

             - ขอรับการสนับสนุนจากโครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง โดย อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อ่างทอง 



-๔- 
 

 ๒) ช่วงการเผชิญเหตุ 
 (๑) แผนการแจกจ่ายน้ า 
             - จัดท าแผนการแจกจ่ายน้ าในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน โดยก าหนดจุดแจกจ่ายน้ ากลาง 

เพ่ือการอุปโภคบริโภคบริเวณสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดย อ าเภอ และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 

             - ตรวจสอบข้อมูลแหล่งน้ ากักเก็บเดิม และแหล่งน้ าใหม่ โดยจัดท าบัญชีแหล่งน้ า
ของพ้ืนที่ แยกเป็นรายต าบล หมู่บ้าน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป โดย อ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒) การบริหารทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรกล งบประมาณ 
             - ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอ่างทอง บริหารทรัพยากรในเขตจังหวัด 
             - ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ บริหารทรัพยากรในเขตอ าเภอ 
             - ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น บริหารทรัพยากรในเขตพ้ืนที่ 
 (๓) การรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน 
   เข้มงวด กวดขันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พบบ่อยในช่วงฤดูแล้ง เช่น 

กรณีท่ีขโมยเครื่องสูบน้ า และเครื่องมือทางการเกษตร โดย ต ารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 
 (๔) การป้องกันโรคระบาดในช่วงฤดูแล้ง 
             - ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และถูกสุขอนามัยกับประชาชน  

โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
             - จัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดย อ าเภอ และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 (๕) การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในช่วงเกิดภัยแล้ง ป้องกันการขัดแย้งในประเด็น

แย่งน้ า 
             - ท าความเข้าใจกับประชาชนทั้งในภาพรวม และในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 

ภัยแล้ง ให้ตระหนักถึงสถานการณ์ และทราบถึงข้อมูลปริมาณน้ า รวมถึงมาตรการการบริหารจัดการน้ าที่ 
ก าลังด าเนินการ เน้นให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และรับทราบได้อย่างทั่วถึง โดย ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง 

             - ระมัดระวังปัญหาการขัดแย้งจากกรณีการแย่งชิงน้ า หรือการน าประเด็นการขาด
แคลนน้ ามาจัดตั้งกลุ่มมวลชน เพ่ือสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง โดย อ าเภอ และหน่วยงานทหารในพื้นที่ 

 (๖) การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทหารในพื้นที่ 
   มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี มีหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ มีหน้าที่สนับสนุน

บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามที่ได้รับการร้องขอหรือ
ได้รับค าสั่งจากต้นสังกัด 

 ๓) ช่วงการฟื้นฟ ู
 (๑) มาตรการฟื้นฟูพ้ืนที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง 
             - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายด้านพืช ปศุสัตว์  และประมง  

โดย ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง 
             - วางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และ

ทางอ้อมจากภัยแล้ง โดยการจ้างแรงงาน การฝึกอบรมอาชีพสอดรับกับวิถีชีวิตชุมชน โดย ส านักงานแรงงาน
จังหวัดอ่างทอง และส านักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง 

 



- ๕- 
 
 (๒) การส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคเอกชน และประชาชนในรูปแบบประชารัฐ 
   ด าเนินการตามหลักปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงรอรับสถานการณ์ภัยแล้ง 

ในอนาคต โดยอาจเชิญภาคเอกชน ปราชญ์ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จแล้วมาร่วมให้ความรู้
แก่เกษตรกร โดย อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๓) การบูรณาการแผนการฟ้ืนฟูให้กับผู้ประสบภัยแล้งตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
             - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ให้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯก่อน หลังจากนั้นจึงจะเป็นชั้นตอนการใช้งบประมาณ
ช่วยเหลือของอ าเภอ และจังหวัด 

             -  พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 รวมทั้งหลักเกณฑ์และ
แนวทางท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ด าเนินการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม และให้ค านึงถึงเหตุผลสภาพ
ความเป็นจริง ประโยชน์ของทางราชการ ความโปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบ 

 
5. ผลท่ีได้จำกกำรด ำเนินกำร (ให้รายงานเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) 

ไม่มี  
6. กรณีที่เกินขีดควำมสำมำรถหรือศักยภำพของจังหวัด 

เนื่องจากทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรกล ในพ้ืนที่ไม่เพียงพอในการสนับสนุนพ้ืนที่ประสบภัย
โดยจังหวัดได้ด าเนินการ ดังนี้ ขอรับการสนับสนุน ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักรกล (เช่น รถสูบส่งระยะไกล  
เครื่องสูบน้ า) จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๖ ชัยนาท โครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง 
หน่วยงานทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

   
 
 

ผู้รายงาน 
       .................................................. 
       (นางสาววรีวรรณ  จันทนเสวี) 

ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  
วันที่           มกราคม ๒๕๖๔ 

 
ผู้รับรอง 

       .................................................. 
       (นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) 

ต าแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
วันที่        มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

จังหวัด อ่างทอง  
 

 
ประเด็นกลุ่มปัญหำควำมเดือดร้อน/ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน : ปัญหำผู้สูงอำยุ  
1. ควำมเป็นมำ/สำเหตุ/สภำพปัญหำ 

 ประเทศไทยได้ให้ความหมายสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือ สังคมที่ประชากรก าลังจะมี
อายุสูงสูงขึ้น พิจารณาได้จากสัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างและลักษณะของประชากรไทยในมิติต่าง ๆ ซึ่งพบว่าประชากรทั่วราชอาณาจักรได้มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 12.75  ในปี 2553  เป็น 28.69 ในอีก 25 ปีข้างหน้า คือ ในปี 2578 

 ในขณะที่ประชากรภาคกลางก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันพิจารณาได้จากประชากรวัย
สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.51 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 
29.92 ในปี 2578 ในขณะที่ประชากรวัยเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) มีจ านวนลดลงจากร้อยละ 18.04  ในปี 
2553 เหลือร้อยละ 11.80 ในปี 2578 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของประชากรก าลังเปลี่ยนจากโครงสร้าง
ประชากรวัยเด็กในอดีตเป็นประชากรวัยสูงอายุ หรือสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ดังแสดงไว้ใน (ตารางที่ 1)  
 
 ตำรำงท่ี 1 โครงสร้ำงของประชำกรภำคกลำง และท่ัวรำชอำณำจักร พ.ศ. 2553 - 2578 

(หน่วย : พันคน) 

  ประชากรทั่วราชอาณาจักร  ประชากรภาคกลาง 
พ.ศ.  จ านวน ร้อยละของประชากร  จ านวน ร้อยละของประชากร 

  รวม 0 -14 ป ี 15 - 59 ป ี 60 ป ีขึ้นไป ไม่ระบุอาย ุ  รวม 0 -14 ป ี 15 - 59 ป ี 60 ป ีขึ้นไป ไม่ระบุอาย ุ

2553  65,921 19.17 64.83 12.75 3.23  3,115 18.04 65.90 14.51 1.53 
2558  67,235 17.53 63.89 15.39 3.17  3,136 16.58 64.81 17.07 1.52 
2563  68,127 16.26 62.07 18.52 3.12  3,131 15.19 63.18 20.09 1.52 
2568  68,502 15.33 59.47 22.08 3.11  3,101 13.98 60.69 23.78 1.54 
2573  78,305 14.34 26.79 25.73 3.12  3,047 12.79 58.39 27.24 1.56 
2578  67,481 13.33 54.82 28.69 3.15  2,965 11.80 56.65 29.92 1.61 
ที่มา :  การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 ส านักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ World Population 2002. United Nations 

หมายเหตุ ดัชนกีารสูงวัย =ร้อยละของอัตราส่วนจ่านวนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ต่อจ่านวนประชากรวยัเด็ก (ต า่กวา่ 15 ป ี 
  Index of Aging-loA = (P60+/P15) X 100 
 ลังคมเยาว์วัย (young society) หมายถึงค่าดัชนีต ่ากว่า 50 
 สังคมสูงวัย (aged society) หมายถึงค่าดัชนีระหวา่ง 50 - 119.9 
 สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) หมายถึงค่าดัชนีระหว่าง 120 - 19 
 สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) หมายถึงค่าดัชนีตั้งแต่ 200 ขึ้นไป 
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2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/จ ำนวนผู้ได้รับผลกระทบ  
 เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างอายุจากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในช่วงปี 

2553 -2562 ในแต่ละช่วงวัย พบว่า ปี 2553 มีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี)  ร้อยละ 17.23 
และประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ร้อยละ 65.94 และประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 
15.57 ในขณะที่ ปี 2562 มีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี)  ร้อยละ 14.58 และประชากร 
วัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ร้อยละ 62.88 และประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 21.47 แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มของประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี)  และประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และในทางกลับกันสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) กลับมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(ตารางท่ี 2)  
 ตำรำงที ่2 จ ำนวนประชำกรของจังหวัดอ่ำงทองจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ พ.ศ. 2553 - 2562 

กลุ่มอายุ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รวม 284,970 284,061 283,882 283,732 283,568 283,173 282,404 281,187 280,840 279,654 

วัยเด็ก 49,108 47,905 46,638 45,887 45,265 44,529 43,804 42,818 41,936 40,775 

(0 -14 ปี)           

วัยแรงงาน 187,918  187,394  187,017  184,302  183,211  182,087  181,019  179,035  177,813  175,848  

(15 - 59 ปี)           

วัยสูงอาย ุ  44,356   45,762   47,448   50,733   52,275   53,695   54,729   56,390   58,128   60,046  

(60 ปี ข้ึนไป)           

ไม่ระบุอาย ุ  3,588   3,000   2,779   2,810   2,817   2,862   2,852   2,944   2,963   2,985  

 ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 เมื่อพิจารณาถึงดัชนีการสูงวัยที่แสดงให้เห็นถึงการทดแทนกันของประชากร ระหว่างวัย
สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และ วัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) เปรียบเทียบระหว่างภาคกลางกับจังหวัดอ่างทอง 
ในช่วงปี  2553 – 2562 พบว่า ในปี 2553 ค่าดัชนีของภาคกลางอยู่ที่ 62.64  ในขณะที่ค่ าดัชนีของ
จังหวัดอ่างทอง อยู่ที่ 90.32  โดยค่าดัชนีดังกล่าวมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ค่าดัชนีของ
ภาคกลางอยู่ที่ 83.26 ในขณะที่ค่าดัชนีของจังหวัดอ่างทอง อยู่ที่ 120.58  เพ่ิมขึ้นจนมีค่ามากกว่า 120 
และแสดงให้ เห็นว่าประชากรสูงอายุมีมากกว่าประชากรเด็ก และเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  
(Completed Aged society)  

 ปี 2562 จังหวัดอ่างทองมีอัตราประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 
21.47 โดยเป็นต าบลที่เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged society) 4 ต าบล คือ ต าบลชัยฤทธิ์  
ต าบลคลองขนาก  ต าบลโพธิ์รังนก  ต าบลอ่างแก้ว ตามล าดับ  
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แผนภูมิที ่3 อัตราสูงอายขุองจังหวัดอ่างทองรายต าบล 10 อันดับแรก  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 62 ,359 คน (ข้อมูลจากกรมการปกครอง  
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )  
 
3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

 จังหวัดอ่างทองจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือการรับมือสังคมสูงวัยของจังหวัดอ่างทอง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมผู้สูงอำยุเรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ตำมล ำพังได้อย่ำงมี

ควำมสุขกับตนเองและชุมชน เพ่ือให้ผู้สูงอายุใกล้ชิดกับลูกหลานแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันผ่านการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร (Social media) อาทิ โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ อาทิ 
Facebook, Line เป็นต้น ทันโลกสมัยใหม่ เข้าสังคม และมีพฤติกรรมสูงวัยเชิงสร้างสรรค์  

 
4. แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร (แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา) 

 1. น ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุมำศึกษำวิเครำะห์เพื่อวำงแผนก าหนดลักษณะของงาน/
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มเป้าหมายสร้ำงควำมภูมิใจและควำมสุขให้ผู้สูงอำยุเป็นส ำคัญ 
เพื่อให้ผู้สูงอำยุก็ได้ท ำประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน/สังคม เช่น กิจกรรมเพ่ิมและเสริมทักษะของแรงงาน (Up-skill/ 
Re-skill) ตลอดช่วงอายุ (life-long learning)    

2. ให้ควำมส ำคัญกำรเตรียมควำมพร้อมตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก วัยท ำงำน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมทั้งทางด้านทัศนคติและพฤติกรรมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การออม การลงทุนโดยจะเป็นการ
เตรียมวางแผนการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

 3. รณรงค์ให้สตรีไทยวัยเจริญพันธุ์ช่วยเพิ่มประชำกร ส่งเสริมการแต่งงานและการมีบุตร
โดยเน้นคุณภาพในการตั้งครรภ์การเกิดและการเลี้ยงดูเป็นส าคัญ เพ่ือให้เด็กที่เกิดมาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคตแนวคิดนี้มีข้อจ ากัดด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
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5. ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร (ให้รายงานเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) 
  ไม่มี  
 
6. กรณีที่เกินขีดควำมสำมำรถหรือศักยภำพของจังหวัด 

เนื่องจาก ...................................................-.................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 โดยจังหวัดได้ด าเนินการ ดังนี้ ...................-....................................................................................................  
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  

 
 

ผู้รายงาน 
       .................................................. 
       (นางสาววรีวรรณ  จันทนเสวี) 

ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  
วันที่           มกราคม ๒๕๖๔ 

 
ผู้รับรอง 

       .................................................. 
       (นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) 

ต าแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
วันที่        มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 
  
 

  



 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

จังหวัด อ่ำงทอง  
 

 
ประเด็นกลุ่มปัญหำควำมเดือดร้อน/ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน : ปัญหำขยะ 
 
1. ควำมเป็นมำ/สำเหตุ/สภำพปัญหำ 

ศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 89 ไร่ เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 
ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับรองรับขยะของเทศบาลเมืองอ่างทอง วันละ 20 - 25 ตันต่อวัน มีจ านวน
บ่อฝังกลบทั้งหมด 2 บ่อ พ้ืนที่รวม 19.46 ไร่ แบ่งเป็นบ่อ 1 พ้ืนที่ 6.29 ไร่ ซึ่งได้มีการฝังกลบเต็มพ้ืนที่แล้ว
และเกิดการยุบตัวของขยะ ปัจจุบันจึงได้ใช้บ่อ 1 ในการด าเนินการฝังกลบเพ่ิมเติม ส่วนบ่อ 2 พื้นที่ 13.17 ไร่ 
ซึ่งตอนนี้ปิดบ่อไว้ ไม่ได้มีการฝังกลบ เนื่องจากมีความสูงถึง 10 เมตร อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบได้ และมีการด าเนินการขายขยะเดิมตามสัญญากับเอกชนค้างอยู่ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ให้จังหวัดอ่างทองด าเนินการตาม Road Map การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดอ่างทองได้ด าเนินการปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน
11 บ่อ เหลือบ่อขยะเพียงแห่งเดียวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของจังหวัดอ่างทอง คือบ่อขยะของเทศบาล  
เมืองอ่างทอง และเป็นบ่อเดียวที่ต้องรองรับก าจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง
ทั้งหมดอีก 63 แห่ง เทศบาลเมืองอ่างทองจึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (MOU) กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองขึ้น เมื่อวันที่  
6 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือรวมเป็นกลุ่ม Cluster เดียวของจังหวัดอ่างทอง ตามนโยบายการรวมกลุ่มพ้ืนที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ของกระทรวงมหาดไทย  

นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรีอีก 20 แห่ง ที่ขอน าขยะมาก าจัด
ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรี ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จึงส่งผลให้ศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทองมีปริมาณขยะที่เข้ามาก าจัดเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  
ซ่ึงเดิมขยะที่ต้องก าจัดเฉพาะของเทศบาลเมืองอ่างทองอยู่ที่ 20 ตันต่อวัน มีปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจากข้อมูลปริมาณขยะของเทศบาลเมืองอ่างทองที่รับก าจัดขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ทั้ง
จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี ที่น ามาฝังกลบยังบ่อขยะของเทศบาลเมืองอ่างทองมีปริมาณ ดังนี้ 

 
 

ที ่ ปี พ.ศ. ปริมาณขยะ (ตัน/ปี) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) หมายเหตุ 

1 2559 35,920 100 - 

2 2560 45,305 126 เพ่ิมข้ึน 25 ตัน/วัน 

3 2561 56,542 150 เพ่ิมข้ึน 24 ตัน/วัน 

4 2562 58,412 160 เพ่ิมข้ึน 10 ตัน/วัน 

5 2563 55,583 150-155 

ลดลงขึ้น 10-15 ตัน/วัน 
เนื่องจากเดือนธันวาคม 2563 

มีการเริ่มงดรับขยะจากนอกพ้ืนที่
จังหวัดอ่างทอง 
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จากปริมาณขยะที่น ามาฝังกลบดังกล่าวข้างต้นมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ท าให้

เกินขีดความสามารถในการรองรับขยะตามระยะเวลาและระบบที่ออกแบบไว้ ท าให้อายุการใช้งานบ่อขยะ 
เหลือเพียง 1-2 ปี เท่านั้น 3.จากการตรวจติดตามการท างานของบ่อขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทุกๆ ปี 
โดยส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 นั้น ท าให้พบปัญหาและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขบ่อขยะของเทศบาลเมือง
อ่างทอง คือ จากปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างกองสูงเป็นจ านวนมากและมีลักษณะการเทกองกระจายเต็มพ้ืนที่ 
(Open Dump) ให้เทศบาลฯมีแผนการด าเนินการขุดรื้อร่อนขยะมูลฝอยซึ่งเป็นมูลฝอยตกค้างสะสมในพ้ืนที่ 

เทศบาลเมืองอ่างทอง มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมออกนอก
พ้ืนที่อันเนื่องมาจากความสามารถของบ่อขยะที่จะต้องรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดอ่างทองและ 
จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จนเกินศักยภาพที่บ่อขยะจะรองรับได้ โดยบ่อขยะของเทศบาล 
เมืองอ่างทองมีปริมาณขยะสะสมอยู่ที่ 250,000 ตัน และปัจจุบันมีปริมาณขยะที่เข้าสู่บ่อขยะของเทศบาล
เมืองอ่างทองอยู่ที่เดือนละ 4,000 - 5,000 ตัน เฉลี่ยวันละ 130 - 150 ตัน   

 2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบ/จ ำนวนผู้ได้รับผลกระทบ    
ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง  จ านวน  277,013  คน  (ข้อมูลจากกรมการปกครอง ณ วันที่ 

30 ตุลาคม 2563) 

3. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
1. ขออนุญาตจ าหน่ายขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม 
2. งดรับขยะจากนอกพ้ืนที่ (จังหวัดสิงห์บุรี) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา 
3. แก้ไขปัญหาร้องเรียน มีการฉีดพ่น EM ชนิดพิเศษเพ่ือลดกลิ่นเหม็น และฉีดยาฆ่าแมลงวัน

เพ่ือก าจัดสัตว์พาหะน าโรค และมีการล้างท าความสะอาดถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ  

4. แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำร (แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา) 
1. ก าลังด าเนินการจ าหน่ายขยะตกค้างสะสมโดยบริษัท เทอร์มัล เทค จ ากัด ตามบันทึกตก

ลงซื้อขาย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 
ต่อสัญญาช่วงโควิดถึงเดือนกุมภาพันธุ์ 2564 และบริษัทสยาม อาร์. เค. ดี. จ ากัด ตามบันทึกตกลงซื้อขาย  
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนตุลาคม 2564 

2. ขยะใหม่ เทศบาลเมืองอ่างทองได้ท าการลดปริมาณผู้ใช้บริการโดยงดรับขยะที่มาจากนอกเขต
คงเหลือเพียงในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองรวม 64 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ด าเนินการโครงการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง RDF ตาม 10 ขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย  

3. ในส่วนของการดูแลเรื่องกลิ่นและพาหะน าโรคได้ด าเนินการตามแผน ดังนี้ 
3.1 ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ EM ชนิดพิเศษส าหรับบ่อขยะ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ  
 วันอังคาร และวันศุกร์ 
3.2 ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวันทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันพุธ 
3.3 การบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอยจะถูกน าไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน้ าเสียภายใน 
 ศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทองซึ่งถูกต้องตามหลักวิชาการ (ก าหนดวัน

เวลาท าความสะอาดหรือก าจัดกลิ่นอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมความถี่ข้ึนตามสถานการณ์) 
4. เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ด าเนินการตามคู่มือมาตรฐานการบริหารจัดการบ่อขยะ โดยการ

ก ากับดูแลของกรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
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5. ผลท่ีได้จำกกำรด ำเนินกำร (ให้รายงานเมื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม) 
ไม่มี  

 
6. กรณีที่เกินขีดควำมสำมำรถหรือศักยภำพของจังหวัด 

เนื่องจาก .........................................................-..............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 โดยจังหวัดได้ด าเนินการ ดังนี้ .........................-..............................................................................................  
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

 
 
 

ผู้รายงาน 
       .................................................. 
       (นางสาววรีวรรณ  จันทนเสวี) 

ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  
วันที่           มกราคม ๒๕๖๔ 

 
ผู้รับรอง 

       .................................................. 
       (นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) 

ต าแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 
วันที่        มกราคม ๒๕๖๔ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


