
 ๑ 

คูมอืแผนปฏบิัตกิารเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

กิตติกรรมประกาศ 
คูมือแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดบั

จังหวัด สําเร็จไดดวยความรวมมืออยางดียิ่ง จากคณะทํางานพิจารณา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด โดยมี
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนประธาน และหนวยงานอื่นๆ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงบประมาณ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1-16 รวมเปนคณะทํางาน ที่ไดสละเวลาอันมี
คามาใหความเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
และกรมควบคุมมลพิษที่ใหความอนุเคราะหขอมูลที่ใชประกอบการ
ดําเนินการจัดทําคูมือฯ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จึงขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

คํานํา 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37 - 41 กลาวโดยสรุปไดวา 
ผูวาราชการจังหวัด ในทองที่เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม หรือเขตควบคุม
มลพิษ จะตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด สําหรับ
จังหวัดอื่นๆ ที่ มีภารกิจในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
อาจจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่มีรายละเอียดของระบบการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เสนอมายังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อทําการรวบรวมและ
วิเคราะหแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด แลวจึงเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล
ภายใตกรอบการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ไดมีการปรับเปลี่ยน
หนวยงานรับผิดชอบ และการจัดตั้งงบประมาณ จากสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใต
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหถายโอนภารกิจและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  อย างไรก็ตาม  เพื่ อใหการแก ไขปญหาดานสิ่ งแวดลอมมี
ประสิทธิภาพ จึงยังคงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

 ๖ 

สิ่งแวดลอม ดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด ในการพิจารณา วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญตามภาพรวมของ
ประเทศ ขอจํากัดของงบประมาณ ความพรอมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
แลวจึงนําเสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พิจารณาจัดตั้งงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ขั้นตอนตอไป 

เพื่อใหแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ไปสูการปฏิบัติในระดับ
จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ เปนชองทางในการสนับสนุน
ดานวิชาการ การบริหารจดัการ และงบประมาณ  สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํา “คูมือแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด” เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับ
แตละจังหวัด รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑตางๆ  
ซึ่งแตละจังหวัดจะสามารถจัดการดานสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมกับสภาพ
ของแตละจังหวัดตอไป 

 
 
 

      (นายเกษมสันต  จิณณวาโส) 
        เลขาธิการ 
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



 

๗ 

อธิบายคํายอ 
 

กกถ. คณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถิน่ 

กก.วล. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ

ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการระบบราชการ 

คพ. กรมควบคมุมลพิษ 

ทสจ. สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 

ผวจ. ผูวาราชการจงัหวัด 

พ.ร.บ. พระราชบัญญตั ิ

สถ. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สผ. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สสภ. สาํนักงานสิ่งแวดลอมภาค 

อปท. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 

 

 

 ๘

สารบัญ 
 

  หนา 
บทที่ 1   
 

หลักการของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  

   
บทที่ 2  แนวทางและขัน้ตอนการจัดทําแผนปฏิบตัิการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั 
 

   
บทที่ 3   
 

การดําเนินการของ อปท. ในการจัดเตรียมรายละเอียด
ขอมูลเพื่อใชในการจัดทําแผนงาน/โครงการดานการ
จัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย 

 

   
บทที่ 4   
 

แนวทางการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพือ่การจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  

   
บทที่ 5   
 

การจัดสงเอกสาร 
 

บทที่ 6   
  
  
  
  
 

งบประมาณ 

 
   



 

 ๙

 สารบัญ (ตอ)  

  หนา 
ภาคผนวก ก   องคประกอบอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่

เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 

 ข   ตัวอยางตารางสรุปผลการวิเคราะหและพิจารณา
โครงการ ภายใตแผนปฏบิตัิการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 

 ค   กรอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินโครงการ
ขนาดเล็ก ดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอย
ชุมชน 

 

 ง   พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตราที่เกี่ยวของกับ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวดั 

 

 จ   กรอบแนวคิดการศึกษาความเหมาะสมโครงการเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
น้ําเสียชุมชน 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑๐

สารบัญภาพ 
  หนา 
ภาพที่ 1  
 

ความสัมพันธ และความเชือ่มโยงกฎหมายและแผน
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม  

   
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏบิัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั 
 

   
ภาพที่ 3  
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ของแตละ
จังหวัด  

   
ภาพที ่4  
 

ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏบิัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั  

   
ภาพที่ 5  
 

กรอบแนวคดิการศึกษาความเหมาะสมโครงการ     
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
น้ําเสียชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๑

สารบัญตาราง 
 

  หนา 
ตารางที่ 1 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการลงทุนกอสรางระบบ

รวบรวมและบาํบัดน้ําเสียชมุชน 
 

   
ตารางที่ 2 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการลงทุนกอสรางระบบ

กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 

   
ตารางที่ 3  
 

บัญชรีายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ
ลงทนุทีต่องยืน่ ณ วนัที่สงแผนปฏบิัตกิารฯ ในระดบั
จังหวัด 

 

   
ตารางที่  4 สรุปผลวิเคราะหและพิจารณาโครงการ  
   
ตารางที่ 5  
 

วงเงินงบประมาณ 
 

ตารางที่ 6 รายละเอียดคาใชจาย ซึ่งทองถิ่นตองจัดเตรียมเพื่อใช
ในการเดินระบบและบํารุงรักษา 

 

   
ตารางที่ 7 รายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการจัดการน้ํา

เสีย/ขยะมูลฝอยชุมชนภายใตแผนปฏบิัตกิารเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั 
ปงบประมาณ พ.ศ. .... 

 

   

 

 ๑๒

 สารบัญตาราง (ตอ)  

  หนา 
ตารางที่ ง-1 ประสิทธิภาพของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน

โครงการเดิมและโครงการที่ขอเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

   
ตารางที่ ง-2 รายได-รายจาย ที่เกิดขึ้นจริงของโครงการจัดการ    

น้ําเสียชุมชน 
 

   
ตารางที่ ง-3 ผลการตรวจวดัปริมาณน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบัด    

น้ําเสียชุมชน 3 ป ยอนหลัง 
 

   
ตารางที่ ง-4 ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ํากอนเขาระบบและหลังจาก

การบําบัดแลว ยอนหลัง 3ป 
 

   
ตารางที่ จ-1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะ 

มูลฝอยชุมชนเดิมและโครงการที่ขอเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

   
ตารางที่ จ-2 ปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย 3 ป 

ยอนหลัง 
 

   
ตารางที่ จ-3 ปริมาณขยะมูลฝอยของ อปท. อื่นที่รวมดําเนินการ

เขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย 3 ป ยอนหลัง 
 

 
 
 

  



 

 ๑๓

 สารบัญตาราง (ตอ)  

  หนา 
ตารางที่ จ-4 สรุปผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของ 

อปท. 3 ป ยอนหลัง 
 

   
ตารางที่ ฉ-1 รายไดของ อปท. 3 ป ยอนหลัง  
   
ตารางที่ ฉ-2 รายจายของ อปท. 3 ป ยอนหลัง  
   
ตารางที่ 8 บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจาณาโครงการ

จัดซื้อครุภัณฑการจัดการขยะมูลฝอย ที่ตองยื่น      
ณ วันที่สงแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

 

   
ตารางที่ ช-1 รายละเอียดครุภณัฑเกบ็ขนขยะมูลฝอยของ..............

จังหวัด........... 
 

   
   

 
 
 

 

 ๑๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

บทที่ 1 
หลักการของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจงัหวดั 
  
11..11  หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล  

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด มุงเนนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในภาพรวมของจังหวัด  
ที่สามารถปฏิบัติและดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณใหกับ อปท. ดําเนินการ  โดยแผนปฏิบัติการฯ  
ในระดับจังหวัด ตองเกิดจากการประสานเชื่อมโยง และบูรณาการแผน 
โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่หนวยงาน ทั้งภาครัฐ โดยหนวยงาน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้ง ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ไดดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึด
หลักการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะตองพิจารณาขอมูลพื้นฐานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม การใชประโยชน กิจกรรมที่
กอใหเกิดมลพิษหรือสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิต  
การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะไมจํากัดเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง แตรวมถึงปญหาที่คาบเกี่ยวระหวางพื้นที่ดวย  
โดยแตละหนวยงานหรือองคกรในพื้นที่นั้นๆ จะตองรวมกันจัดทํา แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสม เพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของ
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พื้นที่ โดยคํานึงถึงสภาพปญหา ความจําเปนเรงดวน และเงื่อนไขในดาน
ตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของจังหวัด 

 
11..22  กฎหมายและแผนงานที่เกี่ยวของกฎหมายและแผนงานที่เกี่ยวของ  

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ไดมุงเนนรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีกรอบแนวคิด แนวทางปฏิบัติ 
และเปาหมายความสําเร็จ ที่สอดคลองและสอดรับกับกฎหมายและแผนงาน 
ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
สวนที่ 8 แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้  

(1) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุม 
ทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดิน
อยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑ
การใชที่ดินนั้น มีสวนรวมในการตัดสินใจดวย  

(2) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและ
ดําเนินการใหเกษตรกร มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือ วิธีอื่น รวมทั้งจัดหา 
แหลงน้ํา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร  
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(3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการ
ตามผังเมือง อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  

(4) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้ง
ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากร  ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล  

(5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนา ที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  

1.2.2 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 (ภาคผนวก ง) 

มาตรา 35 - 41 วาดวยเรื่องแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด 

มาตรา 59 - 60 วาดวยเรื่องแผนปฏิบัติการเพื่อลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

1.2.3 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 - 2554 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 124 ตอนที่ 
พิเศษ 24 ง วันที่ 1 มีนาคม 2550) เปนแผนบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดกําหนดความสําเร็จตามเปาหมายที่ 2 เรื่อง
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด ดังนี้ 

1) รักษาคุณภาพน้ําของแหลงน้ําผิวดินอยางนอย
รอยละ 85 และแหลงน้ําทะเลชายฝงอยางนอยรอยละ 97 ใหอยูในเกณฑ
พอใชขึ้นไป 

2) ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉลี่ยให
ไมเกิน1 กิโลกรัม/คน/วัน มีการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชนใหม 
ไมนอยกวารอยละ 30 และมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูก
สุขลักษณะ ไมนอยกวารอยละ 40 ของปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้น 

3) รักษาคุณภาพอากาศใหมีดัชนีคุณภาพอากาศ
รายวันอยูในเกณฑดีถึงปานกลาง ไมนอยกวารอยละ 90 

1.2.4 แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2551 - 2554)  
มีสาระสําคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 (นําเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
11 มีนาคม 2551) แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ 
ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ไดแก แนวคิดและทิศทางการบริหาร
ประเทศ แนวทางการบริหารราชการแผนดิน และกลไกการนําแผนการ
บริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ โดยทั้ง 3 สวนจะชวยสรางความ
ชัดเจน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ ใหเปนไป
ในแนวทางและเปาหมายเดียวกัน โดยนโยบายที่ 4 ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน 1 ใน 8 นโยบายหลัก ที่รัฐบาล
มุงเนนใหความสําคัญที่นําไปสูการปฏิบัติ ไดอยางถูกตอง เปนรูปธรรม มี
ความชัดเจน ครบถวน สมบูรณ 



 5

1.2.5 แผนยุทธศาสตร จั งหวั ด  โดยจั งหวั ดจะจัดทํ า 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะ
จัดลําดับความสําคัญกอน-หลังของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตาม
สถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในแตละจังหวัด พรอมกําหนดเปาประสงค 
ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ที่เหมาะสม  

1.2.6 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมจังหวัด เปนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ใชเปนแนวทางการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของจังหวัดที่สอดคลองกับสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดย ก.พ.ร. ไดกําหนดใหเปนตัวชี้วัดหนึ่ง (KPI) ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายปของจังหวัด 
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บทที่ 2 
แนวทางและขั้นตอนการจดัทํา 

แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจงัหวดั 

 

22..11  แนวทางแแนวทางและขัน้ตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการละขัน้ตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการเพื่อการ
จัจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดจังหวัด  

 
เพื่อใหแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

ระดับจังหวัด เปนกลไกการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2550 - 2554 ไปสูการปฏิบัติเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืน ตลอดจน ปองกัน ควบคุม และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนได  
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และ อปท. ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน  จังหวัดจึงควรมีแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ดังนี้  

2.1.1 การบูรณาการกฎหมายและแผนดานสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของ โดยจังหวัดควรบูรณการกฎหมายและแผน /โครงการ/ กิจกรรม 
ดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด 
นํามาเชื่อมโยงเปนกรอบหรือแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด (ภาพที่ 1) เพื่อใหเกิดความสอดคลองและสอดรับกับการ
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พัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ภาพรวม 

2.1.2 การปรับแผนการดําเนินงานไดในทุกๆ ป (Rolling 
Plan) แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่นําเสนอในแตละป จะตองเปน
แผนที่สามารถดําเนินงานไดตลอดระยะเวลา 4 ป มีการกําหนดเปาหมาย
และตัวชี้วัดผลสําเร็จไว แตเมื่อถึงระยะเวลาของการปฏิบัติแลว ไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว คณะกรรมการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ทบทวนแผนเดิมพรอมปรับแผนการดําเนินงาน กิจกรรมและ
โครงการตางๆ ในปที่จัดทําเปนแผนใหมในลักษณะของแผน 4 ป และเมื่อ
ดําเนินการในปตอไป หากสถานการณเปลี่ยนแปลง ก็อาจดําเนินการปรับ
แผนตอไปได (Rolling Plan) โดยใหแผนใหมมีความสอดคลองกับ
สถานการณ 
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ภาพที ่1 ความสัมพันธ และความเชื่อมโยงกฎหมายและแผนดานการจัดการสิ่งแวดลอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2550-2554 

แผนการบริหารราชการแผนดิน 
(พ.ศ. 2551-2554) 

แผนยุทธศาสตรจังหวัด

แผนปฏิบัติการเพือ่การจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิง่แวดลอมในระดับจังหวัด 

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
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2.2 ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

สผ. ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ดังนี้ (ภาพที่ 2)  

ขั้นที่ 1  การแจงจังหวัดทําแผน 
1.1 สผ .  ในฐานะฝ ายเลขานุการคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ แจงผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ ใหทราบปฏิทินการ
จัดทําและสงแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ. .... พรอมคูมือ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ใน
ระหวางเดือนกรกฎาคมของทุกป  

1.2 สผ. จัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด และเพื่อใหจังหวัดและหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ รับทราบและเกิดความเขาใจในแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด และเกณฑการพิจารณาโครงการของ อปท. 

ขั้นที่ 2  การจัดทําแผนของแตละจังหวัด 
 2.1 ระดับจังหวัด 
  เมื่อ ผวจ. ไดรับแจงการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ  

ในระดับจังหวัด จาก สผ. แลว ควรดําเนินการโดยเรงดวน เนื่องจากมี
ระยะเวลาดําเนินการจัดทําแผนเพียง 3 เดือน ในชวงสิงหาคม – ตุลาคม 
ของทุกป และควรดําเนินการดังนี้  (ภาพที่ 3)  
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ทองถิ่นดําเนินการตาม 

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

  8 การขอตั้งงบประมาณ ก.พ. 

7 การพิจารณาจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

ก.พ. 

 6 การใหความเหน็ชอบและ 
อนุมัติแผน 

ก.พ. 

5 การพิจารณาแผน ม.ค. 

4 พิจารณาและวิเคราะหแผนฯ พ.ย. - ม.ค. 

 3 จังหวัดสงแผน ต.ค. 

  2 การจัดทําแผนของแตละจังหวัด ส.ค. - ต.ค. 

 1 การแจงจังหวัดทําแผน ก.ค. 

ขั้นที่ รายละเอียด 
ระยะเวลา 

(เดือน) 

ภาพที่  2  ขั้นตอนการจัดทาํและพิจารณาแผนปฏบิัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิง่แวดลอมในระดับจังหวัด 
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ภาพที่ 3  การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด ของแตละจังหวัด

คณะกรรมการฯ รวบรวม วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และ
ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสาร เพื่อบรรจุอยูใน 

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เสนอ ผวจ. พิจารณาลงนาม 

ทบทวนการดําเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด วิเคราะหสถานการณการจัดการ

ปญหาดานสิ่งแวดลอมปจจุบัน  

วิเคราะห ประเมนิศักยภาพในการ
จัดการปญหาสิ่งแวดลอม 

วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก 
ที่สงผลตอการบริหารจัดการ 

จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  โดยกําหนดกลยุทธและมาตรการ 
ในการดําเนินงาน  กําหนดเปาหมายในการปองกันแกไขปญหา  

และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนระดับจังหวัด 

สงแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ให สผ. 

ประสาน อปท. จัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตกลยุทธและมาตรการที่กําหนด 

จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมนิผลแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

จัดลําดับความสําคัญ 
ของปญหา 
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 2.1.1 ผวจ. ในฐานะประธานกรรมการจัดทําและ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการฯ (หากยังไม มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการชุดนี้ โปรดพิจารณาแตงตั้งกรรมการตามองคประกอบและ
หนาที่ ดังภาคผนวก ก – 1) และดําเนินการดังนี้ 

1) ทบทวนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ  
ในระดับจังหวัด ของปที่ผานมา  

2) วิเคราะหสถานการณการจัดการปญหาดาน
สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ของจังหวัด ทั้งปญหาที่ไดรับการแกไขแลว ปญหา
ที่ยังคงเกิดขึ้นในปจจุบัน และปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  

3) วิเคราะหและประเมินศักยภาพในการจัดการ
ปญหาสิ่ งแวดลอมในป จจุบันและอนาคต วิ เคราะหป จจัยต างๆ  
ทั้งองคประกอบภายในและภายนอก ที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ เพื่อกําหนดแนวทางปองกันและแกไขปญหาในลําดับตอไป 

4) จัดลําดับความสําคัญของปญหา ตามความ
รุนแรงและผลกระทบที่ไดรับ  

5) กําหนดขั้นตอนและกระบวนการการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ของจังหวัด 
 2.1.2 คณะกรรมการฯ จัดทําแผนปฏิบัติการฯ  
ในระดับจังหวัด โดยพิจารณากําหนดเปาหมายภาพรวมของทั้งจังหวัด 
ในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดานตางๆ ทั้งเปาหมายของแผน 
ตัวชี้วัดในแตละระดับ พรอมทั้งกําหนด กลยุทธ มาตรการ และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ทั้งนี้ 
แผนงาน/โครงการ ควรมีสาระสําคัญตามมาตรา 38 แหง พ.ร.บ. สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สําหรับ อปท. ที่อยูใน
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จังหวัดที่มีการประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59 ใหจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 60 
แลวรวมเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยให อปท. 
ในจังหวัด เขามามีสวนรวมในการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อบรรจุไวใน
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  

 2.1.3 คณะกรรมการฯ รวบรวมวิ เคราะห  และ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ และตรวจสอบความถูกตองและ 
ความครบถวนของเอกสาร ตามที่กําหนดไวในคูมือฯ เพื่อบรรจุอยูใน
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
ลงนาม สงแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวดั ให สผ.  

2.2  ระดับ อปท. 
อปท. ที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด หรือ ประสงคจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการกอสรางหรือดําเนินการใหมีระบบบําบัด 
น้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียจากกองทุนสิ่งแวดลอม จะตองจัดทํา
ขอเสนอโครงการดานการจัดการสิ่งแวดลอมตามแบบฟอรมขอเสนอ
โครงการ และตองมีเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการตามที่ สผ. 
กําหนดไว (บทที่ 8) ใหครบถวนสมบูรณ และถูกตอง และสงให
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการ และบรรจุไวในแผนปฏิบัติการฯ  
ในระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ....  
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ขั้นที่ 3  จังหวัดสงแผน 

ผวจ .  เสนอแผนปฏิบั ติ การฯ  ในระดับจั งหวั ด 
ปงบประมาณ พ.ศ. .... มายัง สผ. จํานวน 5 ชุด เพื่อวิเคราะหกลั่นกรอง 
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และแผนงาน/โครงการ ของ อปท. ภายใต
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด กอนนําเสนอคณะทํางานพิจารณา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ทั้งนี้ 
โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด จะตองมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวน  

ขั้นที่ 4  พิจารณาและวิเคราะหแผนฯ 

4.1 สผ. ในฐานะเลขานุการคณะทํางานพิจารณา
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองของเอกสาร และขอมูลตางๆ ที่ 
อปท. เสนอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

4.2 คณะทํางานฯ ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดําเนินการ
โครงการ พรอมหารือรวมกับ อปท. สสภ. และ ทสจ. พรอมทั้งประเมิน 
ความพรอมของโครงการที่ไดผานการพิจารณาความพรอมเบื้องตน จาก
การตรวจสอบความครบถวน ความถูกตอง ของขอมูลและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาที่เปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  
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4.3 สผ. ในฐานะเลขานุการคณะทํางานฯ จัดประชุม
คณะทํางานพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของ อปท. ภายใต
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด กอนนําเสนอคณะอนุกรรมการกํากับ
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด 

ขั้นที่ 5  การพิจารณาแผน 

สผ. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
นําโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่ผานการพิจารณา
กลั่นกรองของคณะทํางานพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
โครงการของ  อปท .  ข อ จํ ากั ดของงบประมาณ  แล วนํ า เสนอ
คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ภายใต กก.วล. พิจารณาตอไป 

ขั้นที่ 6  การใหความเห็นชอบและอนุมัติแผน 

สผ. ในฐานะฝายเลขานุการ กก.วล. (มาตรา 13 แหง 
พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535) นํา
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่คณะอนุกรรมการ
กํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัดพิจารณาแลว เสนอขอความเห็นชอบจาก กก.วล. 
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ขั้นที่ 7  การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน 

สผ. นําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปงบประมาณ 
พ.ศ. .... ที่ กก.วล. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว นําเสนอตอ กกถ.  
เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. เพื่อดําเนินโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ตอไป 

ขั้นที่ 8  การขอตั้งงบประมาณ 

สถ. จะเปนผูเสนอขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ใหแก อปท. ซึ่งจะ
ดําเนินการแจงไปยัง อปท. ที่ไดรับอนุมัติโครงการใหเตรียมการ
กระบวนการประกวดราคา เพื่อจัดหาผูรับจางกอสรางระบบหรือการจัดหา
ครุภัณฑตางๆ ทั้งนี้ อปท. ตองดําเนินการในสวนของการจัดทําราคากลาง 
แบบแปลนใหพรอมดําเนินการไดทันที ที่ไดรับอนุมัติวงเงินงบประมาณ 
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บทที่ 3 
การดําเนินการของ อปท. ในการจดัเตรียม

รายละเอยีดขอมลูเพื่อใชในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ดานการจัดการ 

น้ําเสียชมุชนและขยะมลูฝอย 
 

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มุงเนนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นวางแผนงาน/โครงการดานสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม ตั้งแต
ชวงเริ่มโครงการ (การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด) 
ระหวางดําเนินงาน (การกอสราง การควบคุมงานกอสราง) จนกระทั้ง
สิ้นสุดโครงการ (การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบ ตลอดจนการเก็บ
คาบริการมาใชในการบริหารจัดการ) นอกจากนี้ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ควรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการเริ่มตนสํารวจ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลอยางถูกตองเปนไปตามหลักการทางวิชาการ 
ซึ่งจะนํามาถึงการออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมใน
เชิงประสิทธิภาพ ทั้งการบําบัดและคุมทุน รวมทั้งการดําเนินการติดตาม
ผลและตรวจสอบการฟนฟูสิ่งแวดลอม หลังจากการกอสรางระบบตางๆ 
แลว ก็เปนสิ่งจําเปนที่จะตองทําเพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาแบบยั่งยืนที่
สามารถเชื่อถือได ทั้งนี้ ทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จะตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของดังนี้ 
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3.1 อปท. ตองดําเนินการประเมินความรุนแรงของปญหา 
ความพรอมของทองถิ่น และการกําหนดแนวทางและทิศทางการแกไข
ปญหาดานน้ําเสีย/ขยะมูลฝอยชุมชน ทองถิ่นจะตองพิจารณาดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเบื้องตนของ น้ําเสีย/ขยะมูลฝอย ในเขตทองถิ่นตนเอง
ทั้งหมด ประเมินสถานการณปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ปริมาณ
ขยะมูลฝอยจะแปรตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและอัตราการผลิต 
ขยะมูลฝอยตอคน สวนดานการจัดการน้ําเสียชุมชนจะตองทําการสํารวจ 
เก็บตัวอยางน้ําเสีย วิเคราะหคาความสกปรก ประมาณการปริมาณน้ําเสีย 
และนํามาวิเคราะหถึงความรุนแรงของปญหา ทั้งนี้ ใหใชหลักการของการ
ประเมินปจจัยตางๆ แบบ SWOT Analysis  ซึ่งในการเก็บตัวอยางน้ําเสีย
เพื่อทําการวิเคราะห ควรจะดําเนินการอยางนอย 1 ป หรือประมาณ 4 ครั้ง 
(รายไตรมาส) เพื่อจะไดทราบถึงปญหาที่แทจริงของทองถิ่น นอกจากนี้
แลวจะตองตรวจสอบขอมูลจาก คพ. ถึงการจัดลําดับความสําคัญของ
ทองถิ่น ควรจะดําเนินการโครงการตามการจัดลําดับไวในแตละปที่แลว 

3.2 หากผลการประเมินในขอ 3.1 แลว พบวาทองถิ่นมี
แนวโนมของความรุนแรงของปญหาน้ําเสีย/ขยะมูลฝอย อปท. ควรจะ
ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดการน้ําเสีย/ขยะมูลฝอย โดย
อาจดําเนินการเองหรือวาจางผูเชี่ยวชาญทําการศึกษา ซึ่งจะตองมี
การศึกษาสํารวจ วิเคราะห และประเมินปริมาณน้ําเสียทั้งเขตของทองถิ่น 
คัดเลือกสถานที่ตั้งระบบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ การใชพื้นที่ของ
หนวยงานตางๆ เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง คพ. และหนวยงานตางๆ 
การกําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับทองถิ่น การวิเคราะหดาน
เศรษฐศาสตร และดานการเงิน ซึ่งควรจะขอคําปรึกษาดานวิชาการจาก 
สสภ. และ คพ. จากนั้นจึงจะออกแบบระบบที่เหมาะสมเปนแบบเบื้องตน 

 

24 

3.3 การออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรม (Detail 
Design : DD) ซึ่ง อปท. อาจดําเนินการเอง หรือวาจางผูมีความชํานาญ
พิเศษ และมีประสบการณในการดําเนินงานดานนี้ ทําการศึกษาและ
ออกแบบรายละเอียดดานวิศวกรรม พรอมการประมาณการราคาคา
กอสรางระบบ และจัดทําแผนงานในการดําเนินงานโครงการ ตั้งแตเริ่มตน
โครงการ จนถึงการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

3.4 อปท. ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการบรรจุไวใน
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ของแตละโครงการ รวมถึงจะตองจัดทําเอกสารตามขอกําหนดของ
แบบฟอรมที่กําหนดให จึงจะไดรับการพิจารณาและบรรจุโครงการไวใน
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

การดําเนินการตางๆ เหลานี้ มีความสัมพันธกันและ
เกี่ยวของกับผลลัพธของโครงการทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ
วิเคราะหสภาพปญหาและการตัดสินใจแกไขปญหาที่ถูกตอง การเลือก
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับ อปท. ในวงเงินงบประมาณที่พอเหมาะ 
รวมถึงความสามารถของ อปท. ในการจัดหารายได เพื่อเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทําความเขาใจกับ
ประชาชน และใหประชาชนมีสวนรวมกับการดําเนินโครงการ อยางไรก็
ตาม การดําเนินโครงการตามขั้นตอนเหลานี้ จะตองอาศัยความรูและ
ประสบการณของเจาหนาที่ของ อปท.ในการศึกษา สํารวจ ทําความเขาใจ
กับสภาพปญหา และกําหนดแนวทางแกไขปญหาที่ถูกตอง แตในกรณีที่
จํานวนบุคลากรของทองถิ่นมีไมเพียงพอ หรือการแกไขปญหามีความ
จําเปนตองใชเทคโนโลยีที่ยุงยากซับซอน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของอาจอาศัย
บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการแทน ภายใตการกํากับดูแลอยางใกลชิดของ
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เจาหนาที่ทองถิ่น ผูมีความรูความสามารถในการกํากับการปฏิบัติงานของ
ผูรับจางเหลานั้นใหไดผลงานที่ถูกตอง รวมทั้งประหยัดคาใชจายในการ
กอสรางและดําเนินการระบบ ตลอดจนสามารถชี้แจงประชาชนในพื้นที่ให
เขาใจและรวมมือในการดําเนินโครงการและยินยอมจายคาบริการให อปท. 
เพื่อไมใหเปนภาระกับงบประมาณหรือรายไดของ อปท. ซึ่งจําเปนตองใช
ในการพัฒนาดานอื่นๆ  
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บทที่  4 
แนวทางการพจิารณา 

แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการ 
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจงัหวดั  

 
44..11  การพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดกาการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการรคุณภาพคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดด  

การพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ  ในระดับจังหวัด  จะ
พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด ผลการทบทวน วิเคราะห สถานการณปญหาสิ่งแวดลอม
ในแตละดาน รวมถึงการแกไขปญหาที่ผานมา การจัดลําดับความสําคัญ
เรงดวนของปญหาที่ยังคงมีอยู เปาหมายของการปองกันแกไขปญหาให
มีความสอดคลองกับ พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2543 และตองครบถวนสมบูรณตามมาตรา 38 แหง พ.ร.บ. 
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งในเรื่อง
ของการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ระบบจัดการมลพิษ การจัดเก็บคาบริการจัดการมลพิษ การติดตาม
ตรวจสอบและควบคุมการปลอยมลพิษ รวมทั้งบังคับใชกฎหมาย 
นอกจากนี้ จะพิจารณาความสอดคลองกันของกลยุทธ แนวทางการ



 

29 

แกไขปญหา แผนงาน /โครงการของหนวยงานตางๆ ระยะเวลา
ดําเนินการ ตอเปาหมายในการปองกันแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม และ
ตัวชี้วัดที่กําหนด 

 
4.1.1 การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให อปท. มี
หนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ดานการจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ของตนเอง และให อปท. พึ่งตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของตนเอง โดยกําหนดการจัดสรรรายไดใหแก 
อปท. ใหเพิ่มขึ้น ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 แตอยางไรก็ตาม ยังคงมี
ขอจํากัดดานงบประมาณของ อปท. ในการลงทุนระบบการจัดการมลพิษ 
ซึ่งมีมูลคาการลงทุนสูงเกินศักยภาพทางการเงินของ อปท. จึงเห็นควร
จัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. ในการดําเนินภารกิจดังกลาว โดยผาน
กระบวนการแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
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4.1.2 โครงการดานการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง และ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใหใชงบประมาณของ อปท. 

สวนใหญลักษณะโครงการเปนกิจกรรมดานการบูรณาการ 
ทั้งในเรื่องของการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง และการเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ซึ่งทองถิ่นสามารถดําเนินการไดเอง โดยไมตองขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ดังนี้ 

(1) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง เชน พื้นที่ 
กันชน (Buffer zone) ระหวางแหลงกําเนิดมลพิษและเขตที่อยูอาศัย การ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ระบบบําบัด
น้ําเสียชุมชน ทั้งนี้ ไมพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการกอสราง 
สิ่งปลูกสราง และการดําเนินงานในพื้นที่ที่ซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น 

(2) การควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน โดยสนับสนุนใหมี
ระบบการจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อนําไปกําจัดอยาง 
ถูกวิธี และไดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อการกอสรางระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้ง การผลิตพลังงานจาก
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งโครงการประเภทนี้ สามารถพัฒนา
ตอไปใหเปนโครงการที่มีศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
(กาซมีเทน) หรือที่เรียกวาโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(CDM : Clean Development Mechanism) ได 
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44..22  เกณฑเกณฑการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการของของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในรในระดับจังหวัะดับจังหวัดด  

 
4.2.1 โครงการดานการจดัการน้ําเสยีชุมชน 

1) พิจารณาสนับสนุนโครงการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 
ดังนี้ 

1.1) โครงการปรับปรุง/ฟนฟู ภายใตแผนฟนฟูและ
ปรับปรุงระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี  

1.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย หมายถึง 

- การขยายโครงขายทอรวบรวมน้ําเสียและการ
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียสวนขยาย 

- การปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการ
บําบัดน้ําเสีย 

ซึ่งจะตองมีระยะการเดินระบบ (Operate) แลว อยาง
นอย 3 ป และจะตองมีผลการเดินระบบและบํารุงรักษาไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3) โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัด 
น้ําเสียชุมชนใหม  
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2) ใหความสําคัญกับพื้นที่เปาหมายตาม “นโยบายและพื้นที่
เปาหมายการจัดการน้ําเสียชุมชน ป 2552-2559” ของ คพ. เปนลําดับ
แรก 

3) ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงาย 
เนนหลักการธรรมชาติ มีการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบที่ไมยุงยาก
ซับซอน และคาใชจายในการดาํเนินการต่ํา 

4) สําหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ พิจารณาดังนี้ 
4.1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ําเสีย 

จะตองมีปริมาณน้ําเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสียในระยะแรก ไมต่ํากวา 
รอยละ 75 ของประสิทธิภาพ ระบบที่ไดกอสรางไวแลว 

4.2) การเ พิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย 
จะตองมีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียในระยะแรกไมต่ํากวา
รอยละ  75 ของประสิทธิภาพ ระบบที่ไดกอสรางไวแลว 

5) สําหรับ อปท. ที่มีความประสงคจะวางแผนการจัดการ 
น้ําเสียในพื้นที่ของตน โดยใชรูปแบบการจัดการน้ําเสียแบบกลุมอาคาร 
(Cluster Wastewater Treatment) อปท. สามารถประสานกรมควบคุม
มลพิษ เพื่อขอใชแบบมาตรฐานและรายการประมาณราคา ในการ
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดใหมีความ
สอดคลองพื้นที่ของตน 

6) สําหรับ อปท. ขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียที่จะเขาสู
ระบบ 50 - 500 ลูกบาศกเมตร/วัน มีความประสงคจะดําเนินการโครงการ
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชน โดยการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ขนาดเล็ก และวงเงินโครงการไมเกิน 20 ลานบาท อาจขอรับการสนับสนุน
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งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของ
กองทุนสิ่งแวดลอมได (ภาคผนวก ค) 

7) มีแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งในระยะการ
กอสรางและระยะการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนิน
โครงการดังกลาวขางตน จะตองจัดสงขอเสนอโครงการพรอมรายละเอียด
ขอมูลตามหลักเกณฑ การพิจารณาโครงการลงทุนกอสรางระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการลงทุนกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
 

สาระสําคญั 
เอกสารขอมูล 

โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 
1. การศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอยีด 

1. FS/DD ตองดําเนนิการแลวเสร็จ ไมเกนิ 3 ป นับถึงปที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด และจะตองระบุผูจัดทาํ ชื่อโครงการ หนวยงานเจาของโครงการ และวันเดือนปที่แลว
เสร็จชดัเจน 

(FS/DD) 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตองมีรายละเอียดขอมูลอยางนอยตอไปนี้ 
2.1 การสํารวจขอมูลที่เปนปจจุบัน เชน 

จํานวนประชากร ปริมาณและลักษณะสมบัติ
ของน้ําเสียที่เกิดขึ้น การใชประโยชนที่ดิน 
สภาพทางธรณีวิทยา ของพื้นที่โครงการ  
เปนตน 

2.2 การวิเคราะหและกําหนดพื้นที่ตาม
ความรุนแรงของปญหาน้ําเสียที่ เกิดขึ้น 

2. อปท. วาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด หรืออาจ
ดําเนินการเอง ทั้ งนี้  ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดจะตองมี
รายละเอียดขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
2.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ

รวบรวมและบําบัดน้ําเสียที่ดําเนินการอยูใน
ปจจุบัน ทั้งดานเทคนิควิศวกรรม และการ
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สาระสําคญั เอกสารขอมูล 
โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Zoning)  และการจัดลําดับความสําคัญของ
พื้นที่ที่จําเปนตองไดรับการแกไข 

2.3 การเสนอทางเลือกและวิเคราะห
ความเหมาะสมทางดานเทคนิควิศวกรรม 
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร การบริหาร
จัดการ 

1) ด า น เ ท ค นิ ค วิ ศ ว ก ร ร ม 
(Technical Analysis) แนวทอรวบรวมน้ํา
เสียและระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งรวมถึง ขนาด 
สถานที่ตั้งระบบบําบัด/แนวทอรวบรวมน้ํา
เสีย ประสิทธิภาพ/มาตรฐานของเทคโนโลยี 
วั สดุ อุ ปกรณ  ที่ มี ความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพปญหาและสภาพพื้นที่ 
โดยจะตองคํานึงถึงอายุการใชงานและคา

บริหารจัดการ พรอมทั้งปญหาอุปสรรค (ถามี) 
และแนวทางการแกไข 
  2.2  ดําเนินการตามขอ 2 ของโครงการใหม 
2.3  แสดงความเชื่อมโยงของระบบรวบรวม

เดิมและสวนขยาย 
2.4 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ของระบบบําบัดน้ําเสียที่ดําเนินการอยู ใน
ปจจุบันและระบบที่ดําเนินการในอนาคต 
3.  ในกรณีที่  อปท . มีความประสงคที่ จะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรวบรวมและบําบัด
น้ําเสีย จากระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม 
(Central Wastewater Treatment) เปนระบบ
บํ าบั ดน้ํ า เ สี ย แบบกลุ ม อ าคา ร  (Cluster 
Wastewater Treatment) จะตองดําเนินการ
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สาระสําคญั เอกสารขอมูล 
โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินงาน รวมทั้ง การดูแลบํารุงรักษา 
นอกจากนี้  จะต องเสนอแนะรูปแบบ /
แผนการกอสรางและการดําเนินงานที่มี
ความเหมาะสมและดําเนินการไดจริง 

2) ด า น ค ว า ม คุ ม ค า ท า ง
เศรษฐศาสตร (Economic Analysis) การ
วิเคราะหมูลคาการลงทุน รายไดและรายจาย
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เนื่องจาก
โครงการดานการจัดการน้ําเสีย อาจไม
สามารถตีคาผลตอบแทนเปนตัวเงินได 
ดังนั้น การลงทุนควรคํานึงถึงคาใชจายที่
เกิ ดขึ้ น ในระหว างการ เดิ นระบบและ
บํารุงรักษาระบบ อยางไรก็ตาม จะตอง
ศึกษาถึงรายไดที่เกิดจากอัตราคาบริการ

ศึกษาเพื่ อวางแผนการจัดการน้ํ า เสียใน
ภาพรวมของพื้นที่ที่เหลือ ซึ่งอาจมีความจําเปน
ที่จะตองกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมด 
หรืออาจดําเนินการเพียงบางพื้นที่กอนก็ได 
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สาระสําคญั เอกสารขอมูล 
โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บําบัดน้ําเสียที่เปนไปไดในการจัดเก็บจาก
ประชาชน/สถานประกอบการ/องคกรตางๆ 
ที่ตั้งอยูในพื้นที่บริการ 

3) ดานสังคม (Social Analysis) 
ตองมีการประเมินความตองการ/การยอมรับ
ของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่บริการ
ตอการดําเนินโครงการ 

4) ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน (Initial Environmental 
Examination)  

5) ดานการจัดการองคกรและ 
การบริหารจัดการ (Organization and 
Management Analysis) ซึ่งจะตองวิเคราะห
ถึงโครงสรางขององคกรและบุคลากรที่
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สาระสําคญั เอกสารขอมูล 
โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 

รับผิดชอบโครงการทั้งในระยะการกอสราง
และระยะการบริหารจัดการระบบ รวมถึง
แผนการบริหารจัดการ โดยหมายรวมถึง การ
วางแผนเพื่อแบงระยะการกอสรางตามความ
จําเปนเรงดวนของปญหาและการควบคุม
กํากับดูแลในระยะการกอสรางและการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาระบบ 

 
 
 
 
 
 

2.  การออกแบบ
รายละเอยีด 
 

1.  ตองดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 3 ป นับ
ถึงปที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
และจะต องแสดง  ชื่ อโครงการ  หน วย
ดําเนินการ บริษัทผูออกแบบรายละเอียด 
และวัน เดือน ป ที่แลวเสร็จอยางชัดเจน 
2.  จะตองเปนแบบรายละเอียดที่สอดคลอง
กับผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

1. หากเปนการดําเนินการในสวนขยายและ
แบบรายละเอียดที่ไดออกแบบไวมีอายุมากกวา 
3 ป นับจากปที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด อปท. จะตองดําเนินการใหม 
2. เปนแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมพรอม
กอสรางและระบุประเภท ชนิด ขนาด หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ครุภัณฑ ครบถวน  
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สาระสําคญั เอกสารขอมูล 
โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 

รายละเอียด และที่ดินที่ไดดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมไว 
3.  เปนแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม พรอม
กอสราง และระบุประเภท ชนิด ขนาด หรือ
คุณลั กษณะเฉพาะของวั สดุ /ครุภัณฑ 
ครบถวน ทั้งนี้ จะตองแสดงผังภาพรวมของ
พื้นที่ อปท. และพื้นที่บริการทั้งหมด  โดย
แสดงโครงขายแนวทอรวบรวมน้ําเสีย ทิศ
ทางการไหลของน้ําตามแนวทอดังกลาว และ
ที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสีย 
4.  จะตองจัดทํารายการประมาณราคา โดย 
    4.1  รายการประมาณราคาจะตองถอดมา
จากแบบรายละเอียดของโครงการที่ ใช
กอสรางตามขอ 3 

    ทั้งนี้จะตองแสดงผังภาพรวมของพื้นที่ 
อปท. และพื้นที่บริการทั้งหมด โดยแสดง
โครงขายแนวทอรวบรวมน้ําเสีย ทิศทางการ
ไหลของน้ําตามแนวทอดังกลาว และที่ตั้งของ
ระบบบําบัดน้ําเสียในระยะปจจุบันและระบบที่
จะดําเนินการในอนาคต 
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สาระสําคญั เอกสารขอมูล 
โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 

    4.2  ราคาที่ ใชตองเปนปจจุบัน และ
จะตองระบุแหลงที่มา และเดือนปของราคาที่
ใชอางอิง 

3.  ที่ดิน 
 

1.  ที่ดินที่จะใชในการกอสรางจะตองเปนไปตามหลักเกณฑในการคัดเลือก/จัดหาพื้นที่ที่
เหมาะสมในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียของ คพ. และจะตองสอดคลองกับผลการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และแบบรายละเอียดที่ใชในการกอสราง 
2.  จะตองแสดงเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินที่จะใชกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย หรือ
หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินผืนดังกลาวตลอดอายุโครงการจากหนวยงานเจาของพื้นที่ เชน 
กรมธนารักษ กรมปาไม หรือเอกชน เปนตน  
3.  หากที่ดินที่จะใชในการกอสรางแนวทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเปนกรรมสิทธิ์หรืออยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานอื่น เชน กรมทางหลวงชนบท กรมขนสงทางน้ําและพาณิชย
นาวี เอกชน และ อปท. อื่น เปนตน จะตองมีหนังสือยืนยันจากหนวยงานดังกลาว ใหใช
พื้นที่นั้นๆ  
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สาระสําคญั เอกสารขอมูล 
โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 

4.  การรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
 

การดําเนินโครงการของ อปท. ตองผานการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา 67 แหง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
เมื่อระเบียบ/วิธีปฏิบัติ มีผลบังคับใชกอนการเสนอโครงการ ทั้งนี้ การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนจะตองครอบคลุมชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่กอสรางระบบและพื้นที่ที่ไดรับ
ผลกระทบ 

5.  การสมทบ
งบประมาณ 

อปท. จะตองระบุแหลงงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุน และมีหนังสือยืนยันการสมทบ
งบประมาณการกอสรางในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

6.  แผนการบริหาร
จัดการ 
     6.1  แผนงานการ
เดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบ 

 
 
1.  อปท. จะตองจัดทําแผนการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ภายหลังการกอสรางระบบแลวเสร็จ เพื่อใหการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ประกอบดวย แผนดานตางๆ ที่จําเปนอยางนอยดังนี้ แผนดาน

 

42 

สาระสําคญั เอกสารขอมูล 
โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 

 เทคนิค แผนการซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ แผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
2.  ในกรณีที่ อปท. ไมประสงคจะดําเนินการเอง อาจวาจางเอกชนดําเนินการบริหารจัดการ
ระบบแทนได โดยจะตองจัดทําแผนการจัดหาและรูปแบบการบริหารจัดการดวย 
3.  พรอมนี้ อปท. จะตองจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการ 

     6.2  แผน
งบประมาณการเดิน
ระบบและบํารุงรักษา
ระบบ 

1. ประมาณการรายไดและรายจาย เพื่อการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสีย ตลอดอายุโครงการ โดยแสดงแหลงที่มาของรายได ทั้งรายไดของ อปท. เอง รายไดจาก
แหลงอื่น และรายไดจากการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 

2.  ในกรณีที่ อปท. ยังไมสามารถจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียได จะตองแสดงถึงที่มาของ
งบประมาณหรือรายไดของ อปท. หรือจากแหลงอื่น ใหเพียงพอตอรายจายที่เกิดขึ้น 
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6.3 แผนการจัด
โครงสรางองคกรและ
บุคลากร 

อปท. จะตองจัดเตรียมองคกรและบุคลากรประจาํ ใหพรอมและเหมาะสม ทั้งในชวงของการ
กอสราง การดําเนินการ และการบาํรงุรกัษาระบบรวบรวมและบาํบัดน้ําเสียชุมชน ตลอดอายุ
การใชงานของระบบ ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบไุว โดย
แสดงใหเหน็ถงึโครงสรางของแตละหนวยงาน และอัตรากาํลังเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
ดําเนนิการ เพื่อใหสามารถบรหิารจัดการระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

     6.4  แผนการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

1. อปท. จะตองทําแผนและดาํเนินการรณรงคประชาสัมพนัธ ทั้งในระยะกอน-ระหวาง-หลัง
การกอสรางโครงการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ใหกับประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของใน
พื้นที่เกี่ยวของโครงการ รวมทั้ง การจัดเก็บคาบริการบาํบดัน้ําเสีย 
2. จัดทําแผนการเปดเผยขอมลูตอสาธารณะ (Public disclosure) แบงเปน 2 ระยะ ดังนี ้
    2.1  ระยะกอสราง เพื่อประชาชนไดรับทราบสถานภาพการดําเนินโครงการ 
    2.2  ระยะการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ เพื่อใหประชาชนทราบจากผลการ 
เดินระบบ เชน คุณภาพน้าํ กอน-หลังการบาํบัด เปนตน 
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ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยใชงบประมาณของ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากองคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก 
 ก. การประชาสัมพันธ การรณรงคสรางจิตสํานึก และ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 ข. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 ค. การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อกอสราง
ระบบจัดการน้ําเสียชุมชน 
 ง. การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชน รวมทั้งการติดตามตรวจสอบระบบจัดการน้ําเสียชุมชน 
เปนระยะๆ 
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4.2.2 ดานการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 

1) พิจารณาสนับสนุนโครงการดานการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ดังนี้ 

1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
หมายถึง  

- การขยายพื้นที่เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณ
ขยะมูลฝอยไดเพิ่มขึ้น 

- การเพิ่ม/ปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีในการกําจัด
ขยะมูลฝอย  

ซึ่งจะตองมีระยะการเดินระบบ (Operate) แลว อยางนอย 
3 ป และจะตองมีผลการเดินระบบและบํารุงรักษาไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิ 

1.2) โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนใหม  
1.3) โครงการกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย 
1.4) โครงการจัดซื้อครุภณัฑการจัดการขยะมูลฝอย 

หมายถึง 
- การจัดซื้อครุภณัฑเกบ็ขนขยะมูลฝอย 
- การจัดซื้อครุภณัฑกําจัดขยะมูลฝอย 

2) ใหความสําคัญกับพื้นที่ตามการแบงกลุมพื้นที่การ
จัดการขยะมูลฝอยของ คพ. เปนลําดับแรก 

3) ให ความสํ าคัญกับการจั ดการขยะมู ลฝอยแบบ
ผสมผสาน เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองคประกอบและปริมาณของ
ขยะมูลฝอย รวมถึงมีคาใชจายในการดําเนินการที่เหมาะสมกับสถานะ
การเงินการคลังของ อปท. และรายไดจากการบริการ 
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4) การคัดเลือกเทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอย อปท. 
ตองเริ่มตนจากเทคโนโลยีอยางงาย คือ การฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) แลวจึงเลือกระบบหมักปุย 
(Composting) สวนระบบเตาเผา (Incineration) และการเปลี่ยนขยะมูล
ฝอยเปนพลังงาน (Waste to Energy) ใหเปนทางเลือกสุดทาย 

5) มีแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งในระยะ
การกอสรางและระยะเดินระบบและบาํรุงรักษาระบบ 

6) สําหรับ อปท. ขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยไม
เกิน 5-10 ตัน/วัน มีความประสงคจะดําเนินโครงการดานการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน  อาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของกองทุนสิ่งแวดลอมได 
(ภาคผนวก ค) 
 

ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
ดังกลาวขางตน จะตองจัดสงขอเสนอโครงการ พรอมรายละเอียด ขอมูล
ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการลงทุนระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 

สาระสําคัญ 
เอกสารขอมูล 

โครงการใหม โครงการเพิ่มประสทิธภิาพ 
1. การศึกษา 
ความเหมาะสมและ 

1. FS/DD ตองดําเนนิการแลวเสร็จ ไมเกนิ 3 ป นับถึงปที่เสนอแผนปฏิบัติการ ฯ ในระดับจังหวัด และ
จะตองระบุผูจัดทํา ชื่อโครงการ หนวยงานเจาของโครงการ และวันเดือนปที่แลวเสร็จชัดเจน 

ออกแบบรายละเอยีด 
(FS/DD) 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตองแสดงรายละเอียดขอมลูอยางนอยตอไปนี้ 
2.1 ขอมูลปจจุบันที่สํารวจไดในพืน้ที่บริการ 

เชน จํานวนประชากร  ปริมาณองคประกอบ และ
ลักษณะสมบัติของขยะมลูฝอย  การใชประโยชนที่ดนิ 
สภาพทางธรณวีิทยาของที่ตั้งโครงการ เปนตน  และ
การคาดการณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ในอนาคต 
โดยจะตองแสดงสมมุติฐานที่ใชในการคาํนวณที่มี
ความเหมาะสมเปนไปได 

2.2 ประสิทธิภาพของการเกบ็ขนขยะมลูฝอยใน

2. อปท. วาจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด หรืออาจ
ดําเนินการเอง ทั้งนี้ ผลการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดจะตองมีรายละเอียด
ขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
2.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการ

ขยะมูลฝอยที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ทั้งดาน
เทคนิควิศวกรรม และการบริหารจัดการ พรอมทั้ง
ปญหาอุปสรรค (ถามี) และแนวทางการแกไข 
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พื้นที่บริการ เชน จํานวนเทีย่วในการเก็บขนสําหรับ
ครภุัณฑเก็บขนที่มีอยู ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขน
ได ทั้งนี้ จะตองแสดงขอมูลครุภัณฑเก็บขนที่มีอยู
ทั้งหมดดวย 

2.3 การจัดการขยะมูลฝอยที่ดาํเนนิการอยูใน
ปจจุบัน รวมถงึการรณรงคประชาสมัพันธ และ
ดําเนนิการคัดแยกขยะมลูฝอย และการจัดเกบ็
คาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 

2.4 การเสนอทางเลือกและวิเคราะหความ
เหมาะสมในดานตอไปนี ้

1) ดานเทคนคิวิศวกรรม (Technical 
Analysis) การเปรียบเทยีบทางเลือกของรูปแบบ 
วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บขนและ
กําจัดขยะมูลฝอย โดยจะตองแสดงเหตุผลทีช่ัดเจน

  2.2  ดําเนินการตามขอ 2 ของโครงการใหม 
2.3  แสดงความเชื่อมโยงของระบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยเดิมและสวนขยาย 
2.4 แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ

ระบบฯ ที่ดําเนินการอยูในปจจุบันและระบบที่
ดําเนินการในอนาคต 
3 .   ในกรณีที่  อปท .  มี ความประสงคที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอย 
จะตองดําเนินการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการ
ขยะมูลฝอยในภาพรวมของพื้นที่ที่เหลือ  
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และเหมาะสมในการเลอืกทางเลือกในการจัดการขยะ
มูลฝอยที่เหมาะสมที่สุด ทัง้นี้ จะตองแสดงขอมูล
ประสิทธภิาพ/มาตรฐานของเทคโนโลยี วัสดุครภุัณฑ 
ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและ
สภาพพืน้ที่ โดยจะตองคาํนึงถึงอายกุารใชงานและคา
ดําเนนิงาน รวมทั้ง การดูแลบํารงุรกัษา 

2) ดานความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
(Economic Analysis) การวิเคราะหมูลคาการลงทนุ 
รายไดและรายจายที่เกิดขึน้จากการเดนิระบบและ
บํารงุรกัษาระบบ เนื่องจากโครงการดานการจดัการ
ขยะมูลฝอย อาจไมสามารถตคีาผลตอบแทนเปนตัว
เงินได ดังนัน้ การลงทนุควรคํานึงถึงคาใชจายที่
เกิดขึ้นในระหวางการเดินระบบและบาํรุงรักษาระบบ 
อยางไรก็ตาม จะตองศึกษาถงึรายไดที่เกิดจากอัตรา
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คาบริการเก็บขนและกาํจัดขยะมูลฝอยที่เปนไปไดใน
การจัดเกบ็จากประชาชน  สถานประกอบการและ
องคกรที่ตั้งอยูในพืน้ที่บริการ โดยรวมถึง อปท. ที่
มารวมทิ้งในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยดวย 

3) ดานสงัคม (Social Analysis) ตองมีการ
ประเมนิความตองการ/การยอมรับของประชาชนที่
อาศัยอยูในเขตพื้นที่บริการตอการดาํเนนิโครงการ 

4) ดานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
(Initial Environmental Examination)  

5) ดานการจัดการองคกรและการบรหิาร
จัดการ (Organization and Management Analysis) 
ซึ่งจะตองวิเคราะหถึงโครงสรางขององคกรและ
บุคลากรที่รบัผดิชอบโครงการทั้งในระยะการกอสราง
และระยะการบริหารจัดการระบบ รวมถึงแผนการ
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บรหิารจัดการ และ การวางแผนเพือ่แบงระยะการ
กอสรางตามความจาํเปนเรงดวนของปญหาและการ
ควบคุมกํากบัดูแลในระยะการกอสรางและการเดนิ
ระบบและบํารุงรักษาระบบ 

2.  การออกแบบ
รายละเอยีด 
 

1.  ตองดาํเนนิการแลวเสร็จไมเกิน 3 ป นับถึงปที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และจะตองแสดง 
ชื่อโครงการ หนวยดําเนนิการ บริษทัผูออกแบบรายละเอยีด และวัน เดอืน ป ที่แลวเสร็จอยางชัดเจน 
2.  จะตองเปนแบบรายละเอียดที่สอดคลองกบั  ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และ
ที่ดินที่ไดดาํเนนิการศึกษาความเหมาะสมไว 
3.  เปนแบบรายละเอียดทางวศิวกรรม พรอมกอสราง และระบุประเภท ชนดิ ขนาด หรอืคณุลักษณะ
เฉพาะของวัสด/ุครภุัณฑ ครบถวน ทัง้นี้ จะตองแสดงผังภาพรวมของพื้นที ่อปท. และพืน้ที่บริการทั้งหมด  
และที่ตั้งของระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
4.  จะตองแสดง ชื่อโครงการ หนวยดําเนนิการ และวัน เดือน ป ที่แลวเสรจ็อยางชดัเจน 
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5.  จะตองจัดทาํประมาณการราคา โดย 
    5.1  รายการประมารราคาจะตองถอดมาจากแบบรายละเอียดของโครงการที่ใชกอสรางตามขอ 3 
    5.2  ราคาทีใ่ชตองเปนปจจุบันมีอายไุมเกนิ 3 ป นับจากวันเสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจงัหวัด และ
จะตองระบุแหลงที่มา และเดือนปของราคาที่ใชอางองิ 

3.  ที่ดิน 
 

1.  ที่ดินที่จะใชในการกอสรางจะตองเปนไปตามหลักเกณฑในการคัดเลือก/จัดหาพื้นทีท่ี่เหมาะสมใน
การกอสรางระบบกําจัดขยะมลูฝอยของกรมควบคุมมลพิษ และจะตองสอดคลองกับผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และแบบรายละเอียดที่ใชในการกอสราง 
2.  จะตองแสดงเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินที่จะใชกอสรางระบบกาํจัดขยะมูลฝอย หรือหนังสือ
อนุญาตใหใชทีด่ินผืนดังกลาวตลอดอายุโครงการจากหนวยงานเจาของพืน้ที่ เชน กรมธนารักษ  
กรมปาไม หรอืเอกชน เปนตน  
3.  หากที่ดินทีจ่ะใชในการกอสรางระบบกาํจดัขยะมูลฝอยตั้งอยูนอกเขตพืน้ที่รับผิดชอบของตน จะตอง
มีหนังสือยืนยนัจากหนวยงานดังกลาว ใหใชพื้นที่นัน้ๆ  
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4.  การรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
 

การดําเนินโครงการของ อปท. ตองผานการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และพิจารณาดําเนินการตาม
มาตรา 67 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เมื่อระเบียบ/วิธีปฏิบัติ มีผลบังคับใชกอน
การเสนอโครงการ ทั้งนี้ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนจะตองครอบคลุมชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่
ที่กอสรางระบบและพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ 

5.  การสมทบ
งบประมาณ 

อปท. จะตองระบุแหลงงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนนุ และมหีนงัสือยืนยันการสมทบงบประมาณ
การกอสรางในอัตราไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงนิงบประมาณทัง้โครงการ 

6.  แผนการบริหาร
จัดการ 
     6.1  แผนงานการ
เดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบ 
 

1.  อปท. จะตองจัดทําแผนการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงภายหลังการ
กอสรางระบบแลวเสร็จ เพื่อใหการเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน ประกอบดวย แผนดานตางๆ ที่จําเปนอยางนอยดังนี้ แผนดานเทคนิค แผนการซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบ แผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
2.  ในกรณีที่ อปท. ไมประสงคจะดําเนินการเอง อาจวาจางเอกชนดําเนินการบริหารจัดการระบบแทนได 
โดยจะตองจัดทําแผนการจัดหาและรูปแบบการบริหารจัดการดวย 
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3.  พรอมนี้ อปท. จะตองจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการ 

     6.2  แผน
งบประมาณการเดิน
ระบบและบํารุงรักษา
ระบบ 

1. ประมาณการรายไดและรายจาย เพื่อการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย ตลอดอายุ
โครงการ โดยแสดงแหลงที่มาของรายได ทั้งรายไดของ อปท. เอง รายไดจากแหลงอื่น และรายไดจากการ
จัดเก็บคาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 

2.  ในกรณีที่ อปท. ยังไมสามารถจัดเก็บคาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยได จะตองแสดงถึงที่มา
ของงบประมาณหรือรายไดของ อปท. หรือจากแหลงอื่น ใหเพียงพอตอรายจายที่เกิดขึ้น 

   6.3  แผนการจัด
โครงสรางองคกรและ
บุคลากร 

อปท. จะตองจัดเตรียมองคกรและบุคลากรประจํา ใหพรอมและเหมาะสม ทั้งในชวงของการกอสราง การ
ดําเนินการ และการบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตลอดอายุการใชงานของระบบ ตามผล
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบุไว โดยแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของแตละ
หนวยงาน และอัตรากําลังเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการดําเนินการ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการระบบได
อยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
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    6.4  แผนการมี 
สวนรวมของประชาชน 

1. อปท. จะตองทําแผนและดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ ทั้งในระยะกอน-ระหวาง-หลังการกอสราง
โครงการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ใหกับประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของในพื้นที่เกีย่วของโครงการ 
รวมทั้ง การจัดเก็บคาบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
2. จัดทําแผนการเปดเผยขอมลูตอสาธารณะ (Public disclosure) ดังนี้ 
    2.1  ระยะกอสราง เพื่อประชาชนไดรับทราบสถานภาพการดําเนินโครงการ 

7.  บนัทกึขอตกลงการ
จัดตั้งศนูยกําจัดขยะ
มูลฝอยรวม (MOU) 

จะตองจัดทํา MOU ของ อปท. ทั้งหมดที่รวมใชสถานที่กาํจัดขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดครอบคลมุ
ในประเด็นตางๆ เชน รายชื่อ อปท. ทั้งหมด ปริมาณขยะมลูฝอยที่ อปท. แตละแหงจะสงเขาศูนยกําจดั
ขยะมูลฝอย อัตราคาบริการการทิ้งและกาํจดัขยะมูลฝอยทีจ่ะจัดเก็บ ระยะเวลาของ MOU เปนตน 
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4.2.3 โครงการกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย 

ตองจัดสงขอเสนอโครงการ พรอมรายละเอียดขอมูลตาม
หลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการดานการจัดการ
กําจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) เปน อปท. ที่อยูในกลุมพื้นที่ตามการแบงกลุมพื้นที่การ
จัดการขยะมูลฝอยของ คพ. 

2) เปน อปท. ที่อยูนอกรัศมี 15 กิโลเมตร จากศูนยกําจัด 
ขยะมูลฝอย  

3) มีปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูสถานีขนถายไมนอยกวา  
30 ตัน/วัน 

4) ตองมีบันทึกขอตกลง (MOU) กับ อปท. ที่จะสงขยะ  
มูลฝอยมายังสถานีขนถาย รวมทั้งตองระบุอัตราคาบริการและระยะเวลา
การเขารวมดําเนินการ 

5) มีหนังสือยินยอมหรือ MOU จากศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 
รวมทั้งตองระบุอัตราคาบริการและระยะเวลาการเขารวมดําเนินการ 

4.2.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑการจัดการขยะมูลฝอย 

สําหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑการจัดการขยะมูลฝอย       
จะพิจารณาสนับสนุนดังนี้ 
  1)  ใหความสําคัญกับ อปท. ตามการแบงกลุมพื้นที่การ
จัดการขยะมูลฝอยของ คพ. เปนลําดับแรก 
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  2)  ตองระบุวัตถุประสงคการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ
เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยวาเปนครุภัณฑทดแทนหรือครุภัณฑใหม 
ทั้งนี้ ครุภัณฑทดแทนและจะตองทดแทนครุภัณฑเดิมที่มีอายุการใชงาน
มากกวา 10 ป ขึ้นไป 
  3)  ครุภัณฑเก็บขนขยะมูลฝอย จะตองจัดทํารายละเอียด
ขอมูล ดังตอไปนี้ 
   3.1) บันทึกขอตกลงการรวมใชสถานที่กําจัดขยะ     
มูลฝอย 
   3.2) รายได-รายจาย ของ อปท. ยอนหลัง 3 ป 
   3.3) หลักฐานแสดงการเขารวมใช ศูนยกําจัดขยะ 
มูลฝอย เชน ใบเสร็จรับเงินคาขอทิ้งขยะมูลฝอย เปนตน 
   3.4) ตารางแสดงรายละเอียดครุภัณฑเก็บขนขยะ 
มูลฝอย  
  4) สําหรับครุภัณฑกําจัดขยะมูลฝอย อปท. ที่ขอรับการ
สนับสนุนจะตองมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
และจะตองจัดทํารายละเอียดขอมูลดังตอไปนี้ 
   4.1) บันทึกขอตกลงการรวมใชสถานที่กําจัดขยะ 
มูลฝอย 
   4.2) รายได-รายจาย ของ อปท. ยอนหลัง 3 ป 
   4.3) หลักฐานแสดงการเขารวมใช ศูนยกําจัดขยะ 
มูลฝอย เชน ใบเสร็จรับเงินคาขอทิ้งขยะมูลฝอย เปนตน 
   4.4) การบริหารจัดการระบบที่มีอยูในปจจุบัน 

5) ครุภัณฑอื่นๆ ที่ไมพิจารณาใหการสนับสนุน 
5.1) รถกวาดดูดฝุน รถกวาดทราย รถขนน้ํา  
5.2) ภาชนะเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
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ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะตองดําเนินการ โดยใชงบประมาณของ
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล หรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก 
 ก. การประชาสัมพันธ การรณรงคสรางจิตสํานึก 
และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 
 ข. การศึ กษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 ค. การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อกอสราง
สถานีขนถายขยะมูลฝอย และระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
 ง. การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและ
ระบบกําจัดมูลฝอยชุมชน การปดทับขั้นสุดทายของระบบกําจัดมูลฝอย
แบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการติดตามตรวจสอบระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยเปนระยะๆ 
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บทที่ 5 
การจัดสงเอกสาร 

 
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เปนไปตามขั้นตอนการดําเนินการ 
และบรรลุวัตถุประสงค ตามที่ไดใหแนวทางการดําเนินงาน ดังรายละเอยีด
ตั้งแตบทที่ 1 – 5 และเพื่อใหจังหวัดและ อปท. ทั่วประเทศ ในฐานะ
ผูดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และโครงการดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม ตามลําดับ มีการดําเนินงานที่ถูกตองและเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน มีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ ตามเกณฑการพิจารณาที่ 
สผ. กําหนด และคณะงานพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด สามารถพิจารณาแผน และโครงการ
ไดอยางชัดเจน  ทั้งนี้ ขอใหแตละจังหวัดจัดสงเปนเอกสารและขอมูล
อิเลคทรอนิคส (บันทึกในแผน CD) ใหครบถวน จํานวน 5 ชุด  
เพื่อ สผ. จะไดจัดสงใหคณะทํางานพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จากหนวยงานตางๆ  
ไดพิจารณาไปพรอมๆ กัน ซึ่งหากไมสามารถดําเนินการจัดเตรียม
เอกสารใหครบถวนทุกรายการของเอกสาร  โครงการจะยังไมถูก
บรรจุเขาสูกระบวนการพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่ 3  บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ
ลงทุนที่ตองยื่น ณ วันที่สงแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด 

 

ตรวจสอบ ลําดับ 

ที ่
รายการเอกสาร ลักษณะ

ขอมูล มี ไมมี 
หมาย
เหตุ 

1.  แผนปฏบิตัิการฯ ในระดับจังหวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. ....
(แบบฟอรม ก - ข ) 

เอกสารและ
ไฟล word 

   

2.  ขอเสนอโครงการ  
(แบบฟอรม ค ) 

เอกสารและ
ไฟล word 

   

3.  ผลการศกึษาความเหมาะสม 
(FS) 

เอกสารและ 
ไฟล บนัทึก
ลง CD 

   

4.  ผลการออกแบบรายละเอียด 
(DD)  

เอกสารและ
ไฟลบนัทึก
ลง CD 

   

5.  แบบรายละเอียด เอกสารและ
ไฟลบนัทึก
ลง CD 

   

6.  รายงานผลการดําเนินระบบ เอกสารและ
ไฟล word 
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ตรวจสอบ ลําดับ 

ที ่
รายการเอกสาร ลักษณะ

ขอมูล มี ไมมี 
หมาย
เหตุ 

7.  รายการประมาณราคาโดย
ละเอียด 

เอกสารและ
ไฟลExcel 

   

8.  เอกสารที่ดนิ  เอกสาร    

9.  ผลการรบัฟงความคิดเห็น  เอกสาร    

10. การสมทบงบประมาณ   เอกสาร    

11. การลงนามในบนัทึกขอตกลง 
(MOU)  

เอกสาร    

12. แผนการบรหิารจัดการโครงการ 
12.1  แผนงานการเดินระบบและ

บํารงุรกัษาระบบ  
12.2  แผนงบประมาณการเดิน

ระบบและบํารุงรักษา 
12.3  แผนการจัดโครงสราง

องคกรและบุคลากร 
12.4  แผนการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
12.5  แผนการติดตามและ

ประเมนิผลโครงการ 

เอกสารและ
ไฟล word 

   

13. รายการรายได-รายจาย
ยอนหลัง 3 ป 

เอกสารและ
ไฟล Excel 

   

 



 

65 

 
 

แผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดบัจังหวดั. ปงบประมาณ พ.ศ. ....   

(แบบฟอรม ก ) 

 

 1.1 ตารางสรุปผลวิเคราะหและพิจารณาโครงการทุก
โครงการที่ อปท. เสนอ (แบบฟอรม ข) ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการจัดทํา
และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด  

 1.2 คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดทํ าและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด  

 1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําและติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด  

 

 

66 

แบบฟอรม ก 
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ในระดบัจังหวดั ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
 

องคประกอบของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพในระดับ
จังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. .... เปนการจัดทําเอกสารในภาพรวมของจังหวัด 
ซึ่งคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เปนผูจัดทํา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. บทนํา 

แสดงขอมูลพื้นฐานของจังหวัด ขอมูลประชากร การขยายตัว
ของประชากร เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาจังหวัด สถิติยอนหลัง และการ
คาดการณในอนาคต 

2. วิสยัทศันของจังหวัด 
แสดงถึงความมุงหวงัของจังหวัดดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

3. สถานการณและประเด็นปญหาดานสิง่แวดลอมของจงัหวัด 

3.1 ประมวลสถานการณดานสิ่งแวดลอม ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่เปนปจจุบัน พรอมแสดงขอมูลตารางสถิติดานสิ่งแวดลอมแตละ
ประเภท (ยอนหลัง 10 ป) และผลการคาดการณดานสิ่งแวดลอมในเชิงคณุภาพ
และปริมาณในอนาคต รวมทั้ง ประมวลผลการดําเนินงานที่ผานมาของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิน่ และที่
สวนกลางมาดําเนินการใหในพื้นที่ 

3.2 จากขอมูลสถานการณดานสิ่งแวดลอมใน ขอ 3.1  จังหวัด
จะตอง 
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(1) วิเคราะหและประเมินประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้น จัดลําดับ ความสําคัญเรงดวนของปญหา ประเมินผลกระทบเบื้องตน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากปญหา
ดังกลาว 

(2) วิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จในการ
บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของจังหวัด สภาพแวดลอมและกระบวนการ
ภายในของการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของจังหวัด เพื่อใหทราบจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) และการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
และกระบวนการภายนอก เพื่อใหทราบโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ซึ่งมีผลตอการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปองกันแกไข
ปญหา 

4. วัตถุประสงค 

แสดงวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ในการ
ลด ปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน 

5. เปาหมาย 

ระบุเปาหมายของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม 

6. กลยุทธ 

แสดงถึงแนวทางหลักที่เลือก เพื่อเปนตัวกําหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติที่ตอบสนองกับประเด็นปญหา เพื่อใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมาย และบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว ทัง้นี ้จะตอง
คํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งจะเปนตัวขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการนํากลยุทธไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 
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7. มาตรการในการแกไขปญหา 

แสดงเทคนิควิธีการดําเนินงาน ที่สอดคลองกับแตละกลยุทธ ทั้ง
ทางดานเทคนิควิชาการและเครื่องมือในการขับเคลื่อนที่ใชในการบรหิารจดัการ
ทั้งดานการกํากับควบคุม ดานเศรษฐศาสตร และดานสังคม 

8. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/แหลงงบประมาณ 

เปนการกําหนด แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ภายใต
มาตรการที่กําหนด เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําสรุป
แสดงโครงการทุกโครงการ และคาใชจายในการดําเนินงาน ในตารางแสดง
มาตรการ / แผนงาน / โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อแสดงใหเห็นงบประมาณจากทุกแหลงที่จะตองใชใน
การดําเนินโครงการ สําหรับโครงการที่ประสงคขอจะขอรับเงินอุดหนุนจาก
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ 
กองทุนสิ่งแวดลอม จะตองจัดทําขอเสนอโครงการ และมีเอกสารประกอบการ
พิจารณา ตามที่กําหนด 
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แบบฟอรม ข 
ตารางที่ 4 สรุปผลวเิคราะหและพิจารณาโครงการ 

 

สรุปสาระสําคัญโครงการ การประเมินความพรอม ความเห็น 
1. ขอมูลทั่วไป 
       1.1 สภาพพื้นที่ 
       1.2 ประชากร 
       1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม      

2. สถานการณปญหาขยะมูลฝอย/น้ําเสีย ในปจจบุัน 

3. การจัดการขยะมลูฝอย/น้ําเสีย ในปจจุบนั 

4. สาระสําคัญของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
      4.1 วตัถุประสงคเปาหมาย 
      4.2 แผนการดําเนินการ 
      4.3 พื้นทีด่ําเนนิการ 
      4.4 ระยะเวลา/วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 

1. พื้นที่ดําเนนิการ 

2. ดานเทคนิค  
      2.1 แบบรายละเอียด 

      2.2 ระบบกําจดัขยะมูลฝอย/น้ําเสีย 

3. การรับฟงความเห็นของประชาชน 

4. การสมทบงบประมาณ 

5. ความพรอมของเทศบาล 
      5.1 การจัดเตรียมบุคลากร  
      5.2 แผน/งบประมาณบริหารจัดการ 
      5.3 แผนการจัดเก็บคาบรกิาร 
 

 

หมายเหตุ ตัวอยางการกรอกขอมูลแสดงในภาคผนวก ข  
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ขอเสนอโครงการ 
(แบบฟอรม ค) 

 

โครงการดานการจัดการสิ่งแวดลอม ของ อปท. จะตองเปนไป
ตามเกณฑการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด เทานั้น และตองเปนโครงการที่ไมไดอยูระหวางการดําเนินงานภายใต
งบสนับสนุน จากแหลงอื่น ทั้งนี้ โปรดระบุชื่อผูดําเนินการ หรือผูรับผิดชอบ 
พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
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แบบฟอรม ค 
 

รายละเอียดขอเสนอโครงการ 
 

องคประกอบของขอเสนอโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพในระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. .... เปนการจัดทํา
โครงการของ อปท. ในเรื่องการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่ง อปท. จะเปนผูดําเนินการจัดทํา
ขอเสนอโครงการดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
จังหวัด  .......................................................................................................... 
แผนงาน  ....................................................................................................... 
ชื่อโครงการ  .................................................................................................. 
หนวยดําเนนิการ  ........................................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 

เปนสวนที่นําเสนอใหเห็นความสําคัญและเหตุผลความ
จําเปนที่จะตองดําเนินโครงการ ใหระบุปญหาและสาเหตุของปญหาสิง่แวดลอม
ที่กําลังเผชิญอยูใหชัดเจนแตละโครงการเปนรายโครงการ เชน ปญหาน้ําเสีย
ชุมชน ปญหามูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปญหามลพิษทางอากาศและเสียง 
โดยแสดงขอมูล สถิติตัวเลขประกอบการบรรยายสภาพปญหา รวมทั้งแนวโนม 
ของผลกระทบของปญหาวาจะมีความรุนแรงในระดับใดหากมิไดปรับแกปญหา
ที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการพิจารณาแนวทางและการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาในภาพรวมของแผนสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด มีความสอดคลองในการ 
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตามลําดับขั้นตอนความสําคัญของปญหา
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นั้นๆ รวมทั้งผลการศึกษาที่ชี้นําสนับสนุนปญหา (ลักษณะและระดับปญหา) 
ฯลฯ รวมทั้งลักษณะเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับโครงการ 
แนวคิดของโครงการในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงค 

ใหระบุวัตถุประสงคของแตละโครงการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล โดยแสดงถึงผลสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และตรวจวัดได 

3. เปาหมายของโครงการ 

ผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรบัหลังจากการดําเนนิโครงการ 

4. กิจกรรม 

จะตองระบุใหชัดเจนวามีกิจกรรมอะไรบางในแตละป และแต
ละกิจกรรมตองสอดคลองกับเปาหมายอยางชัดเจน 

5. รายละเอยีดอืน่ๆ 

5.1 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
หรือระบบกําจัดมูลฝอย ชุมชน ใหแบงเปน 6 แผนงาน ไดแก 

(1) แผนการควบคมุมลพษิ 
(2) แผนการจัดหาระบบ 
(3) แผนการจัดเกบ็รายได 
(4) แผนการติดตามตรวจสอบและประเมนิผล 
(5) แผนการบงัคบัใชกฎหมาย 
(6) แผนโครงสรางองคกรบรหิารจัดการระบบ 

5.2 สําหรับโครงการประเภทอื่นๆ ใหระบุวิธีการดําเนินงาน
ทั่วไป 
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5.3 โครงการลงทุนกอสรางจะตองมีแบบแปลนรายละเอียด 
และประมาณราคาโครงการ พรอมแผนผังสถานที่ดําเนินการโครงการ 
(รายละเอียดตามตาราง) 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

6.1 ใหระบุระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระบุเวลาในการ
ดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ เปนระยะเวลาเทาใด 

6.2 ให ระบุแผนการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  ระบุ
รายละเอียดขั้นตอนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาที่ใชในแตละ
ขั้นตอนหรือกิจกรรม 

7. พื้นที่ดําเนินการโครงการ 

ใหระบุพื้นที่เปาหมายที่ประเมินแลววา มีปญหาสิ่งแวดลอมที่
จําเปนที่ตองมีการจัดการดานสิ่งแวดลอม  อาจระบุไดดังนี้ 

7.1 พื้นที่ดําเนินการตามเขตการปกครอง (ตําบล / อําเภอ / 
เทศบาล / อบต. ฯลฯ) พรอมทั้งแสดงรูปแผนที่ประกอบ และพิกัดระบบ UTM   

7.2 ขนาดพื้นที่ดําเนินการ (กรณีเปนกิจกรรมกอสราง) 

7.3 ควรมีแผนที่แสดงอาณาเขตที่จะดําเนินการ เขตติดตอ
ที่ไดผลประโยชนรวม 
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8. วงเงินงบประมาณ 

ตารางที่ 5 วงเงินงบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน กองทุนสิง่แวดลอม 
ป 

งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจจาก 
กระจายอํานาจ 90 % 

ทองถิน่
สมทบ10 %  

อุดหนุน
50-90 %  

ทองถิน่
สมทบ  

10-50 % 

งบจาก 
แหลงอื่นๆ รวม 

 
 
 
 

      

รวม       

หมายเหตุ กรณีขอใชเงินกองทุนสิ่งแวดลอม จะตองนําเสนออัตราคาบริการ (ตามมาตรา 88) และอัตราการหักสง
คาบริการคืนกองทุนสิ่งแวดลอม (ตามมาตรา 93) ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 พรอมทั้ง การยื่นขอเสนอโครงการดวย 
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ตารางที่ 6 รายละเอยีดคาใชจาย ซึง่ทองถิ่นตองจัดเตรียมเพื่อใชในการเดินระบบและบาํรุงรกัษาระบบ 

 

รายการ งบประมาณทีข่อตั้ง (บาท) 

- คาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ 
- สาธารณปูโภค 
- คาครุภณัฑ ทีด่ินและสิ่งกอสราง 
- เงินอุดหนนุ 
- คาจางเอกชนเดินระบบและบาํรุงรกัษา 
- อื่นๆ 

 

รวม  

รายละเอียดคาใชจายเปนสวนที่แสดงใหเห็นวาทองถิ่นที่มีความพรอมในการดําเนินงานโครงการตั้งแตเริ่ม
จนถึงเมือไดระบบแลว โดยงบประมาณที่ตั้งขึ้นมาควรมีคาใชจายอะไรบาง แบงตามหมวดลักษณะของการใชจาย
เหมือนการจัดทํารายละเอียดงบประมาณปกติ โดยจะตองระบุปริมาณงานที่จะทํา ตลอดจนคาใชจายตอหนวย และ
คาใชจายทั้งหมดใชชัดเจนซึ่งตองของบประมาณไวในแตละปตลอดระยะเวลาดําเนินการโครงการ 
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9. การบรหิารโครงการ 

ระบุรูปแบบของหนวยงานที่เขามาดําเนินงาน ซึ่งอาจเปน
การทํางานรวมกันในกรณีลักษณะโครงการที่มีสวนเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ ควร
พัฒนาโครงการใหเกิดการทํางานรวมกันของหนวยงานและประชาชนใหมาก
ที่สุดเพื่อใหเกิดการทํางานแกไขปญหาสิ่งแวดลอมรวมกัน 

หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการควรมีรูปแบบที่เหมาะสม
กับกิจกรรม มีความสอดคลองกับลักษณะงานตางๆ ของกิจกรรม โดยที่
หนวยงานนั้นๆควรมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในการ
ดําเนินงานและรับผิดชอบโครงการ 

10. การติดตามและประเมินผล 

ระบุวิ ธีการ  หนวยงาน  ติดตามประเมินผลว าการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนที่ตั้งไวหรือไม 

11. ตัวชี้วัด 
 ระบุตวัชี้วดัผลสําเร็จของโครงการใหชัดเจน 

12. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 
12.1 จํานวนประชาชนทีไ่ดรบัประโยชน .............. คน 
12.2 จํานวนครวัเรอืนที่ไดรบัประโยชน ......... ครวัเรือน 
12.3 ผลประโยชนสวนรวมที่เกิดขึน้ ไดแก ............... 
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ตารางที่ 7  รายละเอียดประกอบการพิจารณาโครงการจัดการน้ําเสีย / ขยะมูลฝอยชุมชน 
ภายใตแผนปฏบิัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. .......... 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
(บาท) 

แหลงเงินงบประมาณ  (บาท) ลักษณะโครงการ 
แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
.... 

พ.ศ. 
.... 

พ.ศ. 
.... 

พ.ศ. 
.... 

วงเงิน
รวม 

(บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ งปม. 

แผนดิน 
งปม. 

 อปท.    
งปม.  
จังหวัด 

งปม. 
อื่นๆ  

ตอ 
เนื่อง ใหม 

ตัวชี้วดั 
ความ
สําเร็จ 

1.  แผนการควบคุมมลพิษ  
(เชน  การสรางจิตสํานึก/การ
มีสวนรวม  รณรงค
ประชาสัมพันธ  การเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร  การจัดทํา
ระบบฐานขอมูล เปนตน) 

-  โครงการ … 
2. แผนการจัดหาระบบ  
(เชน การศึกษาความ
เหมาะสม การจัดหาที่ดิน  
การออกแบบรายละเอียด  
การกอสรางระบบ  การฟนฟู
และเพิ่มประสิทธิภาพ   
การเดินระบบและบํารุงรักษา
ระบบ เปนตน) 
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ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
(บาท) 

แหลงเงินงบประมาณ  (บาท) ลักษณะโครงการ 
แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ.
.... 

พ.ศ.
.... 

พ.ศ.
.... 

พ.ศ.
.... 

วงเงิน
รวม 

(บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ งปม. 

แผนดิน 
งปม. 

 อปท.    
งปม.  
จังหวัด 

งปม. 
อื่นๆ  

ตอ 
เนื่อง ใหม 

ตัวชี้วดั 
ความ
สําเร็จ 

-  โครงการ … 
 

3. แผนการจัดเก็บรายได  
(เชน  การจัดเก็บคาเดินและ
บํารุงรักษาระบบ) 

-  โครงการ 
 

4. แผนการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล 
(เชน การติดตามประเมินผล
ระบบ เปนตน) 

-  โครงการ 
 

5. แผนการบังคับใช
กฎหมาย  (เชน  การกําหนด
อัตราคาบริการบําบัดน้ําเสีย/
คาจัดเก็บขยะมูลฝอย  
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ปงบประมาณ พ.ศ. .... 
(บาท) 

แหลงเงินงบประมาณ  (บาท) ลักษณะโครงการ 
แผนงาน/โครงการ 

พ.ศ. 
.... 

พ.ศ. 
.... 

พ.ศ. 
.... 

พ.ศ. 
.... 

วงเงิน
รวม 

(บาท) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ งปม. 

แผนดิน 
งปม. 

 อปท.    
งปม.  
จังหวัด 

งปม. 
อื่นๆ  

ตอ 
เนื่อง ใหม 

ตัวชี้วดั 
ความ
สําเร็จ 

เปนตน) 
-  โครงการ … 

6. แผนโครงสรางองคกร
บริหารจัดการระบบ  (เชน  
การกําหนดโครงสรางองคกร
ในการจัดการระบบ เปนตน) 

-  โครงการ … 
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ผลการศกึษาความเหมาะสมของโครงการ (FS) 
 

ตองดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 3 ป นับถึงปที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ  
ในระดับจังหวัด และจะตองแสดง ชื่อโครงการ หนวยดําเนินการ บริษัท
ผูออกแบบรายละเอียด และวัน เดือน ป ที่แลวเสร็จอยางชัดเจน 
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ผลการออกแบบรายละเอียด (DD) 
ดําเนนิการโดย อปท. 

 
ตองดําเนนิการแลวเสร็จไมเกิน 3 ป นับถึงปที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด และจะตองแสดง ชื่อโครงการ หนวยดําเนินการ บริษัทผูออกแบบ
รายละเอียด และวัน เดือน ป ที่แลวเสร็จอยางชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

82 

 
 

รายงานผลการดําเนินระบบ 
(แบบฟอรม ง - จ) 

 
สําหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
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แบบฟอรม ง    โครงการจดัการน้ําเสยี 
 

ตารางที่ ง-1 ประสิทธิภาพของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนโครงการเดิมและโครงการที่ขอเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพระบบเดิม (รอยละ) 

ออกแบบ เดินระบบ 
แนวทางการ 

ระบบเดิม 

< 25 25-50 50-75 > 75 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
รอย
ละ 

ปริมาณ
(ลบ.ม./วัน) 

 รอย
ละ 

สวนขยาย 

ดําเนินงาน 

1. ระบบบําบดั                     

2. ระบบรวบรวม                     

3. ระบบ Cluster                     

4. ครุภัณฑ                     
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ตารางที่ ง-2  รายได-รายจาย ที่เกิดขึ้นจริงของโครงการจัดการน้ําเสียชุมชน 
เทศบาล / อบจ. ...................... จังหวัด .............................. 

ป (3 ป ยอนหลงั) ลําดับ 
ที่ 

รายการ 
25.. 25.. 25.. 

1 รายได       
1.1 คาบริการบาํบดัน้ําเสียทีจ่ดัเก็บได (บาทตอป)       
1.2 งบประมาณของเทศบาล / อบจ.เอง (บาทตอป)       
1.3 อื่นๆ       
  รวมยอย 1       
2 รายจาย       
2.1 คาไฟฟา (บาทตอป)       
2.2 คาสารเคม ี(บาทตอป)       
2.3 คาบํารุงรกัษา (บาทตอป)       
2.4 คาบุคลากร (บาทตอป)       
2.5 อื่นๆ       
  รวมยอย 2       
  รวมทั้งสิ้น       
3 ราคาตอหนวยในการบําบดัน้ําเสีย (บาทตอ ลบ.ม.)       
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ตารางที่ ง-3  ผลการตรวจวัดปริมาณน้ําเสยีที่เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 3 ปยอนหลัง 

 
คาเฉลี่ยปริมาณน้ําเสีย (ลกูบาศกดมตร) 

ป พ.ศ. 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

หมายเหต ุ

25..                          

25..                          
25..                          
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ตารางที่ ง-4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนเขาระบบและหลังจากการบําบัดแลว ยอนหลัง 3 ป 
ระยะเวลา (เดือน) ลําดับ

ที่ 
ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
คา

มาตรฐาน 

1 น้ํามันและไขมัน  
(Oil & Grease) 

mg/l 
                        

 5 mg/l 

2 อุณหภูมิ (Temperature) P

o
PC                           

3 คาความเปนกรดและดาง 
(pH) 

 
                        

5-7 

4 คาบีโอดี (BOD) mg/l                         10 mg/l 

5 ปริมาณตะกอนหมัก 
(Settleable Solids) 

mg/l 
                        

0.5 mg/l 

6 ของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids)  

mg/l 
                        

50 mg/l 

7 ไนโตรเจนในรูป TKN  mg/l                         100 mg/l 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
(Total as P) 

mg/l 
                        

ไมมี
มาตรฐาน 

สารอินทรีย (Organic) mg/l                           
8 

สารอนินทรีย (Inorganic) mg/l                           

9 
แบคทีเรียกลุม ฟคอล 
โคลีฟอรม (Fecal 
ColiForm Bacteria) 

mg/100 
ml 

                        

ไมมี
มาตรฐาน 
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แบบฟอรม จ   
โครงการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 

 
ตารางที่ จ-1 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเดิมและโครงการที่ขอเพิม่ประสิทธภิาพ 

 
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพระบบเดิม (รอยละ) 
ออกแบบ เดินระบบ ระบบเดิม 

< 25 25-50 50-75 > 75 ปริมาณ 
(ตัน/วัน) 

รอย
ละ 

ปริมาณ
(ตัน/วัน) 

รอย
ละ 

สวน
ขยาย 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 

1. ฝงกลบ           

2. หมักปุย           

3. หมักผลติแกสชีวภาพ           

4. เตาเผา           

5. ครุภัณฑ           
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ตารางที่ จ -2 ปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย 3 ปยอนหลัง  

ป พ.ศ. .... 
คาเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) รายการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
หมายเหตุ 

1. ขยะมูลฝอยที่เขาสู
ระบบทั้งหมด                         

 

2. ขยะมูลฝอยที่ 
ฝงกลบ                         

 

3. ขยะมูลฝอยที่ถูก 
คัดแยก                         

 

4. ขยะมูลฝอยที่ใชทํา
หมักปุย                         
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ตารางที่ จ-3 ปริมาณขยะมูลฝอยของ อปท. อื่นที่รวมดําเนินการเขาสูระบบกําจัดขยะมูลฝอย 3 ปยอนหลัง 

ป พ.ศ. .... 
 

คาเฉลี่ยปริมาณขยะมลูฝอย (ตัน/วัน) อปท. ที่รวม
ดําเนินการ 

อัตราการทิ้ง
ขยะมลูฝอย 
(เที่ยว/วัน) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

หมายเหตุ 

1. …………                           

2. …………                           
3. ..............                           
4. ..............                            
5. ..............                           
6. ..............                            
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ตารางที่ จ-4 สรุปผลการดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  3 ปยอนหลัง  
ป  รายการ 

พ.ศ. …. พ.ศ. …. พ.ศ. …. 
หมายเหต ุ

1. คาใชจายในการเก็บขน (บาท/ป)     
2. คาเฉลี่ยคาใชจายในการเก็บขน (บาท/ตัน)     
3. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาระบบ (ตัน)     
4. รายได 

    -  เก็บขนขยะมูลฝอย   
    -  กําจัดขยะมูลฝอย 

    

5. ความครอบคลุมการจัดเก็บ (%)     
6. คาใชจายในการกําจัด (บาท/ป) 

-  ฝงกลบ 
-  หมักปุย 
-  คัดแยก 
-  เตาเผา 
-  .... 
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แบบฟอรม จ-5 
การบรหิารจดัการระบบกาํจัดขยะมลูฝอย 

 
 เทศบาล /อบจ. ...........................................ดําเนนิการกาํจัดขยะมูลฝอยโดย 
(โปรดแสดงกระบวนการและวิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยรายวนัโดยละเอียด  
พรอมภาพประกอบ) 

 ระบบคดัแยก……………………………………………………… 
 ระบบหมักปุย……………………………………………………… 
 ระบบฝงกลบ……………………………………………………… 
 ระบบเตาเผา……………………………………………………… 

ทั้งนี้ ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จากบอตรวจสอบคุณภาพน้าํ (Monitoring well) 
จํานวน .........ครั้ง/ป โดยมีผลการตรวจสอบคณุภาพน้าํ ดังนี ้

 
คาที่ตรวจวัดได 

(เฉลี่ย) ลําดับที ่ ตัวแปรที่ตรวจสอบ * 
บอที่ 1 บอที่ 2 บอที่ 3 

คามาตรฐาน 

1      

2      

3      

หมายเหต ุ *   ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20  
   (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ 
   สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรือ่ง  กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้าํใตดนิ 
 
 ผลพลอยไดจากระบบ 

 ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… 
 ……………………………………………………… 

 

 92

 
 

แบบรายละเอียด 
เปนเอกสารพิมพเขียว และมีวศิวกรลงนามรับรองในทุกหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 

 
 

รายการประมาณราคา 
เปนปจจุบันและมีเจาหนาที่ลงนามรบัรองในทุกหนา 
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เอกสารทีด่ิน 
 

8.1 โฉนดที่ดนิ สําเนาทั้งดานหนาและดานหลัง และลงนาม
สําเนาถูกตองทุกหนา 

8.2 หนังสืออนุญาตจากหนวยงานรบัผิดชอบ 
-  หนังสืออนุญาตใหใชพื้นที่สาธารณประโยชนจาก
หนวยงานที่รบัผิดชอบ เชน กรมธนารักษ เปนตน 

- หนังสือยินยอมจากหนวยงานใหใชพื้นที่ในการ
ดําเนินการกอสราง เชน กรมทางหลวงชนบท  

 กรมขนสงทางน้ําและพาณชิยนาว ี เอกชน  เปนตน 
8.3 หนังสืออนุญาตใหทํากิจการนอกเขตจาก อปท. 

เจาของพื้นที ่
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ผลการรับฟงความคิดเห็น 
 
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา 67 แหง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 เมื่อระเบียบ/วิธีปฏิบัติ มีผลบังคับใชกอนการเสนอโครงการ 
 
9.1 ประกาศการจัดรับฟงความคิดเหน็จากประชาชน และ 

ลงนามสําเนาถูกตองทุกแผน 
9.2 สําเนารายชือ่ผูเขารวมรับฟงความคดิเห็น พรอมลงนาม

สําเนาถูกตองทุกแผน 
9.3 รายงานการประชุมการจดัรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 
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การสมทบงบประมาณ 
 

หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณการกอสราง ในอัตรา 
ไมนอยกวา รอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ที่ผาน
สภาบรหิาร อปท. และผูบริหาร อปท. ลงนาม ในหนังสอืยืนยัน 
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การลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) 
(สําหรับโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ) 

 
สําเนาหนังสือการลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวาง 
อปท. ที่รวมดําเนินการ และลงนามสําเนาถูกตองทุกแผน 
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แผนการบรหิารจัดการโครงการ 

 

12.1 แผนงานการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ  

12.2 แผนงบประมาณการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 

12.3 แผนการจัดโครงสรางองคกรและบคุลากร 

12.4 แผนการมีสวนรวมของประชาชน 

12.5 แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
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รายการรายได-รายจายของ อปท. 3 ปยอนหลงั 

(แบบฟอรม ฉ) 
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ตารางที่  ฉ - 1  รายไดของ อปท.  3 ปยอนหลงั  
 

ปงบประมาณ หมวด 
พ.ศ.  …. พ.ศ. …. พ.ศ. …. 

หมายเหต ุ

1. หมวดภาษีอากร     
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต 

    

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน     
4. หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย 

    

5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     
รวมรายไดรับทั่วไป     

6. หมวดเงินอุดหนุน     
รวมทั้งสิน้     
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ตารางที่  ฉ - 2 รายจายของ อปท.  3 ปยอนหลัง  
 

ปงบประมาณ หมวด 
พ.ศ. …. พ.ศ. …. พ.ศ. …. 

หมายเหต ุ

1. รายจายงบกลาง     
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา     
3. หมวดคาจางชั่วคราว     
4. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ     
5. หมวดคาสาธารณูปโภค     
6. หมวดเงินอุดหนุน     
7. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 

    

รวมทั้งสิน้     
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ตารางที่ 8  บัญชีรายการเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑการจัดการขยะมูลฝอย ที่ตองยื่น ณ วันที่สง
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

ตรวจสอบ ลาํดับ
ที่ รายการเอกสาร ลกัษณะ

ขอมลู มี ไมม ี
หมาย
เหตุ 

1 บันทึกขอตกลงการรวมใชสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย 

เอกสาร    

2 รายได-รายจาย ของ อปท. ยอนหลัง 
3 ป 

เ อกสารและ
ไฟล excell 

   

3 หลักฐานแสดงการเขารวมใชศูนย
กําจัดขยะมูลฝอย 

เอกสาร    

4 การบริหารจัดการระบบที่มีอยูใน
ปจจุบัน  

เ อกสารและ
ไฟล word 

   

5 ตารางแสดงรายละเอียดครุภัณฑเก็บ
ขนขยะมูลฝอย (แบบฟอรม ช) 

เ อกสารและ
ไฟล word 
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แบบฟอรม ช 

ตารางที่ ช-1 รายละเอียดครุภัณฑเก็บขนขยะมูลฝอยของ.................................จังหวัด...................................... 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทรถ
เก็บขนขยะ
มูลฝอย 

ความจุ
(ลูกบาศก
เมตร) 

ทะเบียนรถ 
วันที่ไดมา
(วัน/เดือน/

ป) 

อายุ
ครุภัณฑ(ป) 

จํานวน
เที่ยวทเีก็บ
ขนตอวัน
(เที่ยว) 

รวมปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เก็บขน
ได (ตัน/วัน) 

สภาพ
การใช
งาน 

  
 

 

       

รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได (ตัน/วัน)   
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตพื้นที่ที่ อปท. รับผิดชอบ (ตัน/วัน)   

ปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง (ตัน/วัน)   
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บทที ่6 
งบประมาณ 

 
6.1 งบประมาณกระจายอํานาจ 

ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 มาตรา 39 วรรค 3 ให สผ. มีหนาที่ในการรวบรวมและวิเคราะห
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอตั้งเปนงบประมาณรายจาย
ประจําปของ สผ. ไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ในปงบประมาณ 2537 – 2545  
สผ. เปนหนวยขอตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยใหสํานักงานจังหวัดเปน
หนวยเบิกจายแทนกัน เมื่อแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใต พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช ได
กําหนดให สผ. ถายโอนภารกิจและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดใหแก อปท. โดยยังคงให สผ. ดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ตามมาตร 37 - 39 แหง พ.ร.บ. สงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 คือใหมีบทบาทในการพิจารณา 
วิเคราะห จัดลําดับความสําคัญตามภาพรวมของประเทศ ขอจํากัดงบประมาณ 
ความพรอมของ อปท. เสนอ กก.วล. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนําเสนอ 
กกถ. พิจารณาจัดตั้งงบประมาณใหแก อปท. ตอไป โดยงบประมาณดังกลาว
ใหตั้งไวที่ สถ. สําหรับการลงทุนดําเนินการจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งตองใช
งบประมาณสูงเกินกําลังของงบประมาณบางทองถิ่นที่จะดําเนินการไดดวย
ตนเอง โดยเนนดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย สวนดานการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว และมลพิษดานอากาศ สวนใหญเปนกิจกรรมดานการสงเสริม การ
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มีสวนรวม จึงใหทองถิ่นพิจารณา จัดสรรงบประมาณทองถิ่นดําเนินการดวย
ตนเอง แตสามารถนํามาบรรจุไวในแผนได เพื่อใหเห็นถึงผลสําเร็จการ
ดําเนินการของทองถิ่น 

6.2 งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
กองทุนสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความใน 

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 หมวด 2 
กองทุนสิ่งแวดลอม (มาตรา 22-31) เพื่อเปนมาตรการทางการเงินที่จะสราง
แรงจูงใจใหทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม เขามามีสวนรวมในการปองกัน และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน ตามหลักการผูกอใหเกิดมลพิษและเปน 
ผูจาย ในชวงเวลาที่ผานมา กองทุนสิ่งแวดลอมไดมีการอุดหนุนงบประมาณ
ใหกับ อปท. ในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยจนถึง
ปจจุบัน 

ตั้งแตปงบประมาณป พ.ศ. 2553 กองทุนสิ่งแวดลอมมี
แนวนโยบายที่จะอุดหนุนงบประมาณใหกับ อปท. เพื่อดําเนินการโครงการ 
ดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยขนาดเล็ก สําหรับ อปท. ที่อยู
หางไกล และไมสามารถดําเนินการดวยงบประมาณของตนเองได อยางไร 
ก็ตาม ในการดําเนินงานโครงการ อปท. ตองจัดทําเปนขอเสนอโครงการ และ
บรรจุเขาสูขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด กําหนดขั้นตอน
ตางๆ ให  ดูในรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก  ก 
 
 

องคประกอบและอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการทีเ่กีย่วของกบั 
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวดั 

 
 

ก-1 คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมนิผลแผนปฏบิตัิการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 
ก-2 คําสั่งแตงตัง้คณะทํางานพจิารณาแผนปฏิบตัิการเพือ่การ

จัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดับจงัหวัด 
 
ก-3 คําสั่งแตงตัง้คณะอนุกรรมการกํากบัการจัดทําแผนปฏบิัติ

การเพื่อการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดบัจงัหวัด 
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ภาคผนวก  ก-1 
 

คณะกรรมการจัดทาํและติดตามประเมินผล 
แผนปฏิบัติการเพือ่การจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดบัจงัหวัด 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ดังนั้น จังหวัดเห็นควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด 

2. องคประกอบ 
 2.1 ผูวาราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
 2.2 ผูแทนหนวยงานราชการ กรรมการ 

ที่เกี่ยวของ  4 หนวยงาน  
 2.3 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่  4 แหง กรรมการ 
 2.4 ผูแทนภาคเอกชน  2 แหง กรรมการ 
 2.5 ผูทรงคณุวุฒิ/นกัวชิาการ  2 ทาน  กรรมการ 
 2.6 ผูแทนภาคประชาชน/ผูแทน กรรมการ 

องคกรพัฒนาเอกชน  2 ทาน  
 2.7 ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค กรรมการ 
 2.8 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจังหวัด กรรมการและเลขานุการ 
 2.9 เจาหนาทีท่รพัยากรธรรมชาตแิละ กรรมการและ 

สิ่งแวดลอมจงัหวัด ผูชวยเลขานกุาร 
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3. อํานาจหนาที่ 

3.1 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด 

3.2 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  

3.3 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและนโยบายของรัฐบาล 

3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
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ภาคผนวก  ก-2 
คําสั่งแตงตัง้คณะทํางานพิจารณาแผนปฏิบัตกิารเพื่อการจดัการ

คุณภาพสิง่แวดลอมในระดับจงัหวดั 
คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ที่ 34 /2550 
เรื่อง แตงตัง้คณะทํางานพิจารณาแผนปฏิบัตกิารเพื่อการจดัการ 

คุณภาพสิง่แวดลอมในระดับจงัหวดั 
___________________________________________________ 

เพื่อใหการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณตางๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงเห็นควรแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1. องคประกอบคณะทํางาน 

1.1 เลขาธิการสํานกังานนโยบายและแผน ประธานคณะทาํงาน 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

1.2 รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน รองประธานคณะทํางาน 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม   

1.3 ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากร คณะทํางาน 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

1.4 ผูแทนกรมควบคุมมลพษิ คณะทํางาน 
1.5 ผูแทนกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 
1.6 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจาย คณะทํางาน 

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่  
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1.7 ผูแทนสํานักงบประมาณ คณะทํางาน 
1.8 ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คณะทํางาน 
1.9 ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1-16 คณะทํางาน 
1.10 ผูแทนสํานักงานกองทนุสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
1.11 ผูแทนกองสิ่งแวดลอมชมุชนและพื้นทีเ่ฉพาะ คณะทํางาน 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
1.12 ผูแทนกองประสานการจัดการทรัพยากร คณะทํางาน 
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
1.13 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ คณะทํางานและ 
 สิ่งแวดลอมแหงชาต ิ เลขานกุาร 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
1.14 ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและประสานแผน คณะทํางานและ 

ปฏบิัตกิาร สํานักงานคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานกุาร 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ  
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
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2. อํานาจหนาที่ของคณะทาํงาน 

พิจารณาโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกํากับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    สั่ง ณ วนัที่ 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
 

นายปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยธุยา 
 

 (นายปตพิงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา) 
   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภาคผนวก  ก-3 

คําสั่งแตงตัง้คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทาํแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพสิง่แวดลอมในระดับจงัหวัด 

คําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ที่ 4 /2547 

เรื่อง ปรบัปรงุองคประกอบคณะอนุกรรมการกํากับการ 
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดบัจงัหวดั 

___________________________________________________ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 11/2536 ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2536 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และคําสั่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 12/2540 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2540 ใหแตงตั้งอนุกรรมการ
กํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด เพิ่มเติม นั้น  

โดยที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 
1/2547 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547 มีมติใหปรับปรุงองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แหง พ.ร.บ. สงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติดังกลาว จึงปรับปรุงองคประกอบคณะอนุกรรมการกํากับ
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การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ตาม
องคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

องคประกอบ 
1. รองปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ประธาน 

กลุมภารกจิที่เกี่ยวของ อนุกรรมการ 
2. เลขาธิการสํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากร อนุกรรมการ 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
3. อธบิดีกรมควบคุมมลพษิ หรอืผูแทน อนุกรรมการ 
4. อธบิดีกรมสงเสริมคณุภาพสิง่แวดลอม หรอืผูแทน อนุกรรมการ 
5. อธบิดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรอืผูแทน อนุกรรมการ 
6. อธบิดีกรมอุทยานแหงชาติ สตัวปาและพันธุพชื  อนุกรรมการ 

หรอืผูแทน 
7. อธบิดีกรมปาไม หรอืผูแทน อนุกรรมการ 
8. อธบิดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรอืผูแทน อนุกรรมการ 
9. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ อนุกรรมการ 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่  
สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี หรือผูแทน 

10. ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ 
11. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา อนุกรรมการ 

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
12. ผูแทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการ 
13. ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
14. ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 
15. ผูแทนกระทรวงอตุสาหกรรม อนุกรรมการ 
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16. เจาหนาที่สํานกังานนโยบายและแผน อนุกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และเลขานุการ 

17. เจาหนาที่สํานกังานนโยบายและแผน อนุกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และผูชวยเลขานุการ 

18. เจาหนาที่สํานกังานนโยบายและแผน อนุกรรมการ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที ่
1. ประสานการจัดทําและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด กอนนําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติพิจารณา 

2. ใหคําแนะนําและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แกจังหวัดและทองถิ่น 

3. การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดตางๆ เพื่อรวบรวมปญหาและความ
คิดเห็น เพื่อนําไปปรับปรุงการจัดทําแผนการปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
ตอไป 

4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อใหปฏิบัติงานไดตามที่เห็นสมควร 
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตัง้แตวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันที ่12 เดือน กมุภาพนัธ พ.ศ. 2547 

นายสุวทิย  คณุกติต ิ
                (นายสุวิทย  คณุกติติ) 
       รองนายกรฐัมนตร ี
         ปฏบิตัหินาที่ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ



 

119 

 
ภาคผนวก  ข 

 
ตัวอยางตารางสรุปผลการวิเคราะหและพิจารณาโครงการ ภายใต
แผนปฏิบัติการเพือ่การจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอมในระดบัจงัหวัด 

 
 

ข-1 ตารางสรุปผลวิเคราะหและพิจารณาโครงการกอสราง
ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

 
ข-2 ตารางสรุปผลวิเคราะหและพิจารณาโครงการกอสราง

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
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ภาคผนวก ข-1 
ตัวอยางตารางสรุปผลวิเคราะหและพิจารณาโครงการกอสรางระบบจัดการขยะมูลฝอย 

โครงการกอสรางศูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

สรุปสาระสําคัญโครงการ การประเมินความพรอม ความเห็น 
1. ขอมูลทั่วไป 
    1.1 สภาพพื้นที่ 

เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม มีพื้นที่ 5.2 ตร.กม.  
สภาพภูมิประเทศสวนใหญของเทศบาลตําบลศรี
เชียงใหมเปนที่ราบและที่สูงบางแหง ลักษณะพื้นที่
คลายสี่เหลี่ยมคางหมูยาว ไปตามแมน้ําโขง โดยทั่วไป
เปนดินเหนียวดินบนมีสีดํา สวนดินลาง มีสีเทาหรือ
น้ําตาลออน มีจุดประสีเหลือง สีน้ําตาลหรือสีแดง มี
การระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว มีความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติปานกลาง  

    สภาพการใชที่ดินของเทศบาลฯ สวนใหญใชเปน
พื้นที่ปลูกขาว รองลงมาเปนพืชไร พืชผัก (มะเขือ
เทศ) ไมยืนตน ไมผล ตามลําดับ โดยพืชไรที่ปลูกคือ 

1. พื้นที่ดําเนินการ 
   สถานที่กอสรางศูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม จํานวน 118 ไร ตั้งอยูบริเวณ
บานขุมคํา ตําบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย เปนที่ดินกรรมสิทธิ์ของเทศบาล สภาพพื้นที่
เปนที่ราบและที่สูงบางแหง โดยรอบเปนพื้นที่ทําการ
เกษตรกรรม   
 
2. ดานเทคนิค  
    2.1 แบบรายละเอียด 
    เทศบาลฯ ไดวาจาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด แลวเสร็จเมื่อป 
พ.ศ. 2548  
 

เห็นควรพิจารณาสนับสนุน       
  เนื่องจาก เทศบาลฯ มีความพรอมในการ
ดําเนินการทั้งในเรื่องแบบรายละเอียด
ที่ดิน การสมทบงบประมาณ บุคลากร 
และการบริหารจัดการระบบ รวมทั้ ง 
แผนการจัดเก็บคาบริการ ทั้งนี้ มีเหตุผล
ประกอบการพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติม 
ดังนี้ 
  1. เปนโครงการที่อยู ในกลุมพื้นที่มี
ความสําคัญเรงดวนในการดําเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยในป 2552 ของกรม
ควบคุมมลพิษ  
  2. เปนการจัดการมูลฝอยในรูปแบบของ
การแบงกลุมพื้นที่ (Clustering) ตาม
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สรุปสาระสําคัญโครงการ การประเมินความพรอม ความเห็น 
ยาสูบ    

1.2 ประชากร 
     เทศบาลตําบลศรีเชียงใหมมีประชากรทั้งสิ้น 8,022 
คน 2,491 ครัวเรือน (ป 2548)  

   1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม      
   ประชากรสวนใหญของเทศบาลฯ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาคือ การอุตสาหกรรมพานิชย 
กรรมและรับจาง  การศึกษาของประชาชนอยูในเกณฑ
เฉลี่ยปานกลางเมื่อเทียบกับเกณฑทั่วไป รวมทั้งนับ
ถือศาสนาพุทธเปนสวนมาก 

2. สถานการณปญหาขยะมูลฝอยในปจจบุัน 
    ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ในเขต
เทศบาลฯ เฉลี่ย 23 ตัน/วัน และปริมาณขยะมูลฝอย
ของทองถิ่นใกลเคียง เฉลี่ย 57 ตัน/วัน รวม 80 ตัน/ 
  ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบันของเทศบาล
ฯ คือ ไมมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
รวมทั้งขาดแคลนวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการ

   2.2 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
   ระบบกําจัดขยะมูลฝอย เปนระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน ประกอบดวย การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํา
กลับไปใชใหม การฝงกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลและการหมักทําปุย สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
   1) การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํากลับมาใช ใหม 
ประกอบดวย 
      - อาคารคัดแยกขยะมูลฝอยขนาด 25x90 เมตร จํานวน 
1 หลัง 
      - อาคารเก็บวัสดุคัดแยก 12x35 เมตร จํานวน 1 หลัง 
      - อุปกรณรับและปอนขยะมูลฝอย จํานวน 1 ชุด 
     - ชุดกรองขยะมูลฝอย จํานวน 1 ชุด 
     - ชุดสายพานคัดแยก จํานวน 1 ชุด 
     - ถังรองรับวัสดุ จํานวน  8 ชุด 
     - รถขนยายขยะมูลฝอย  จํานวน  1 ชุด 

2) การกําจัดแบบหมักทําปุย 
     - อาคารบมปุยหมัก ขนาด 32x54 เมตร จํานวน 1 ชุด 
     - อุปกรณยอยของมูลฝอย จํานวน 1 ชุด 
     - อุปกรณผสมของมูลฝอย จํานวน 1 ชุด 

นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม โดยไดลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนย
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล
ตําบลศรีเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2548 ซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขารวม 6 แหง โดยมีเทศบาลตําบลศรี
เชียงใหมเปนหนวยดําเนินการหลัก 
  3. เปนการจัดการขยะแบบผสมผสาน
โดยใชวิธีการ คัดแยก หมักปุย และฝง
กลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
   4. เทคโนโลยีสอดคลองกับที่กรม
ควบคุมมลพิษไดเสนอแนะไว สําหรับขยะ
มูลฝอยที่มีปริมาณขยะมูลฝอยระหวาง 
50-100 ตัน/วัน ใหใชระบบคัดแยก ระบบ
ยอยสลายแบใชออกซิเจน ระบบเตาเผา
ผลิตพลังงาน และระบบฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล แตทั้งนี้ เทศบาลฯ ยัง
ไมไดดําเนินการกอสรางระบบเตาเผาใน
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สรุปสาระสําคัญโครงการ การประเมินความพรอม ความเห็น 
จัดเก็บรวบรวมและขนสงขยะ เพื่อนําไปกําจัด รวมทั้ง
ในชวงฤดูฝนจะเกิดผลกระทบที่เดนชัดมากตอแมน้ํา 
ลําคลอง ซึ่งเปนแหลงตนน้ําลําธารและเปนแหลงผลิต
น้ําประปาของอําเภอศรีเชียงใหม 

3. การจัดการขยะในปจจุบัน 
  1) ปจจุบันเทศบาลฯ มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยแลว 
ตั้งอยูบริเวณบานขุมคํา ตําบลหนองปลาปาก อ.ศรี
เชียงใหม จังหวัดหนองคาย ขนาดพื้นที่ 118 ไร หาง
จากเทศบาลฯ ประมาณ 12 กม. 
  2) วิธีการที่ใชกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน คือ 
วิธีการเทกอง(Open Dump) และการเผากลางแจง 
(Open Burning) โดยเผาทําลายเปนครั้งคราว ซึ่ง
ปจจุบัน เทศบาลฯ มีรถเก็บขนมูลฝอย ดังนี้ 
     - รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปดขางเททาย ความจุ 6  
ลบ.หลา 2 คัน (เริ่มใชงานป 2538) 
      -รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดทาย ความจุ 10 ลบ.
หลา 1 คัน (เริ่มใชงานป 2546) 
    เทศบาลฯ ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมอื

     - เครื่องพลิกขยะมูลฝอย จํานวน 1 ชุด 
     - รถขนยายวัสดุ จํานวน 1 คัน 
     - เครื่องกรองวัสดุและบรรจุถุง จํานวน 1 ชุด 
     - โรงเก็บปุย 12x35 เมตร จํานวน 1 หลัง 
   3) การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
     ในการออกแบบจะเปนการผสมผสานระหวางการฝง
กลบในรอง (Trench Method) 2 ชั้น และการฝงกลบบน
พื้นที่ (Area Method) 3 ชั้น ซึ่งมีองคประกอบของพื้นที่ 3 
สวน พื้นที่สวนฝงกลบ จะประกอบไปดวย พื้นที่ฝงกลบ 
และพื้นที่สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย โดยพิจารณาใหรองรับ
ขยะมูลฝอยไดสอดคลองกับแนวทางเลือกระบบที่จําเปน 
ในสวนที่ฝงกลบไดแก ระบบการปองกันการปนเปอนตอ
น้ําใตดิน ระบบรวบรวมน้ําเสีย บอสังเกตการณ และระบบ
ระบายกาซ 
 
3. การรับฟงความเห็นของประชาชน 
    เทศบาลฯ ไดดําเนินการศึกษาทัศนคติของประชาชน ใน
พื้นที่ จํานวน 300 ตัวอยาง เปนกลุมครัวเรือน 265 
ตัวอยาง และสถานประกอบการ 35 ตัวอยาง เมื่อวันที่ 18 

ระยะนี้ 
   5. เห็นควรสนับสนุนใหดําเนินการ
กอสรางโครงการโดยมีองคประกอบหลัก 
ดังนี้ 
   1 )  งานทาง  ประกอบด วย  งาน
เตรียมการและปรับพื้นที่กอสราง งาน
ถนนและคันดินบอฝงกลบมูลฝอย1 บอ 
งานบอบําบัดน้ําเสีย  
   2) งานอาคาร ประกอบดวย ระบบ
รวบรวมน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน
อาคารปอมยาม อาคารสํานักงานเครื่อง
ชาง โรงซอมบํารุง ลานจอดรถ อาคารคัด
แยกปุยอาคารหมักมูลฝอย อาคารเก็บ
วัสดุคัดแยก อาคารบรรจุปุย บอบําบัดสิ่ง
ปฏิกูล งานระบบทอประปาและสุขาภิบาล
บริเวณกลุมอาคาร งานระบบไฟฟา 
   3) งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ 
ประกอบดวย อุปกรณระบบฝงกลบมูล
ฝอยระบบคัดแยกมูลฝอย และระบบหมัก
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สรุปสาระสําคัญโครงการ การประเมินความพรอม ความเห็น 
การจัดตั้งศูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
เทศบาลตําบลศรีเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2548 ซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารวมใช
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย 6 แหง ไดแก อบต.พาน
พราว อบต.บานหมอ อบต.หนองปากปลา อบต.พระ
พุทธบาท อบต.โพนทอง และ อบต.ดานศรีสุข 

4. สาระสําคัญของโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุน 
    4.1 วัตถุประสงคเปาหมาย 
       1. สรางศูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
ประกอบไปดวย ระบบคัดแยกขยะ ระบบการผลิตปุย
อินทรียจากขยะ ระบบแปรรูปขยะรีไซเคิล ระบบบม
กาชชีวภาพ และนําพลังงานไปใชในกิจกรรมอื่น  ๆ
ของโครงการรวมทั้งบอฝงกลบขยะมูลฝอยชุมชน ที่
ถูกตองตามหลักวิชาการปลอดภัยตอระบบชีวอนามัย  
และสิ่งแวดลอม โดยมีระยะเวลาในการใชงานไมนอย
กวา 20 ป 
      2. สรางการมีสวนรวมของประชาชน เยาวชน และ
ชุมชน ตอการรักษาสภาพแวดลอมดวยความรวมมือ

มิถุนายน2548 ประชากรสวนใหญเห็นดวยกับโครงการ
เนื่องจากสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น แตจะจายคาธรรมเนียมเพิ่มเมื่อเทศบาลฯ ปรับปรุงการ
บริการ 

4. การสมทบงบประมาณ 
เทศบาลฯ ไดยืนยันการสมทบงบประมาณ รอยละ 10 

ของวงเงินทั้งโครงการ 

5. ความพรอมของเทศบาล 
      5.1 การจัดเตรียมบุคลากร  
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ดูแล ควบคุม
การฝงกลบ เดินระบบ บํารุงรักษาระบบ และมีแผนการ
จัดการบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานดังกลาว จํานวนทั้งสิ้น 
34 คน ดังนี้ 
       1) ระบบฝงกลบมูลฝอย 15 คน 
       2) ระบบการหมักปุย 7 คน 
       3) ระบบคัดแยกและนํากลับมาใชใหม 12 คน 
 

ปุย 
 

วงเงินรวมทั้งโครงการ   บาท 
งบประมาณ                   บาท 
ทองถิ่นสมทบ                  บาท 
แบงเปน 
ป 2552                 บาท 
ป 2553                 บาท 
ป 2554                บาท 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร ฯ  เ ป น ไ ป ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เทศบาลฯ ควร
เรงรัดจัดทํารายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการฯ ในประเด็นตางๆ 
ตอไปนี้  

- จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ป ร ะ ช า ช น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชน พ.ศ. 2548 โดย
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สรุปสาระสําคัญโครงการ การประเมินความพรอม ความเห็น 
ในการคัดแยกขยะ รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางประชาชนนุชมชน และเทศบาล 
   4.2 แผนการดําเนินการ 
         แผนการดําเนินโครงการที่มีระยะเวลา 20 ป  
แผนงานดังกลาว แบงออกเปน 3 แผน ดังนี ้
     1. แผนงานรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 
     2. แผนงานกําจดัขยะมูลฝอย 
     3. แผนงานสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยจาก 
แหลงตนกําเนิด 
     แผนโครงการ/กิจกรรมดําเนินการ 
     1. กอสรางศูนยจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
     2. การจัดซื้อรถเก็บรวบรวมมูลฝอยแบบอัดทาย 
ขนาด 10 ลบ.หลา. ,รถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบ
เปดขางเททาย ขนาด 10 ลบ.หลา.,รถเก็บรวบรวมมูล
ฝอยขนาด 14 ลบ.หลา 
     3. การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิด  
 

    4.3 พื้นที่ดําเนินการ 

    5.2 แผน/งบประมาณบริหารจัดการ 
      - ระหวางการกอสราง  มีแผนการประชาสัมพันธ และ
รณรงค รวมทั้งใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะอยางถูก
หลักสุขาภิบาล  
      - หลังการกอสรางแลวเสร็จ ไดวางแผน/งบประมาณใน
การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ เปนระยะเวลา 20 ป  
       - เทศบาลฯ ไดประมาณการคาใชจายในการเดินระบบ 
บํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยตลอดระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 20 ป เปนเงิน 306.13 ลานบาท แบงไดดังนี้ 
  1. ระบบรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย รวมตลอดโครงการ  
128.11 ลานบาท 
        ป 2548 - 2557  ปละ 5.53 ลานบาท 
        ป 2568 - 2577  ปละ 8.37 ลานบาท 
  2. ระบบกําจัดขยะมูลฝอย รวมตลอดโครงการ 178.02 
ลานบาท 
        ป 2548 - 2557  ปละ 13.78 ลานบาท 
        ป 2568 - 2577  ปละ 4.02 ลานบาท 
 
 

ตองมีผูเขารวมการรับฟงความคิดเห็น 
ครบถวนตามมาตรา 67 แหง รัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ . 2550 
บัญญัติไว 
    - รณรงค ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการเปนระยะๆ เริ่มตั้งแต
กอนการกอสราง ระหวางการกอสราง 
และภายหลังการกอสราง 
แลวเสร็จ 
    - จัดทําแผนงบประมาณในการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาระบบ เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดตั้งงบประมาณของ
เทศบาลฯ 
    - จัดทําแผนงานและคูมือในการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาระบบ เพื่อใชเปน
แนวทางสํ าหรั บ เจ าหน าที่ ผู ดู แล
รับผิดชอบระบบ 
    - เรงรัดออกเทศบัญญัติ เกี่ยวกับ
คาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ เพื่อจะ
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สรุปสาระสําคัญโครงการ การประเมินความพรอม ความเห็น 
     ขณะนี้เทศบาลฯ ไดจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยจํานวน 118 ไร ตั้งอยูบริเวณบานขุมคํา 
ตําบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
หางจากเทศบาลฯ ประมาณ 12 กม. 

    4.4 ระยะเวลา/วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
         วงเงินรวมทั้งโครงการ    บาท 
         งบประมาณ                 บาท 
         เทศบาลฯ สมทบ         บาท  

    5.3 แผนการจัดเก็บคาบริการ 
      เทศบาลฯ ไดศึกษาอัตราการจัดเก็บคาบริการกําจัด
ขยะมูลฝอย โดยคํานึงถึง ตนทุน และประชาชนยินดีมี
ความสามารถที่จะจาย ซึ่งไดกําหนดแนวทางการจัดเก็บไว 
2 ทางเลือก คือจะจัดเก็บจากคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยโดย
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บของเทศบาลฯ และการวาจาง
เอกชนดําเนินการโดยอัตราคาบริการรวบรวมและกําจัด 
ครัวเรือนละ 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน คิดคากําจัดองคการ
บริหารสวนทองถิ่นอื่น  ๆที่เขารวม 400 บาท/ตัน 

นํามาใชเปนคาใชจายในการเดินระบบ
และบํารุ ง รักษาระบบภายหลังการ
กอสรางแลวเสร็จ 
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ภาคผนวก ข-2 
ตัวอยางตารางสรุปผลวิเคราะหและพิจารณาโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   

โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย   
เทศบาลตําบลบางเสร  จังหวัดชลบุรี 

สรุปสาระสําคัญโครงการ การประเมินความพรอม ความเห็น 
1. ขอมูลทั่วไป 
    1.1 สภาพพื้นที่  
         เทศบาลตําบลบางเสร ตั้งอยูในเขต
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยอยูหางจาก
ที่วาการอําเภอสัตหีบมาทางทิศเหนือประมาณ 
13 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 7.87 
ตารางกิโลเมตร  สภาพพื้นที่ของเทศบาลดาน
ทิศตะวันตกเปนชายทะเลที่ตอเนื่องมาจาก
พื้นที่ของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน  สวน
ทางดานทิศตะวันออกและทิศใตเปนเนินเขา  
โดยเขตชุมชนหนาแนนตั้งอยูริมทะเลดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเทศบาล เทศบาลฯ มี
ชายหาดบางเสร ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่
ได รั บความนิยมอย างมากสํ าหรับกลุ ม

1.  พื้นที่ดําเนินการ 
       พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ตลอดแนวชายหาดและในสวนของเขต
ชุมชนหนาแนน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่
เทศบาลฯ หรือ ประมาณ 3.3 ตารางกิโลเมตร สวนพืน้ที่ที่จะ
กอสรางระบบบําบดัน้ําเสีย เทศบาลตําบลบางเสร ไดจดัซือ้เมื่อ
วันที่  9 มีนาคม 2550 โดยเปนที่ดนิโฉนดเลขที่ 32668 ขนาด
พื้นที่ 13 ไร 1งาน 28 ตารางวา 
 
2.  ดานเทคนิค 
    2.1  แบบรายละเอียด  
            เทศบาลฯ  ไดวาจางบริษัท สยาม-เทคกรุป จํากัด 
ดําเนินการ ศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ํา ระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย แลวเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2549  

เห็นควรพิจารณาสนับสนุน   
เนื่องจากเทศบาลฯ มีความพรอมใน
การดํ าเนิ นการ  ทั้ งในเรื่ องแบบ
รายละ เอี ยด  ที่ ดิ น  การสมทบ
งบประมาณ บุคลากร และแผนการ
บริหารจัดการระบบ รวมทั้งการจัดเก็บ
คาบริการ โดยมีเหตุผลสนับสนุน
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้  
   1. เทศบาลฯ เปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัดชลบุรี 
   2. ปจจุบันเทศบาลฯ มีการขยายตัว
ของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ อั น
เนื่องมาจากการทองเที่ยวและการ
ขยายตัวของชุมชน หากน้ําเสียไมได
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นักทองเที่ยวแบบครอบครัวและตองการความ
สงบ 
 

 1.2  ประชากร  
       มีประชากรตามทะเบียนบานทั้ งสิ้น 
8,668 คน (ขอมูลเดือนเมษายน 2549)  
นอกจากนั้น ยังมีประชากรแฝงรอยละ 12  
แรงงานตางดาว ประมาณรอยละ 8  ประชากร
จร รอยละ 22 และนักทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 
3  โดยจากโครงสรางประชากรที่กลาวมาทําให
มีประชากรในพื้นที่ประมาณ 12,600 คน  
 

1.3  สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
       เทศบาลฯ ตั้งอยูใกลริมฝงทะเล  ซึ่งมี
ทรัพยากรทางทะเล  โดยประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพการประมงประมาณรอยละ 70  
โดยมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 250 บาท/คน/วัน  
นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังมีธุรกิจการทองเที่ยว
ที่รองรับการขยายตัวจากเทศบาลตําบลนา
จอมเทียนและเมืองพัทยา อันไดแก ธุรกิจที่

 

   2.2  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  
         1) ระบบรวบรวมน้ําเสีย  
             - ระบบรวบรวมน้ําเสียเปนระบบแบบรวม (Combined 
System) ครอบคลุมพื้นที่ 3.3 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 40 ของเขต
เทศบาล) โดยทอระบายน้ําฝนและรวบรวมน้ําเสีย  แยกเปน
ประเภทตาง  ๆดังนี้ 
   ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกลมขนาด ตั้งแต เสน
ผานศูนยกลาง 60 เซนติเมตร – 150 เซนติเมตร ความยาวรวม
ประมาณ 17 กิโลเมตร 
   ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม ขนาดตั้งแต 
100 x 120 เซนติเมตร – 180 x180 เซนติเมตร ความยาวรวม 4.5 
กิโลเมตร 
   กอสรางอาคารดักน้ําเสีย จํานวน 6 แหง 
   กอสรางสถานีสูบน้ําเสีย จํานวน 5 แหง 

การออกแบบระบบระบายน้ํ าและรวบรวมน้ําเสีย ได
พิจารณาใหมีความลาดเอียดตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งทําให
ประหยัดคากอสรางและคาดําเนินการ 
     - เทศบาลฯ ไดออกแบบรายละเอียดโดยแบงการกอสราง

รับการบําบัด จะถูกปลอยลงสู ราง
ระบายน้ําเสียที่มีอยูในปจจุบันและ
ออกสูทะเลโดยตรง 
   3. สนับสนุนองคประกอบหลักของ
โครงการฯ ดังนี้ 
    1)  แนวทอระบายน้ํา รวมระยะทาง
ประมาณ 17.3 กิโลเมตร ไดแก Line A, 
B, C, D, E, F, G, H, H’, I, K, L, M, O, 
P, R, S  ทั้งดานซายทางและขวาทาง 
และ Line T ดานขวาทาง  
    2.) แนวทอระบบรวบรวมน้ําเสยี 
ไดแก Line A, B, C, D, I, L, M, M’ 
และภายในบอบําบดัน้ําเสีย  
   3) วาง Box Culvert และถนนเขา
ระบบบําบัด  
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พักอาศัยและรานอาหาร  
 

2.  สถานการณปญหาน้ําเสีย 
      จากจํานวนประชากรในปจจุบันจะทําให
เทศบาลฯ มีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นถึงวันละ
ประมาณ 1,500 ลบ.ม. (พ.ศ.2549) และในป 
2569 จะมีปริมาณน้ําเสียมากถึงวันละ
ประมาณ 4,400 ลบ.ม.  ซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้น
ภายในเขตชุมชนจะถูกระบายลงสูลําราง
สาธารณะและทะเลโดยตรง  และสงผลกระทบ
ถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพ
สิ่งแวดลอมริมทะเลซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว
ชายทะเลที่สําคัญของเทศบาลฯ 
 

3.  การจัดการน้ําเสียในปจจุบัน 
      ปจจุบันเทศบาลฯ ยังไมมีระบบบําบัดน้ํา
เสียเพื่อรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้น ประชาชนยัง
ทําการระบายน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนลง
สูทอระบายน้ําฝน ทําใหน้ําเสียเหลานั้นระบาย
ลงสูลําคลอง  ลํารางสาธารณะ และทะเล  

ออกเปน 2 ระยะ  ในครั้งนี้ใหการสนับสนุนงบประมาณในระยะที่ 1 
กอน มีอายุโครงการ 10 ป ซึ่งพื้นทีก่อสรางในระยะที่ 1 เปนพื้นที่
ชุมชนหนาแนน โดยมีรายละเอียดแนวทอระบายน้ําและทอ
รวบรวมน้ําเสียที่จะกอสราง ดังนี ้
    1) แนวทอระบายน้ํา รวมระยะทางประมาณ 17.3 กิโลเมตร 
ไดแก Line A, B, C, D, E, F, G, H, H’, I, K, L, M, O, P, R, S  ทั้ง
ดานซายทางและขวาทาง และ Line T ดานขวาทาง 
   2) แนวทอระบบรวบรวมน้ําเสีย ไดแก Line A, B, C, D, I, L, M, 
M’ และภายในบอบําบัดน้ําเสีย  
   3) วาง Box Culvert และถนนเขาระบบบําบดั  

 

2) ระบบบําบัดน้ําเสีย  
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดทําการออกแบบไว เปนระบบบอเติม

อากาศ (Aerated Lagoon) ซึ่งประกอบไปดวย 
  - บอเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ลึก 2.1 เมตร  ขนาดความ

จุประมาณ 6,200 ลบ.ม. โดยติดตั้งเครื่องเติมอากาศ 8 เครื่อง และ
ปูกนบอดวย แผน HDPE  จํานวน  
1 บอ 

  - บอบม (Maturation Pond) ลึก 1.9 เมตร ขนาดความจุ
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4.  ขอมูลโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุน 
     4.1  วัตถุประสงค/เปาหมาย 
           - เพื่อใหพื้นที่เทศบาลฯ มีระบบระบาย
น้ํา ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมของเทศบาลฯ 
           - เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นตอทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและชายหาดบางเสร 
ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของเทศบาล 
           - เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหา
น้ําเสียของชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลฯ 
 
   4.2  แผนการดําเนินงาน 

การกอสรางทั้ งหมดใช เวลาในการ
กอสรางประมาณ  

24 เดือน โดยแบงเปนหมวดงานตาง  ๆดังนี้ 
         1) การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียจะใช
เวลากอสรางประมาณ 13 เดือน  โดยทําการ

ประมาณ  7,100 ลบ.ม.  โดยติดตั้งแผนบังคับทิศทางการไหล 
และปูกนบอดวย แผน HDPE  
  - บอพักน้ําใส (Clearing Well) ลึก 1.7 เมตร ขนาดความจุ
ประมาณ  3,600 ลบ.ม. 

 
3.   การรับฟงความเห็นจากประชาชน 
      เทศบาลฯ ไดจัดใหมีการประชุมการมีสวนรวมของประชาชน
ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2549 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ณ หอง
ประชุมเทศบาลตําบลบางเสร  โดยมีผูนําชุมชน ตัวแทนจาก
หนวยงานราชการ และตัวแทนประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เขา
รับฟงและแสดงความคิดเห็น ประมาณ 50 คน  ผลจากการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พบวา ประชาชนเห็นดวยที่จะใหมี
การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากเปนการแกไขปญหาน้ํา
เนาเสียภายในเขตเทศบาลฯ  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอแหลง
ทองเที่ยวและรายไดของประชาชน แตมีความเปนหวงในเรื่องของ
กลิ่นจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
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กอสรางในชวงเดือนที่  
1 – 13 ของระยะเวลาโครงการ 
          2) การกอสรางอาคารดักน้ําเสีย ระบาย
น้ําฝนและสถานีสูบน้ําเสียและการจัดซื้อ
อุปกรณเครื่องจักรกล ใชเวลาประมาณ 11 
เดือนโดยทําการกอสรางในชวงเดือนที่ 14 – 
24 ของระยะเวลาโครงการ 
         3) การกอสรางทอระบายน้ําฝนและ
ระบบรวบรวมน้ําเสียใชเวลาประมาณ 20  
เดือนโดยทําการกอสรางในชวงเดือนที่ 2 – 21 
ของระยะเวลาโครงการ 

 

   4.3  พื้นที่ดําเนินการ 
         พื้นที่ ในเขตเทศบาลฯ ตลอดแนว
ชายหาดและในสวนของเขตชุมชนหนาแนน
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่
เทศบาลหรือประมาณ 3.3 ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 

4.  การสมทบงบประมาณ 
     ทางเทศบาลยินดีที่จะสมทบงบประมาณรอยละ 10 ของวงเงิน
ทั้งโครงการ 
 

5.  ความพรอมของเทศบาล 
    5.1  การจัดเตรียมบุคลากร  
     เทศบาลฯ มีความพรอมที่จะจัดจางเจาหนาที่ควบคุมดูแล
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้าํเสียเพิ่มเติม ดงันี ้
    - หัวหนาระบบบําบัดน้ําเสีย 1 คน 
    - เจาหนาที่ควบคุมระบบบําบดัน้ําเสีย 2 คน 
    - เจาหนาที่ธุรการ 1 คน 
    - คนงานทั่วไป  2 คน 
    - เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 2 คน 

        โดยเทศบาลฯ ไดมอบหมายใหกองช าง เปน
ผูรับผิดชอบดูแลการกอสรางโครงการ โดยกองชางและกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบดูแลการเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ 

 

    5.2  แผน/งบประมาณบริหารจัดการ 
          บริษัทฯ ไดเสนอวิธีการในการดแูลรักษาระบบระบายน้ํา 
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4.4  ระยะเวลา/วงเงินทั้งโครงการ 
       วงเงินรวมทั้งโครงการ   บาท 
      งบประมาณ                บาท 
      เทศบาลสมทบ             บาท 
 

 
       
 
 
 

 

ระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบําบัดน้าํเสีย ไวในผลการศึกษา
ความเหมาะสมฯ รวมทั้ง แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา
กอนและหลังเขาระบบบําบดั เพื่อติดตามประสิทธิภาพของระบบ
บําบดัเปนรายเดือน 
 

    5.3  แผนการจัดเก็บคาบริการ  
          เทศบาลฯ จะพิจารณาอัตราคาธรรมเนียมในการจัดเก็บ
คาบริการบําบัดน้ําเสียโดยทําการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ พรอมทั้งคาด
วาจะออกเปนเทศบัญญัติการจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย  โดย
แยกเก็บเปนกรณี  ๆเชน  
       - กรณีคิดเฉพาะคาดําเนินการและบํารุงรักษาของระบบ
รวบรวมและบําบัดน้าํเสีย ที่ 3.54 บาท/ลบ.ม. 

- กรณีคิดเฉพาะคาดําเนินการและบํารุงรักษาของระบบ
รวบรวมน้ําเสีย ที่ 1.73 บาท/ลบ.ม. 
      - กรณีคิดเฉพาะคาดําเนินการและบํารุงรักษาของระบบ
บําบัดน้ําเสีย1.81 บาท/ลบ.ม. 
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ภาคผนวก ค 
 

กรอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินโครงการขนาดเล็ก 

ดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 
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ภาคผนวก ค 
 

กรอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินโครงการขนาดเล็ก 

ดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยสํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กองทุนสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 2 กองทุน
สิ่งแวดลอม (มาตรา 22–31) เพื่อเปนมาตรการทางการเงินที่จะสรางแรงจูงใจให
ทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองคกรเอกชน
ดานสิ่งแวดลอม เขามามีสวนรวมในการปองกัน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน  
ตามหลักการผูกอใหเกิดมลพิษและเปนผูจาย 
 
2. ผูมีสิทธและประเภทโครงการที่ขอรบัการสนับสนนุ 

อปท. ที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินโครงการขนาดเล็กดานการจัดการน้ําเสียหรือขยะมูล
ฝอยชุมชน ตามมาตรา 23(1) แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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3. ขอเสนอโครงการ 
ขอเสนอโครงการขนาดเล็กดานการจัดการน้ําเสียหรือขยะมูลฝอย

ชุมชน จะตองจัดทําและนําเสนอใหสอดคลองตามขั้นตอนการจัดทําและ
พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
แนวทางการพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขกองทุนสิ่งแวดลอม 
 
4. หลักเกณฑและเงื่อนไขของกองทุนสิ่งแวดลอม 

4.1 หลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนโครงการขนาดเล็กดาน
การจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 
 หลักเกณฑทางดานวิชาการ จะเปนไปตามเกณฑการพิจารณา
โครงการของ อปท. ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยแบงตาม
ประเภทโครงการได ดังนี้ 
   4.1.1 โครงการขนาดเล็กดานการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 สนับสนุน โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียที่จะเขาสูระบบ 50 - 500 ลูกบาศกเมตร/วัน 
และวงเงินโครงการไมเกิน 20 ลานบาท ทั้งนี้ ในการกําหนด อปท. เปาหมาย 
เพื่อจัดทําขอเสนอโครงการ และหลักเกณฑการเลือกพื้นที่และประเภทของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ใหพิจารณา ตามนโยบายและพื้นที่เปาหมายการจัดการ    
น้ําเสียชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ โดยใหความสําคัญ ดังนี้ 
 ก. การพิจารณาออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน
ขนาดเล็ก ใหคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่  
 ข. ใหความสําคัญกับระบบการจัดการน้ําเสียในชุมชน
ขนาดเล็ก โดยยึดหลักธรรมชาติ หรือใชเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสียอยางงาย 
เชน ระบบบึงประดิษฐแบบไหลแนวดิ่ง ระบบบอผึ่งผสม ถังเซบติคแบบมีผนัง
กั้น ระบบกรองชีวภาพไรอากาศ ระบบทรายกรอง และระบบหอชีวภาพ เปนตน  
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 ค.  พื้นที่ดําเนินโครงการจะตองอยูนอกเขตหรือหางไกล
จากเขตบริการของระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือเปนพื้นที่ที่มีความจําเปน
เรงดวน และไมมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนรองรับ 
 ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีการออกเทศ
บัญญัติหรือประกาศอื่นใดเกี่ยวกับการติดตั้งบอดักไขมันในระดับครัวเรือนไว
ดวยแลว 
 4.1.2   โครงการขนาดเล็กดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 สนับสนุน โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอย 5 - 10 ตัน/วัน และวงเงิน
โครงการไมเกิน 50 ลานบาท ทั้งนี้ ในการกําหนด อปท. เปาหมาย เพื่อจัดทํา
ขอเสนอโครงการใหพิจารณาตามความจําเปนเรงดวน และความพรอมของ 
อปท. โดยใหความสําคัญ ดังนี้ 
 ก. ยึดหลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยใหแยกขยะ 
ตนทางและในการกําจัดขยะแตละประเภทใหใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ข. การพิจารณาออกแบบระบบกําจัดขยะมูลฝอย ใหใช
ขอมูลปฐมภูมิที่สํารวจไดจริงในพื้นที่ 
 ค.  พื้นที่ดําเนินโครงการจะตองอยูนอกเขตหรือหางไกล
จากเขตบริการของระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม ไมต่ํากวา 70 กิโลเมตร หรือเปน
พื้นที่ที่มีความจําเปน และไมมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยรองรับ 
 ง.  กรณีใชระบบการเผาในเตาในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน อปท. จะตองดําเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางจริงจังกอนเริ่มดําเนิน
โครงการอยางนอย 1 ป ทั้งนี้ ตองใหมีอุณหภูมิในการเผาที่ถูกตองและ
เหมาะสม เปนไปตามมาตรฐานที่ คพ. กําหนด รวมทั้ง จะตองมีระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศ และดักมิใหอากาศที่ผานปลองออกสูบรรยากาศมีคาเกินกวา
คามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผา ตามที่ คพ. กําหนด 
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 4.2 เงื่อนไขของกองทุนสิ่งแวดลอม 
  กองทุนสิ่งแวดลอมจะพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการภายใต
หลักเกณฑเงื่อนไขตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม วาดวยการ
จัดการกองทุนสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) และขอกําหนดคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณา
โครงการที่จะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2544) 
และมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
 4.2.1  โครงการตองไดรับการบรรจุไวภายใตกระบวนการ
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
 4.2.2 โครงการที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ และไม
สามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ในปงบประมาณนั้น หรือไมอาจสรรหาเงิน
จากแหลงอื่นได โดยความเห็นชอบจาก กก.วล. 
 4.2.3  มีผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของ
โครงการ ซึ่งแสดงใหถึงความเหมาะสมและเปนไปไดทั้งทางดานพื้นที่
ดําเนินการ ดานเทคนิควิชาการ ดานเศรษฐกิจและสังคม  และดานการบริหาร
จัดการ โดยคํานึงถึงความพรอมของ อปท. 
 4.2.4  ตองนําเสนออัตราการจัดเก็บคาบริการ และอัตราสวนการ
หักสงคาบริการ รวมทั้งคาปรับที่จัดเก็บไดจากการเดินระบบของโครงการ  
เขากองทุนสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม  
ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 ซึ่งระบุวา อปท. ที่จะขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบ
กําจัดของเสียรวม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป จะตองนําเสนออัตรา
คาบริการ ตามมาตรา 88 และอัตราสวนการหักสงคาบริการ และคาปรับที่
จัดเก็บไดเขากองทุนสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 93 แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พรอมกับการเสนอโครงการตอ
คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาในคราวเดียวกันดวยเปนสําคัญ  
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 4.2.5  การเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดลอม สําหรับดําเนินโครงการ  อปท. จะตองสมทบงบประมาณรอยละ 10 
ของวงเงินรวมของโครงการ ทั้งนี้การสมทบงบประมาณดังกลาวขึ้นอยูกับ
ศักยภาพทางการเงินการคลังของ อปท.  เปนสําคัญ  
 4.2.6  อปท. ที่ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินโครงการลงทุนและดําเนินงานระบบบัดน้ําเสียรวม หรือ
ระบบกําจัดของเสียรวม จะตองลงนามใน “บันทึกขอตกลงการรับเงินอุดหนุน
จากกองทุนสิ่งแวดลอม ตามโครงการ................. ของ.... (อปท.).......” เพื่อใชเปน
มาตรการกํากับการบริหารโครงการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมติ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2550  
 4.2.7  กรณีที่ อปท. ทําสัญญาวาจางดําเนินโครงการแบบปรับ
ราคาได  อปท. จะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากเงินชดเชยคางาน
กอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) แตเพียงผูเดียว รวมทั้งการปรับ
เพิ่มคาใชจายอื่นๆ จากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดวย 
 4.2.8 ในกรณี อปท. ไมสามารถกํากับการดําเนินโครงการใหแลว
เสร็จตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตองขอขยายเวลาดําเนิน
โครงการ อปท. จะตองจายคาธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge)  
ในอัตรารอยละ 1 ตอป ของวงเงินที่ไดทําการเบิกจายและภายในระยะเวลาที่ขอ
ขยายเวลาดําเนินการ ทั้งนี้กรณี อปท. การชําระคาธรรมเนียมผูกพันจะ
ดําเนินการในลักษณะของการหักลดเงินอุดหนุนที่ให อปท. นั้น ตามหลักเกณฑ
ดังกลาว 
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5.  องคกรและกลไกการพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการ 
กองทุนสิ่งแวดลอมมีองคกรและกลไกที่จะสนับสนุน อปท. ในการ

จัดทําโครงการ ประเมินความเหมาะสมของโครงการ และพิจารณาใหการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการขนาดเล็กดานการจัดการน้ําเสียและ
ขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ 

5.1  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ทําหนาที่พิจารณาวิเคราะห และประเมินความเหมาะสมของ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในเบื้องตน ตามระเบียบ หลักเกณฑ 
เงื่อนไข เพื่อนําเสนอคณะทํางานสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ในการดําเนินโครงการขนาดเล็กดาน
การจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการดานการจัดการมลพิษ และคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม  
เพื่อพิจารณาตอไป  

5.2  คณะทํางานสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ในการดําเนินโครงการ
ขนาดเล็กดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน ทําหนาที่ให
คําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุน อปท. ในการจัดทําโครงการขนาดเล็กดานการ
จัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 

5.3  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการดานการ
จัดการมลพิษ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมตอไป 

5.4  คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม  ทําหนาที่พิจารณาและ
อนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม 
        กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ โดยนับแตไดรับ
ขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณครบถวน  จนถึงการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณใหโครงการ รวม 90 วัน 
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6. ขั้นตอนในการพิจารณาโครงการ  
 โครงการขนาดเล็กดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน ของ 
อปท. ที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด ที่ สผ. และ สสภ. ไดวิเคราะหแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
และโครงการของ อปท. แลว จะมีขั้นตอนการพิจารณาโครงการดังนี้ (ภาพที่  3) 
 6.1 คณะทํางานสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม ในการดําเนินโครงการขนาดเล็กดานการจัดการ
น้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน ใหคําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุน อปท. ในการ
จัดทําโครงการขนาดเล็กดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้ง
ดําเนินการสํารวจพื้นที่และวิเคราะหความเหมาะสม และความเปนไปไดทาง
เทคนิควิชาการของโครงการเบื้องตน 
 6.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ ภายใต
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม จะพิจารณากลั่นกรองโครงการทั้งทางดาน
เทคนิควิชาการ และการเงิน 
 6.3 โครงการที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการ
มลพิษ เห็นชอบในหลักการ  สผ. จะนําไปบรรจุไวภายใตแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด และ กก.วล. พิจารณาตาม
ขั้นตอน ตอไป 
 6.4 โครงการที่ผานความเห็นชอบจาก กก.วล. จะกลับมานําเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ (ถามี) และ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน
สิ่งแวดลอม ตอไป 
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งบกระจายอํานาจ งบกองทุนสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สผ. แจงจังหวัดจดัทําแผนปฏิบตักิารฯ ในระดบัจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553

คณะทํางานพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิตักิารฯ 
ในระดบัจงัหวัด และโครงการของ อปท. 

คณะกรรมการจดัทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  
รวมกบัหนวยงานที่เกีย่วของ ทบทวนและจัดทําแผนปฏิบตักิารฯ ในระดบัจงัหวัด

ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ และสงแผนปฏบิตักิารฯ ในระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มายัง สผ.

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองโครงการดานการจัดการมลพิษพจิารณาความเหมาะสมดาน
เทคนิควิชาการและกลัน่กรองโครงการจัดการน้ําเสยีและขยะมูลฝอยขนาดเลก็ของ อปท.

คณะทํางานสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพือ่ขอรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดลอม ในการดําเนินโครงการขนาดเล็กดานการจัดการน้ําเสยีและ
ขยะมลูฝอยชุมชน ใหคําแนะนํา ปรกึษาและสนับสนุน อปท. ในการจดัทําโครงการ
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งบกระจายอํานาจ งบกองทนุสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระดับจังหวัด พิจารณากลัน่กรองแผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวัด ปงบประมาณ 2553  

กก.วล พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏบิตักิารฯ ในระดับจังหวัด ปงบประมาณ 2553  

กกถ. พิจารณาจดัสรรเงินอุดหนนุใหแก อปท. 
ดําเนนิการโครงการภายใตแผนปฏบิตักิารฯ  
ในระดบัจงัหวัด และโครงการของ อปท. 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ 
พิจารณาความเหมาะสมดานเทคนิควิชาการและกลัน่กรองโครงการ

จัดการน้ําเสยีและขยะมลูฝอยขนาดเล็กของ อปท. (ถามี) 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม อนุมตัิโครงการและ
จัดสรรเงนิอุดหนนุให อปท. 

สถ. ขอตัง้งบประมาณ หมวดอดุหนนุเฉพาะกจิ 
ภายใตแผนปฏิบตักิารฯ ในระดบัจังหวัด 

ใหแก อปท. 
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ภาคผนวก ง 
 

พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
มาตราที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิง่แวดลอมในระดับจังหวัด 
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ภาคผนวก ง 
พ.ร.บ. สงเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
มาตราที่เกีย่วของกับการจัดทําแผนปฏบิัติการเพือ่การจัดการ 

คุณภาพสิง่แวดลอมในระดับจังหวัด 
 
มาตรา  35 ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ จัดทําแผนปฏิบัติการ เรียกวา  “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม” 
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ซึ่งกําหนดขึ้นตามมาตรา 13 (1) 
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติตามวรรคหนึ่ง ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปน ไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และเพื่อให
การดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด ให
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ใหคําแนะนําแกสวน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น 
 
มาตรา  36 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา 35 อาจจัดทําเปน
แผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควรจะตอง
ประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงาน ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (1) การจั ดการคุณภาพอากาศ  น้ํ า  และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในเรื่องอื่นๆ  
  (2) การควบคุมมลพิษจากแหลงกาํเนิด 
 (3) การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
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 (4) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและกองทุนที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 
 (5) การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงาน เพื่อ
เสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของและ
ระหวางสวนราชการกับเอกชน รวมทั้ง การกําหนดอัตรากําลังพนักงาน
เจาหนาที่ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 
 (6) การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ระเบียบ คําสั่ง และประกาศที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 
 (7) การตรวจสอบ  ติดตาม  และวิ เคราะหคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการ
บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
มาตรา  37 เมื่อไดการประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหผูวาราชการจังหวัดในทองที่ เขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 มีหนาที่
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวัน นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดแจงใหจังหวัดนั้น
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด แต
ถามีเหตุอันควรคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจขยายระยะเวลา
ดังกลาวออกไปไดอีกตามความเหมาะสม 
 การจั ดทํ าแผนปฏิบั ติ การ เพื่ อการ จั ดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดสําหรับเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59 ใหผูวา
ราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ในเขตควบคุมมลพิษ 
ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นจัดทําขึ้นตามมาตรา 60 มารวมเปนสวนหนึ่งของ
แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวย 
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 ในกรณีที่จังหวัดใดไมอยูในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
ตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 แตประสงคจะ
ดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดของตน ผูวา
ราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น อาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ก็ได 
 
มาตรา  38 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ที่จะเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จะตองเปน
แผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามแนวทางที่
กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรง
ของปญหา และเงื่อนไขตางๆ ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดนั้น และควรจะตองมีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
 (2) แผนการจัดหาและใหไดมาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ และเครื่องใชที่จําเปนสําหรับการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง 
ซอมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัด
ของเสียรวมของสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น 
 (3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและคาบริการเพื่อการ
ดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสีย
รวมตาม (2) 
 (4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปลอยทิ้ง
น้ําเสียและของเสียอยางอื่นจากแหลงกําเนิดมลพิษ 
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 (5) แผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปราม
การละเมิดและฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
 
มาตรา  39 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัดที่จะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในลําดับ
แรก จะตองเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุน สําหรับ
การกอสรางหรือดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัด
ของเสียรวม ตามมาตรา 38 (2) ดวย ในกรณีที่จังหวัดใดยังไมพรอมที่จะ
ดําเนินการเพื่อใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม อาจ
เสนอแผนการสงเสริมใหเอกชนลงทุนกอสรางและดําเนินการระบบบําบัดน้ํา
เสียหรือระบบกําจัดของเสีย เพื่อใหบริการในเขตจังหวัดนั้นแทน 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งจะตองมีแบบแปลน
รายการละเอียดและประมาณการราคาของโครงการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง 
ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษา รวมทั้งกระบวนการและวิธีดําเนินการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมที่เสนอขอจัดสรรเงิน
งบประมาณหรือเงินกองทุนดังกลาวประกอบคําขอดวย 
 เพื่อประโยชนในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ในระดับจังหวัด ซึ่งจะตองมีคําขอจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนดินตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
มีหนาที่ในการรวบรวมและวิเคราะหแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําป
ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 
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มาตรา  40 ในกรณีที่การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
จะตองดําเนินการในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันระหวางพื้นที่ของสองจังหวัดขึ้นไป 
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติของพื้นที่นั้น 
หรือเพื่อประโยชนในการจัดการอยางเปนระบบตามหลักการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตองและเหมาะสม ใหผูวาราชการ
จังหวัดที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตามมาตรา 37 
 
มาตรา  41 ในกรณีที่จังหวัดใดซึ่งมีหนาที่จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา 37 ไมจัดทําหรือ ไมสามารถจัดทําไดหรือจัดทําเสนอแลวไมไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัดนั้น 
วามีความรุนแรงถึงขนาดที่จําเปนจะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือไม หาก
เห็นวาจําเปนใหคณะกรรมการ สิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ออกคําสั่งใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนผูจัดทํา
แผนปฏิบัติการสําหรับจังหวัดนั้นแทน 
 
มาตรา  59 ในกรณีที่ปรากฏวาทองที่ใดมีปญหามลพิษซึ่งมีแนวโนมที่
จะรายแรงถึงขนาดเปนอันตราย ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจ
กอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหทองที่
นั้นเปนเขตควบคุมมลพิษ เพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได 
 
มาตรา  60 เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดตามมาตรา 37 ใหเจาพนักงานทองถิ่นใน
ทองที่ที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 59 
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอตอ
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ผูวาราชการจังหวัด เพื่อรวมไวในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
 การจัดทํ าแผนปฏิบัติการเพื่ อลดและขจัดมลพิษให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) ทําการสํารวจและเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิด
มลพิษที่มีอยูในเขตควบคุมมลพิษนั้น 
 (2) จัดทําบัญชีรายละเอียดแสดงจํานวน ประเภท และ
ขนาดของแหลงกําเนิดมลพิษที่ไดทําการสํารวจและเก็บขอมูลตาม (1) 
 (3) ทําการศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานภาพมลพิษ 
รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของสภาพปญหาและผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและจําเปนสําหรับการลดและ
ขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้น 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษของเจา
พนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเจาพนักงานควบคุมมลพิษ
แนะนําและชวยเหลือตามความจําเปน 
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ภาคผนวก จ 
 

กรอบแนวคดิการศึกษาความเหมาะสมโครงการเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการจดัการขยะมลูฝอยและน้ําเสยีชุมชน 
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการศึกษาความเหมาะสมโครงการเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมลูฝอยและน้าํเสยีชุมชน 
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ปที่
20 

กอสราง 
 

                  

 
 

  
เดนิระบบ 

             

       
กอสราง 

 
เดนิระบบ 

       

            กอสราง เดนิระบบ  

                  กอสราง 

   
ตดิตามตรวจสอบประสิทธิภาพการเดนิระบบและดูแลระบบ 
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หนงัสือ  คูมือแผนปฏิบตัิการเพื่อการจัดการคณุภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

พิมพครัง้ที่ 1  สิงหาคม  2551 

จํานวนพิมพ  3,000 เลม 

ดําเนินการโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ที่ปรึกษา  นายเกษมสันต  จิณณวาโส  
   เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากร 
   ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
คณะผูจัดทํา นายไพศาล  ผดุงศิริกุล   

นางอัศนี  กุลประดิษฐ 
นางสาวภทัราภรณ  โสมนสั 
นางสาวศภุรา  เหลืองภทัรวงศ 
นางสาวอรสภุาว  สายเพชร 
นายศิวชั  แกวเจริญ 
นางสาวเนตรนพิท  จันทรเจริญ 
นายจักรพงศ  เนื่องชมภ ู
นางสาวรพีพรรณ  สาลีรัมย 
นางสาวสุกัญญา  บญุสวัสดิ์ 
นางสาวณฏัฐกานต  สิงหา 
นายทวิทัศน  ศิริโกเศศ 
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จัดพิมพเผยแพร สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
60/1 ซอยพิบลูวฒันา 7 ถนนพระรามที่ 6  
แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท/โทรสาร 0 2265 6607-8 

website  www.onep.go.th 

E-mail   onep_pap@onep.go.th 
 


