
 

บทที่ 5 แนวทางการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 

แนวทางการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จะ
พิจารณาจากการดําเนินงานตามข้ันตอนและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดที่ระบุไว้
ข้างต้น ได้แก่ การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้าน รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่
ผ่านมา การจัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนของปัญหาที่ยังคงมีอยู่ เป้าหมายของการป้องกันแก้ไขปัญหาให้มี
ความสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนงานจะต้องครอบคลุม ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทั้งในเร่ืองของการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด 
การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบจัดการมลพิษ การจัดเก็บค่าบริการจัดการมลพิษ การติดตามตรวจสอบ
และควบคุมการปล่อยมลพิษ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย และอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
และมติคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ี จะพิจารณาความสอดคล้องกันของกลยุทธ์ มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
แผนงาน และโครงการของหน่วยงานต่างๆ ระยะเวลาดําเนินการต่อเป้าหมายในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวช้ีวัดที่กําหนด 

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของแต่ละแผนงาน 
จะมีข้อกําหนดหลักเกณฑ์ และเอกสารต่างๆ ที่จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทําให้เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้ายของเอกสารและจัดส่งพร้อมเล่มแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
และนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อไป 

ในขั้นตอนของการพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด สผ. จะพิจารณาความครบถ้วน
ของเอกสารในลําดับแรก หากไม่ครบถ้วนจะถือว่า โครงการหรือกิจจกรรมน้ันๆ ไม่สมบูรณ์ อาจจะแจ้งให้
จังหวัดดําเนินการจัดส่งเพ่ิมเติมตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งหากไม่ได้ดําเนินการจะถือว่าโครงการหรือกิจกรรม
ไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ือที่จะนําเสนอต่อในการขอต้ังงบประมาณน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



132 
 

5.1 แนวทางในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

สืบเน่ืองจาก พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้ อปท. มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ของตนเอง และให้ อปท. สามารถพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของตนเอง โดยกําหนดการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. เพ่ิมข้ึน ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจํากัดด้านงบประมาณของ อปท. 
ในการลงทุนระบบการจัดการมลพิษ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน และ
โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงเกินศักยภาพทางการเงินของ อปท. จึงเห็น
ควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ในการดําเนินภารกิจดังกล่าว โดยท้องถิ่นสามารถดําเนินโครงการให้เป็นไป 
“ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน และด้านการจัดการขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล” และจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการลงในแบบฟอร์ม “โครงการก่อสร้างระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน” (บทที่ 3 ข้อ 3.1) โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอนและแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดตามท่ีระบุไว้ 

สําหรับโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ํา 
การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการวางรากฐานพัฒนาเมืองแบบ
สังคมคาร์บอนต่ํา การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยท้องถิ่นสามารถจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาโครงการลงในแบบฟอร์ม “โครงการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด” (บทที่ 3 ข้อ 3.2) เมื่อจังหวัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมายัง สผ. แล้ว จะนําเสนอ
ต่อคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองโครงการตามความเหมาะสม และ
ตามลําดับความสําคัญของสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัด ทั้งน้ี สผ. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ อาจประสานขอเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการเพ่ิมเติมตามเห็นสมควร และ 
จะดําเนินการตามข้ันตอนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดต่อไป 

โครงการที่ไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ 

- โครงการขนาดเล็กที่ท้องถิ่นมีศักยภาพในการดําเนินงานเอง โดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุน
จากรัฐบาล 

- โครงการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง และการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
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5.2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ (เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ) 

5.2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 

1) พิจารณาสนับสนุนโครงการด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชน ที่ผ่านการศึกษาความเหมาะสมและ
การพิจารณาความสําคัญในการดําเนินการภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการนํ้าเสียในภาพรวมของจังหวัด 

1.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย หมายถึง 
- การขยายโครงข่ายท่อรวบรวมนํ้าเสียและการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนขยาย 

การปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย - 
ซึ่งจะต้องมีระยะการเดินระบบ (Operate) แล้ว อย่างน้อย 3 ปี และจะต้องมีผลการเดิน

ระบบและบํารุงรักษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
1.2) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนใหม่  

2) ให้ความสําคัญกับพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ  พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่เป้าหมายตาม 
“นโยบายและพ้ืนที่เป้าหมายการจัดการนํ้าเสียชุมชน ปี 2552-2559” ของ คพ. ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 

3) ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียอย่างง่าย เน้นหลักการธรรมชาติ มีการเดิน
ระบบและบํารุงรักษาระบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตํ่า รวมถึงระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ
แยกเฉพาะน้ําเสีย 

4) สําหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ พิจารณาดังน้ี 
4.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมนํ้าเสีย จะต้องมีปริมาณนํ้าเข้าสู่ระบบรวบรวม

นํ้าเสียในระยะแรก ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของประสิทธิภาพ ระบบที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว 
4.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย จะต้องมีปริมาณนํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัด

น้ําเสียในระยะแรกไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของประสิทธิภาพ ระบบที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว 
4.3) ให้ความสําคัญกับระบบบําบัดนํ้าเสียที่ผ่านการตรวจประเมินระบบการจัดการน้ํา

เสียชุมชน ด้วยระบบการตรวจประเมินระบบการจัดการนํ้าเสียชุมชน (MSMS 2008) ของกรมควบคุมมลพิษ 

5) สําหรับ อปท. ที่มีความประสงค์จะวางแผนการจัดการนํ้าเสียในพ้ืนที่ของตน โดยใช้รูปแบบ
การจัดการนํ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment) อปท. สามารถประสานกรมควบคุม
มลพิษ เพ่ือขอใช้แบบมาตรฐานและรายการประมาณราคา ในการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดให้มีความสอดคล้องพ้ืนที่ของตน 

6) สําหรับ อปท. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมดําเนินการก่อสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย และมีความประสงค์จะเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมนํ้าเสีย  จะต้องมีผลการดําเนินการ
ตามมาตรา 88 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ที่ได้นําเงินรายได้ ร้อยละ 3.5 ส่งคืนให้กองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
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7) สําหรับ อปท. ขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณนํ้าเสียที่จะเข้าสู่ระบบ 50 - 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน มี
ความประสงค์จะดําเนินการโครงการด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชน โดยการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนขนาด
เล็ก และวงเงินโครงการไม่เกิน 20 ล้านบาท อาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ 

8) มีแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งในระยะการก่อสร้างและระยะการเดินระบบ
และบํารุงรักษาระบบ อย่างเป็นรูปธรรม  โดยแผนดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและสภาบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ  

ทั้งน้ี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น จะต้องจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการพร้อมรายละเอียดข้อมูลตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาโครงการลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดนํ้าเสียชุมชนในตารางที่ 1  โดยกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ 

ก. การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์สร้างจิตสํานึก และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการนํ้าเสียชุมชน 

ข. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการนํ้าเสียชุมชน 

ค. การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือก่อสร้างระบบจัดการนํ้าเสียชุมชน 

ง. การเดินระบบและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชน รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบระบบจัดการนํ้าเสียชุมชนเป็นระยะๆ 
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1. การศึกษาความ
เหมาะสมและ
ออกแบบ  

1. FS/DD ต้องดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน 3 ปี นับถึงปีที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
และจะต้องระบุผู้จัดทํา ช่ือโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และวันเดือนปีที่แล้วเสร็จชัดเจน 

รายละเอียด 
(FS/DD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ต้องมีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้ 

2.1 การสํารวจข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น 
จํานวนประชากร ปริมาณและลักษณะสมบัติของ
นํ้าเสียที่เกิดขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพทาง
ธรณีวิทยา ของพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น 

2.2 การวิเคราะห์และกําหนดพ้ืนที่ตาม
ความรุนแรงของปัญหานํ้าเสียที่เกิดข้ึน (Zoning)  
และการจั ดลํ า ดับความสํ าคัญของ พ้ืนที่ ที่
จําเป็นต้องได้รับการแก้ไข 

2.3 การเสนอทางเลือกและวิเคราะห์ความ
เหมาะสมทางด้านเทคนิควิศวกรรม ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ 

1) ด้านเทคนิควิศวกรรม (Technical 
Analysis) แนวท่อรวบรวมน้ําเสียและระบบ
บําบัดน้ําเสีย ซึ่งรวมถึง ขนาด สถานที่ต้ังระบบ
บําบัด/แนวท่อรวบรวมนํ้าเสีย ประสิทธิภาพ/
มาตรฐานของเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สภาพพ้ืนที่ โดยจะต้องคํานึงถึงอายุการใช้งาน
และค่าดําเนินงาน รวมทั้ง การดูแลบํารุงรักษา 
นอกจากน้ี จะต้องเสนอแนะรูปแบบ/แผนการ
ก่อสร้างและการดําเนินงานที่มีความเหมาะสม
และดําเนินการได้จริง 

 

2. อปท. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด หรืออาจ
ดํา เ นินการเอง  ทั้ ง น้ี  ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดจะต้องมี
รายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสียที่ดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งด้านเทคนิควิศวกรรม และการ
บริหารจัดการ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) 
และแนวทางการแก้ไข 

2.2 ดําเนินการตามข้อ 2 ของโครงการใหม่ 

2.3 แสดงความเชื่อมโยงของระบบรวบรวม
เดิมและส่วนขยาย 

2.4 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของ
ระบบบําบัดน้ําเสียที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
และระบบที่ดําเนินการในอนาคต 

3 .  ในกรณีที่  อปท .  มีความประสงค์ที่ จะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรวบรวมและบําบัด
นํ้าเสีย จากระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียรวม 
(Central Wastewater Treatment) เป็น
ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster 
Wastewater Treatment) จะต้องดําเนินการ
ศึกษาเพ่ือวางแผนการจัดการนํ้าเสียในภาพรวม
ของพ้ืนที่ที่เหลือ ซึ่งอาจมีความจําเป็นที่จะต้อง
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2) ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Analysis) การวิเคราะห์มูลค่าการ
ลงทุน รายได้และรายจ่ายที่ เ กิดขึ้นจากการ
ดําเนินโครงการ เน่ืองจากโครงการด้านการ
จัดการน้ําเสีย อาจไม่สามารถตีค่าผลตอบแทน
เป็นตัวเงินได้ ดังน้ัน การลงทุนควรคํานึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างการเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบ อย่างไรก็ตาม จะต้องศึกษาถึง
รายได้ที่เกิดจากอัตราค่าบริการบําบัดนํ้าเสียที่
เป็นไปได้ในการจัดเก็บจากประชาชน/สถาน
ประกอบการ/องค์กรต่างๆ ที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริการ 

3) ด้านสังคม (Social Analysis) ต้อง
มีการประเมินความต้องการ/การยอมรับของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการต่อการ
ดําเนินโครงการ 

4) ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
(Initial Environmental Examination)  
 

5) ด้านการจัดการองค์กรและการ
บริหารจัดการ (Organization and 
Management Analysis) ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ถึง
โครงสร้างขององค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบ
โครงการทั้งในระยะการก่อสร้างและระยะการ
บริหารจัดการระบบ รวมถึงแผนการบริหาร
จัดการ โดยหมายรวมถึง การวางแผนเพ่ือแบ่ง
ระยะการก่อสร้างตามความจําเป็นเร่งด่วนของ
ปัญหาและการควบคุมกํากับดูแลในระยะการ
ก่อสร้างและการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
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1. 2. การออกแบบ
รายละเอียด 

หากเป็นการดําเนินการในส่วนขยายและ
แบบรายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้มีอายุมากกว่า 
3 ปี นับจากปีที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด อปท. จะต้องดําเนินการใหม่ 

 

1.  ต้องดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี นับถึงปี
ที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และ
จะต้องแสดง ช่ือโครงการ หน่วยดําเนินการ 
บริษัทผู้ออกแบบรายละเอียด และวัน เดือน ปี ที่
แล้วเสร็จอย่างชัดเจน 2. เป็นแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมพร้อม

ก่อสร้างและระบุประเภท ชนิด ขนาด หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ครุภัณฑ์ ครบถ้วน  

2.  จะต้องเป็นแบบรายละเอียดที่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด และที่ดินที่ได้ดําเนินการศึกษาความ
เหมาะสมไว้ 

    ทั้งน้ีจะต้องแสดงผังภาพรวมของพ้ืนที่ อปท. 
และพ้ืนที่บริการทั้งหมด โดยแสดงโครงข่าย
แนวท่อรวบรวมน้ําเสีย ทิศทางการไหลของนํ้า
ตามแนวท่อดังกล่าว และที่ต้ังของระบบบําบัด
นํ้ า เ สี ย ใ น ร ะยะ ปั จ จุ บั นและระบบที่ จ ะ
ดําเนินการในอนาคต 

3.  เป็นแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม พร้อม
ก่อสร้าง และระบุประเภท ชนิด ขนาด หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ครุภัณฑ์ ครบถ้วน 
ทั้งน้ี จะต้องแสดงผังภาพรวมของพ้ืนที่ อปท. 
และพ้ืนที่บริการทั้งหมด  โดยแสดงโครงข่ายแนว
ท่อรวบรวมนํ้าเสีย ทิศทางการไหลของนํ้าตาม
แนวท่อดังกล่าว และที่ต้ังของระบบบําบัดน้ําเสีย 
4.  จะต้องจัดทํารายการประมาณราคา โดย 
    4.1 รายการประมาณราคาจะต้องถอดมาจาก
แบบรายละเอียดของโครงการที่ใช้ก่อสร้างตาม
ข้อ 3 
    4.2 ราคาที่ใช้ต้องเป็นปัจจุบัน และจะต้อง
ระบุแหล่งที่มา และเดือนปีของราคาที่ใช้อ้างอิง 
5.  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามงวดงาน 
และเงินค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี ในปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
20 ของวงเงินโครงการ 

 

3. ที่ดิน 

 

1.  ที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก/จัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ในการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียของ คพ. และจะต้องสอดคล้องกับผลการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด และแบบรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้าง 
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2.  จะต้องแสดงเอกสารสิทธ์ิในการถือครองที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือหนังสือ
อนุญาตให้ใช้ที่ดินผืนดังกล่าวตลอดอายุโครงการจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ เช่น กรมธนารักษ์ กรม
ป่าไม้ หรือเอกชน เป็นต้น  

3.  หากที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างแนวท่อรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเป็นกรรมสิทธ์ิหรืออยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท กรมขนส่งทางนํ้าและพาณิชย์นาวี เอกชน 
และ อปท. อ่ืน เป็นต้น จะต้องมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าว ให้ใช้พ้ืนที่น้ันๆ  

4. การรับฟัง
ความคิดเหน็
ของประชาชน 

 

การดําเนินโครงการของ อปท. ต้องผ่านการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา 67 แห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เมื่อระเบียบ/วิธี
ปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ก่อนการเสนอโครงการ ทั้งน้ี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะต้อง
ครอบคลุมชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ที่ก่อสร้างระบบและพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 

5. การสมทบ
งบประมาณ 

อปท. จะต้องระบุแหล่งงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุน และมีหนังสือยืนยันการสมทบ
งบประมาณการก่อสร้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

6.  แผนการ
บริหารจัดการ 

     6.1  
แผนงานการเดิน
ระบบและ
บํารุงรักษาระบบ 

 

1.  อปท. จะต้องจัดทําแผนการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
ภายหลังการก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ เพ่ือให้การเดินระบบและการบํารุงรักษาระบบเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน ประกอบด้วย แผนด้านต่างๆ ที่จําเป็นอย่างน้อยดังน้ี แผนด้านเทคนิค 
แผนการซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบ แผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

2.  ในกรณีที่ อปท. ไม่ประสงค์จะดําเนินการเอง อาจว่าจ้างเอกชนดําเนินการบริหารจัดการระบบ
แทนได้ โดยจะต้องจัดทําแผนการจัดหาและรูปแบบการบริหารจัดการด้วย 

3.  พร้อมน้ี อปท . จะต้องจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งประเมินผลตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.2  แผน
งบประมาณการ
เดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบ 

1. ประมาณการรายได้และรายจ่าย เพ่ือการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้า
เสีย ตลอดอายุโครงการ โดยแสดงแหล่งที่มาของรายได้ ทั้งรายได้ของ อปท. เอง รายได้จากแหล่ง
อ่ืน และรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย 

2.  ในกรณีที่ อปท. ยังไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียได้ จะต้องแสดงถึงที่มาของ
งบประมาณหรือรายได้ของ อปท. หรือจากแหล่งอ่ืน ให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้น 
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เอกสารข้อมูล 
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โครงการใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

     6.3 แผนการ
จัดโครงสร้าง
องค์กรและ
บุคลากร 

อปท. จะต้องจัดเตรียมองค์กรและบุคลากรประจํา ให้พร้อมและเหมาะสม ทั้งในช่วงของการ
ก่อสร้าง การดําเนินการ และการบํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ตลอดอายุการใช้
งานของระบบ ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบุไว้ โดยแสดงให้เห็น
ถึงโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน และอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดําเนินการ เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

     6.4  
แผนการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

1. อปท. จะต้องทําแผนและดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในระยะก่อน-ระหว่าง-หลังการ
ก่อสร้างโครงการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนและองค์กรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
เก่ียวข้องโครงการ รวมท้ัง การจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสีย 

2. จัดทําแผนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Public disclosure) แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

    2.1  ระยะก่อสร้าง เพ่ือประชาชนได้รับทราบสถานภาพการดําเนินโครงการ 

    2.2  ระยะการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ เพ่ือให้ประชาชนทราบจากผลการ 

เดินระบบ เช่น คุณภาพนํ้า ก่อน-หลังการบําบัด เป็นต้น 
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5.2.2 หลักเกณฑ์การพจิารณาโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

1) กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่  

1.1) กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ได้แก่ 
(1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายถึง  
    - การขยายพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้เพ่ิมขึ้น 
    - การเพ่ิม/ปรับเปลี่ยน เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่ง

จะต้องมีระยะการเดินระบบ (Operate) แล้ว อย่างน้อย 3 ปี และจะต้องมีผลการเดินระบบและบํารุงรักษาได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(2) โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูลใหม่  
(3) โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(4) โครงการจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ (ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาในลักษณะ

เดียวกับโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย) 

1.2) สนับสนุนเฉพาะหน่วยดําเนินการที่เป็นที่ต้ังของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย 

1.3) ให้ความสําคัญในลําดับต้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่ตามการ
แบ่งกลุ่มพ้ืนที่การจัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษหรือจังหวัด ที่ได้ดําเนินการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
อย่างต่อเน่ืองมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยนําผลการดําเนินการดังกล่าวมาใช้ประกอบการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดโครงการ 

1.4) เทคโนโลยีที่เลือกใช้จะต้องมีความเหมาะสมกับองค์ประกอบและปริมาณของขยะมูลฝอย 
รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ 

1.5) การวางแผนในการคัดเลือกเทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอย จะต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับปริมาณและองค์ประกอบที่เกิดขึ้นจริง 

1.6) สําหรับจังหวัดที่เป็นเขตควบคุมมลพิษและ/หรือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จะต้อง
ดําเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัด... พ.ศ. 2553  และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น และ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนทีคุ่้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัด... พ.ศ. 2553 

1.7) มีแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งในระยะการก่อสร้างและระยะเดินระบบ
และบํารุงรักษาระบบ 
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ตารางที่ 5-2 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลงทุนก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนใหม่และโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

เอกสารข้อมูล 
สาระสําคญั 

โครงการใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

1. การศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด (FS/DD) 

1. FS/DD ต้องดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกนิ 3 ปี นับถึงปีที่เสนอแผนปฏิบัติการ ฯ ในระดับจังหวัด 
และจะต้องระบุผู้จัดทํา ช่ือโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และวันเดือนปีที่แล้วเสร็จชัดเจน 

 

2. 2. ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อยต่อไปน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจ้าง
บริษัทที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด หรืออาจ
ดําเนินการเอง ทั้งน้ี ผลการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 

2.1 ข้อมูลปัจจุบันที่สํารวจได้ในพ้ืนที่บริการ เช่น 
จํานวนประชากร  ปริมาณองค์ประกอบ และลักษณะ
สมบัติของขยะมูลฝอย  การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพ
ทางธรณีวิทยาของที่ ต้ังโครงการ เป็นต้น  และการ
คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในอนาคต โดย
จะต้องแสดงสมมุติฐานที่ใช้ในการคํานวณที่มีความ
เหมาะสมเป็นไปได้ 2.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ

จัดการขยะมูลฝอยที่ ดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้งด้านเทคนิควิศวกรรม และ
การบริหารจัดการ  พร้อมทั้ ง ปัญหา
อุปสรรค (ถ้ามี) และแนวทางการแก้ไข 

2.2 ประสิทธิภาพของการเก็บขนขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่บริการ เช่น จํานวนเที่ยวในการเก็บขนสําหรับ
ครุภัณฑ์เก็บขนที่มีอยู่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ 
ทั้งน้ี จะต้องแสดงข้อมูลครุภัณฑ์เก็บขนที่มีอยู่ทั้งหมด
ด้วย   2.2  ดําเนินการตามข้อ 2 ของโครงการ

ใหม่ 2.3 การจัดการขยะมูลฝอยที่ ดําเนินการอยู่ ใน
ปัจจุบัน  2.3  แสดงความเช่ือมโยงของระบบการ

จัดการขยะมูลฝอยเดิมและส่วนขยาย 2.4 วิธีการ/รูปแบบ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยนําเสนอผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาอย่างน้อย 2 ปี รวมท้ัง การจัดเก็บ
ค่าบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย (ถ้ามี)  

2.4 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ี
เพ่ิมข้ึนของระบบฯ ที่ดําเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันและระบบที่ดําเนินการในอนาคต 

2.5 การเสนอทางเลือกและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ในด้านต่อไปน้ี 

3.  

1) ด้ า น เ ท ค นิ ค วิ ศ ว ก ร ร ม  (Technical 
Analysis) การเปรียบเทียบทางเลือกของรูปแบบ วิธีการ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บขนและกําจัดขยะ
มูลฝอย โดยจะต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนและเหมาะสม
ในการเลือกทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยที่

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความประสงค์ที่จะปรับเปลีย่นรูปแบบ
ของการจัดการขยะมลูฝอย จะต้อง
ดําเนินการศึกษาเพ่ือวางแผนการจัดการ
ขยะมลูฝอยในภาพรวมของพ้ืนที่ที่เหลือ 
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โครงการใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

2) ด้ านคว ามคุ้ ม ค่ า ท า ง เ ศ รษฐศาสตร์ 
(Economic Analysis) การวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน 
รายได้และรายจ่ายที่เกิดข้ึนจากการเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบ เน่ืองจากโครงการด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย อาจไม่สามารถตีค่าผลตอบแทนเป็นตัวเงินได้ 
ดังน้ัน การลงทุนควรคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ อย่างไรก็
ตาม จะต้องศึกษาถึงรายได้ที่เกิดจากอัตราค่าบริการ
เก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยที่เป็นไปได้ในการจัดเก็บ
จากประชาชน  สถานประกอบการและองค์กรที่ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่บริการ โดยรวมถึง อปท. ที่มาร่วมทิ้งในสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอยด้วย 

3) ด้านสังคม (Social Analysis) ต้องมีการ
ประเมินความต้องการ/การยอมรับของประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการต่อการดําเนินโครงการ 

4) ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial 
Environmental Examination) ด้านการจัดการองค์กร
และการบริหารจัดการ (Organization and 
Management Analysis) ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ถึง
โครงสร้างขององค์กรและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ
ทั้งในระยะการก่อสร้างและระยะการบริหารจัดการ
ระบบ รวมถึงแผนการบริหารจัดการ และ การวางแผน
เพ่ือแบ่งระยะการก่อสร้างตามความจําเป็นเร่งด่วนของ
ปัญหาและการควบคุมกํากับดูแลในระยะการก่อสร้าง
และการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ 
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โครงการใหม่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

2.  การออกแบบ
รายละเอียด 
 

1.  ต้องดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี นับถึงปีที่เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และ
จะต้องแสดง ช่ือโครงการ หน่วยดําเนินการ บริษัทผู้ออกแบบรายละเอียด และวัน เดือน ปี  
ที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน 
2.  จะต้องเป็นแบบรายละเอียดที่สอดคล้องกับ  ผลการศกึษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด และที่ดินที่ได้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมไว้ 
3.  เป็นแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม พร้อมก่อสร้าง และระบุประเภท ชนิด ขนาด หรือ
คุณลกัษณะเฉพาะของวัสดุ/ครุภัณฑ์ ครบถ้วน ทั้งน้ี จะต้องแสดงผังภาพรวมของพ้ืนที ่อปท. และ
พ้ืนที่บริการท้ังหมด  และที่ต้ังของระบบกําจัดขยะมลูฝอย 
4.  จะต้องแสดง ช่ือโครงการ หน่วยดําเนินการ และวัน เดือน ปี ทีแ่ล้วเสร็จอย่างชัดเจน 
5.  จะต้องจัดทาํประมาณการราคา โดย 
    5.1 รายการประมาณราคาจะต้องถอดมาจากแบบรายละเอียดของโครงการทีใ่ช้ก่อสร้างตามข้อ 3 
    5.2 ราคาที่ใช้ต้องเป็นปัจจุบันมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันเสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
และจะต้องระบุแหล่งที่มา และเดือนปีของราคาที่ใช้อ้างอิง 

3.  ที่ดิน 
 

1.  ที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก/จัดหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ และจะต้องสอดคล้องกับผล
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และแบบรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้าง 
2.  จะต้องแสดงเอกสารสิทธ์ิในการถือครองที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย หรือ
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินผืนดังกล่าวตลอดอายุโครงการจากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ เช่น  
กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ หรอืเอกชน เป็นต้น  
3.  หากที่ดินทีจ่ะใช้ในการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยต้ังอยู่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 
จะต้องมีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานดังกล่าว ให้ใช้พ้ืนทีน้ั่นๆ 

4.  การรบัฟงัความ
คิดเหน็ของประชาชน 
 

1. การดําเนินโครงการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องผ่านการดําเนินการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 
2548 และพิจารณาดําเนินการตามมาตรา 67 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
เมื่อระเบียบ/วิธีปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ก่อนการเสนอโครงการ ทั้งน้ี การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนจะต้องครอบคลมุชุมชนบรเิวณโดยรอบพ้ืนที่ที่กอ่สร้างระบบและพ้ืนทีท่ี่ได้รับผลกระทบ 
2. ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย 4 ประเด็น อย่างน้อย ได้แก่ เร่ืองทีดิ่นที่จะใช้
ในการดําเนินโครงการ เส้นทางที่รถเก็บขนขยะมูลฝอยว่ิงผ่าน เทคโนโลยี และการจัดเก็บอัตรา
ค่าบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยทีผ่่านสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  
3. จะต้องใช้วิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบโครงการ ตามระเบียบฯ ข้อ 9 และกําหนดกลุม่เป้าหมาย  นอกจากน้ี จะต้องมีการ
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4. จะต้องจัดสง่ผลการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ของโครงการ มาพร้อมกับแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน้ันๆ ด้วย โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
    4.1 ประกาศเชิญชวนและประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามข้อ 11 และ 
12 ของระเบียบฯ ซึ่งจะต้องแสดงวัน เวลา สถานที ่ที่ชัดเจน  
    4.2 ข้อมลูทีใ่ช้ประกอบการรับฟังความคิดเห็น  
    4.3 สรปุผลการรับฟังความคิดเห็นทีใ่ช้ประกาศให้ประชาชนรับทราบ 

5.  การสมทบ
งบประมาณ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องระบุแหลง่งบประมาณทีจ่ะขอรบัการสนับสนุน และมหีนังสือ
ยืนยันการสมทบงบประมาณการก่อสร้างในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้ง
โครงการ 

6.  แผนการบริหาร
จัดการ 
    6.1  แผนงานการ
เดินระบบและ
บํารงุรักษาระบบ 
 

1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทําแผนการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ ที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได้จริงภายหลังการก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ เพ่ือให้การเดินระบบและการบํารุงรักษา
ระบบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ประกอบด้วย แผนด้านต่างๆ ที่จําเป็นอย่างน้อยดังน้ี 
แผนด้านเทคนิค แผนการซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบ แผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
2.  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ประสงค์จะดําเนินการเอง อาจว่าจ้างเอกชนดําเนินการ
บริหารจัดการระบบแทนได้ โดยจะต้องจัดทําแผนการจัดหาและรูปแบบการบริหารจัดการด้วย 
3.  พร้อมน้ีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจะต้องจัดทําแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือ
ประเมนิประสทิธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งประเมินผลตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

    6.2  แผน
งบประมาณการเดิน
ระบบและบํารงุรักษา
ระบบ 

1. ประมาณการรายได้และรายจ่าย ของการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอย ตลอด
อายุโครงการ โดยแสดงแหล่งที่มาของรายได้ ทั้งรายได้ของ อปท. เอง รายได้จากแหล่งอ่ืน และ
รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 
2.  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย
ได้ จะต้องแสดงถึงที่มาของงบประมาณหรือรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากแหล่งอ่ืน 
ให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่เกิดขึ้น 

6.3  แผนการจัด
โครงสร้างองคก์รและ
บุคลากร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดเตรียมองค์กรและบุคลากรประจํา ให้พร้อมและเหมาะสม ทั้ง
ในช่วงของการก่อสร้าง การดําเนินการ และการบํารุงรักษาระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตลอดอายุ
การใช้งานของระบบ ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบุไว้ โดยแสดงให้
เห็นถึงโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน และอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดําเนินการ เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
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6.4  แผนการมี 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําแผนและดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในระยะ
ก่อน-ระหว่าง-หลังการก่อสร้างโครงการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เก่ียวข้องโครงการ รวมทั้ง การจัดเก็บค่าบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 

ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2. จัดทําแผนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Public disclosure) ดังน้ี 
    2.1 ระยะก่อนการก่อสร้าง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัประชาชนและกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด ในการรับรู้และมคีวามเข้าใจเก่ียวกับโครงการ  
    2.2 ระยะก่อสร้าง เพ่ือประชาชนได้รับทราบสถานภาพการดําเนินโครงการ 
   2.2 ภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เช่น 
ปริมาณขยะมลูฝอยที่เข้าสู่ระบบ ผลการตรวจสอบน้ําชะขยะมูลฝอย ให้ประชาชนรับทราบ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7.  บนัทึกข้อตกลงการ
จัดต้ังศนูย์กําจัด 
ขยะมูลฝอยรวม 
(MOU) 

จะต้องจัดทํา MOU ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดที่ร่วมใช้สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย โดย
มีรายละเอียดครอบคลุมในประเด็นต่างๆ เช่น รายช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมด ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะส่งเข้าศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย อัตราค่าบริการ
การทิ้งและกําจัดขยะมูลฝอยที่จะจัดเก็บ ระยะเวลาของ MOU เป็นต้น 

8. การออกเทศ
บัญญัติ/ขอ้บญัญัติ 
การจัดเก็บอัตรา
ค่าบริการกําจัด 
ขยะมูลฝอย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติในการจัดเก็บอัตรา
ค่าบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย ทั้งน้ี จะต้องผ่านการรับรองจากสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว 

 
2)  กลุ่มโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 

2.1) ให้การสนับสนุนเฉพาะครุภัณฑ์ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่หมดอายุการใช้งาน 
2.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเป็นที่ต้ังของศูนย์กําจัดขยะมูล

ฝอยและมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
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5.3 แนวทางในการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณเงินกองทุนสิ่งแวดลอ้ม 

1) การสนบัสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 

คู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ....................................................................................................... 
 

1.  บทนํา 
กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 เพ่ือเป็นมาตรการทางการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ   ในการดูแล รักษา ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการลงทุนด้านการจัดการขยะ   มูลฝอย และการจัดการนํ้าเสียชุมชนของ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งให้การสนับสนุนในรูปของเงินอุดหนุน ตาม
มาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เพ่ือให้หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอโครงการลงทุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในแนวทางและหลักเกณฑ์ การพิจารณาสนับสนุน รวมทั้งการ
จัดทําข้อเสนอโครงการ สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําคู่มือการจัดทําข้อเสนอโครงการด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยและนํ้าเสียชุมชนขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ 
และสามารถจัดทําข้อเสนอโครงการได้อย่างสมบูรณ์ ชัดเจน และนําเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจอนุมัติโครงการได้อย่างรอบคอบและรวดเร็วขึ้น 
 
2.  หลักการและแนวคิด 

2.1 การพิจารณาให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่ อปท. เพ่ือดําเนินโครงการ
ด้านการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน จะต้องเป็นไปตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการขอ
จัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552  

2.2 เพ่ือให้โครงการลงทุนด้านการจัดการนํ้าเสียและการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยของ อปท. และสอดคล้องกับ    ความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  จึงเห็นควรยึดหลักการพ้ืนที่-
ภารกิจ-การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation : AFP) ในการจัดทําโครงการ  
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 ๏  ยึดพื้นที่เป็นหลัก ให้พิจารณาถึงสาเหตุและสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ระดับความ
รุนแรงของปัญหา แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาในอนาคต และพิจารณากําหนด  แนวทางการจัดการทั้งใน
เชิงการแก้ไขและป้องกัน โดยอาจแบ่งการจัดการเป็นระยะๆ ตามระดับความรุนแรงของปัญหาและความ
จําเป็นเร่งด่วน เช่น แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ซึ่งแนวคิดนี้มิได้จํากัดเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ อปท. ใด อปท. หนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาที่คาบเกี่ยวระหว่าง อปท. ตําบล อําเภอ หรือ จังหวัด 
แนวคิดน้ีส่งเสริมและสนับสนุน  ให้มีความตระหนักในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
  ๏  กําหนดภารกิจ ให้พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินโครงการ  และกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน โดยอาจประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาเหมาะสมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 ๏  เน้นการมีส่วนร่วม ให้พิจารณาถึงความจําเป็นในการให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับ
และให้การสนับสนุนโครงการ   
 2.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay 
Principle : PPP) ให้ อปท. ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ดําเนินการจัดเก็บค่าบริการ
กําจัด/บําบัดของเสีย โดยให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
พิจารณากําหนดอัตราค่าบริการดังกล่าว   และประกาศใช้ในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นที่ต้ังของระบบกําจัดขยะหรือระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวม ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
และหักส่งค่าบริการและค่าปรับคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 93  
       สําหรับอัตราการส่งเงินค่าบริการที่จัดเก็บได้คืนกองทุน ในเบ้ืองต้นคณะกรรมการกองทุน สิ่งแวดล้อม
กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.5 ของค่าบริการที่จัดเก็บได้  และ อปท. จะต้องดําเนินการจัดเก็บค่าบริการและหัก
ส่งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนับจากเริ่มเดินระบบ 
 
3. หลักเกณฑ์จัดทําและพิจารณาโครงการ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทําโครงการลงทุนระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวม เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําและพิจารณา
โครงการไว้ ดังน้ี 

3.1 หลักเกณฑ์พื้นฐานและเงื่อนไขในการดําเนินโครงการ 
 3.1.1 โครงการท่ีนําเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นโครงการที่บรรจุอยู่
ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา 39  แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
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 3.1.2 โครงการท่ีนําเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมและระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2552  
  3.1.3 โครงการท่ีนําเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องแสดงถึงเหตุผลความ
จําเป็นของโครงการ สาเหตุและสถานการณ์ปัญหา การจัดการปัญหาดังกล่าวในระยะ  ที่ผ่านมา รวมท้ังแนวทาง 
กลยุทธ์ และแผนการจัดการสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว ซึ่งรวมถึงแผนการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดและกําจัดของเสีย (ตามมาตรา 88) และการหักส่งค่าบริการและค่าปรับคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(ตามมาตรา 93) ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณการวงเงินลงทุนทั้งโครงการ วงเงินที่เสนอขอรับการอุดหนุน 
และวงเงินสมทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลตอบแทนโครงการ และการบริหารจัดการโครงการ (การ
เตรียมการเรื่องบุคลากร เงินงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานระหว่างดําเนินโครงการและหลังโครงการสิ้นสุด ซึ่ง
รวมถึง   การติดตามและประเมินผลโครงการ) โดยทั้งน้ี จะต้องมีรายงานการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียด (Feasibility Study and Detail Design) นําเสนอประกอบการพิจารณา  ในรายละเอียดด้วย 
 3.1.4 เป็นโครงการที่มีความพร้อมและความเหมาะสมในเรื่องของที่ดิน ที่จะใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างระบบ 
 3.1.5 เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับและผ่านการระดมความเห็นจากประชาชน  ในพ้ืนที่
มาแล้ว รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เจ้าของโครงการ และ 
อปท. เจ้าของพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างระบบด้วย 
 3.1.6 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์จังหวัด 
 3.1.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ดําเนินโครงการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัด    ของเสียรวม จะต้องลงนามใน 
“บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” เพ่ือใช้เป็นมาตรการกํากับการบริหารโครงการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมคร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2550 
 3.1.8 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําสัญญาว่าจ้างดําเนินโครงการแบบปรับราคาได้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ด้วย 
 3.1.9 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถกํากับการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และต้องขอขยายเวลาดําเนินโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินที่ไม่ได้ทําการเบิกจ่ายและภายใน
ระยะเวลาที่ขอขยายเวลาดําเนินการ ทั้งน้ี การชําระค่าธรรมเนียม ผูกพันจะดําเนินการในลักษณะของการหักลด
เงินอุดหนุนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
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 3.2 หลักเกณฑ์เฉพาะ 
 3.2.1  โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นโครงการในลักษณะของการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่ หรือการ
ขยายหรือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบในระยะต่อไป โดยให้ความสําคัญ กับพ้ืนที่ที่มีวิกฤตจากขยะมูลฝอย ตาม
นโยบายหรือยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องหรือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ทั้งน้ี จะพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของ
โครงการจากข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 
 1)  ด้านกายภาพ 
 พ้ืนที่โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ของ
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ตามเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย   ของกรมควบคุมมลพิษ 
คือ 
 1.1) ไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี     ที่เก่ียวข้อง
กับการกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้าเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  
 1.2) ต้ังอยู่ห่างจากแนวเขตโบราณสถาน ตาม พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2540 ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
 1.3) ต้ังอยู่ห่างจากแนวเขตสนามบินไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 
 1.4) ควรต้ังอยู่ห่างจากบ่อนํ้าด่ืม หรือโรงผลิตนํ้าประปาในปัจจุบัน      ไม่น้อยกว่า 
700 เมตร 
 1.5) ควรต้ังอยู่ห่างจากแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมา รวมทั้งพ้ืนที่ชุ่มน้ํา 
(Wetland) ไม่น้อยกว่า 300 เมตร ยกเว้นแหล่งนํ้าที่ต้ังอยู่ในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย 
 1.6) เป็นพ้ืนที่ซึ่งสภาพธรณีวิทยา หรือลักษณะใต้พ้ืนดินมั่นคงแข็งแรงพอที่จะ
รองรับขยะมูลฝอย 
 1.7) ควรเป็นพ้ืนที่ดอน ในกรณีเป็นพ้ืนที่ลุ่มที่มีโอกาสเกิดนํ้าท่วมฉับพลันหรือนํ้าป่า
ไหลหลากจะต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไข 
 1.8) ควรเป็นพ้ืนที่ซึ่งระดับนํ้าใต้ดินอยู่ลึก ในกรณีที่ระดับนํ้าใต้ดินอยู่สูง จะต้องมี
มาตรการป้องกันแก้ไข 
 1.9) เมื่อพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่แล้ว ควรจัดทําประชาพิจารณ์ให้เกิด    การยอมรับ
ของประชาชนก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 
 ทั้งน้ี พ้ืนที่ในการก่อสร้างขยะมูลฝอยแห่งใหม่ จะต้องเป็นที่ดินต่อเน่ือง ผืนเดียวกัน ที่
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 - 20 ปี และให้คํานึงถึงความพร้อมของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 
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 2)  ที่ดิน 
 2.1) ที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย จะต้องมีทางเข้า-ออกสะดวก และ
เป็นไปได้ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 2.2) จะต้องมีเอกสารสิทธ์ิการแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน ที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ 
 2.3) ในกรณีที่ขอใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ หรือพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น พ้ืนที่
ป่าสงวน พ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น จะต้องมีหนังสืออนุญาตการใช้ที่ดินจากหน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุ
วัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเพ่ือการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    ทั้งน้ี ให้ระบุขั้นตอนในการขอใช้
พ้ืนที่ในการดําเนินโครงการ 
  2.4)  มีการยืนยันและยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือดําเนินโครงการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนจาก อปท. ที่ดูแลพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งน้ี จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาของ อปท. น้ันๆ และ
ประชาชนด้วย 
 2.5) แผนที่แสดงตําแหน่งที่ต้ังของโครงการ และพ้ืนที่ให้บริการ พร้อมระบุระยะทาง
โดยสังเขป 
 3)  ด้านเทคนิค 
  3.1) รายงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ และสภาพส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน พร้อมทั้งแบบก่อสร้าง รายการคํานวณทาง
วิศวกรรม และรายการประมาณราคา ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการ
ควบคุมราคากลาง สํานักนายกรัฐมนตรี 
  3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย จะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับปริมาณ ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เกิดขึ้นจริง การใช้พ้ืนที่ (Land use) การแบ่งระยะและการจัดทําแผนของการก่อสร้างที่เหมาะสม (Phasing) 
ศักยภาพของ อปท. ในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบและการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
  3.3) ให้นําเสนอเหตุผลความจําเป็นในการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการจัดการ
ที่นําเสนอ พร้อมทั้งนําเสนอรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบ ขนาดกําลังการผลิต ขั้นตอนการจัดการ การใช้
เช้ือเพลิง การใช้งาน การดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรที่จะดําเนินการระบบ การ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย การศึกษาเปรียบเทียบกับเทคนิคหรือเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืน ตัวอย่างการใช้งานทั้งใน
และต่างประเทศ 
 4)  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 หน่วยงานจะต้องนําเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาตามประเภท ขนาด กิจกรรม และ
พ้ืนที่ดําเนินโครงการ  
 5)  ด้านสังคมและการเมือง 
  อปท. จะต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นต่อการดําเนินโครงการจากประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บริเวณท่ีต้ังโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ  ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ ซึ่งรวมถึง
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 6)  ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
 6.1) จะต้องนําเสนอผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการเพ่ือประเมิน
สถานะและวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินของโครงการ โดยพิจารณาจากงบทางการเงินต่างๆ เช่น งบ
กระแสเงินสด งบกําไรขาดทุน งบดุล เป็นต้น รวมท้ังแหล่งที่มาของเงินทุน 

 6.2) จะต้องนําเสนอผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ เพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจที่สําคัญคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 
(Benefit Cost Ratio) อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return) อัตราผลตอบแทนการลงทุน
สุทธิ (Net Benefit Investment Ratio) และการวิเคราะห์ผลลัพธ์การลงทุนตามหลักต้นทุนตํ่าสุดกับผลการ
ตอบแทนสูงสุด (Least Cost Analysis) 
 7)  ด้านการบริหารจัดการ 
  7.1)  แผนบริหารโครงการ 
 - จะต้องแสดงถึง แผนงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน วงเงินงบประมาณ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตลอดอายุ
โครงการ 
  - ในส่วนของแผนงานการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ จะต้องแสดงถึง
แผนงานหรือกิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงแผนฉุกเฉิน และ
แผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบ เพ่ือให้การดําเนินการระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ย่ังยืน 
  - กรณีที่เป็นการก่อสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวม จะต้องมีการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงการดําเนินงานศูนย์ร่วมกันของ อปท. ทุกแห่ง และแผนงานการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ ในฐานะที่เป็นศูนย์
รวม 
  7.2)  แผนบริหารจัดการด้านการเงินของโครงการ 
   - จะต้องแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่มาของรายได้และงบแสดง
สถานะทางการเงินต่างๆ ของ อปท. ย้อนหลัง 5 ปี และงบแสดงสถานะทางการเงินของโครงการตลอดอายุ
โครงการ เช่น งบลงทุน งบดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน เป็นต้น ทั้งน้ี ให้รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้จากการ
จัดเก็บค่าบริการบําบัดหรือกําจัดของเสีย และรายจ่ายในการหักส่งค่าบริการดังกล่าวคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม  
รวมท้ังจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาของ อปท. 
   - อปท . จะต้องสมทบงบประมาณในการดําเนินการโครงการประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  และระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
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  - กรณีที่ อปท. ไม่ประสงค์จะดําเนินการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบด้วย
ตนเอง ก็สามารถท่ีจะว่าจ้างในระยะแรก หรือตลอดอายุโครงการ ก็จะต้องแสดงแผนงบประมาณที่ใช้ในการ
ว่าจ้างด้วย 
  7.3)  แผนการจัดองค์กรและระบบการบริหารงานของโครงการ 

 แผนการจัดวางโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานของโครงการ ทั้งใน
รูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และการจัดวางโครงสร้าง อัตรากําลัง และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตลอดอายุโครงการ 

 
 3.2.2  โครงการด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 
  โครงการด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชน ที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นโครงการในลักษณะของการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียแห่งใหม่ หรือการ
ขยาย/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมนํ้าเสียในระยะต่อไป โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนที่ที่มีการจัดลําดับความสําคัญ
ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ตามแผนการจัดการนํ้าเสียชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ ทั้งน้ี จะพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ของโครงการจากข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 
  1)  ด้านกายภาพ 
 พ้ืนที่โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อพิจารณาเบ้ืองต้นในการ
เลือกที่ต้ังของโรงปรับปรุงคุณภาพนํ้า ตามเกณฑ์แนะนําการออกแบบระบบรวบรวมนํ้าเสียและโรงปรับปรุง
คุณภาพนํ้าของชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ คือ 
 1.1) ควรต้ังอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดนํ้าเสียและแหล่งรับนํ้าทิ้ง (นํ้าที่ผ่านการบําบัดแล้ว) 
 1.2) จุดระบายน้ําทิ้งต้องอยู่บริเวณท้ายนํ้าของชุมชน และไม่ควรอยู่ก่อนจุดสูบนํ้า
ดิบสําหรับการผลิตนํ้าประปา แต่ในกรณีที่ต้องการนํานํ้าทิ้งดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ระบบบําบัดนํ้าเสียหรือจุด
ระบายนํ้าทิ้งควรต้ังอยู่ใกล้กับแหล่งที่จะนํานํ้าทิ้งไปใช้ 
 
 1.3) สถานที่ต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียควรมีระดับพ้ืนที่ตํ่ากว่าพ้ืนที่ของชุมชน ซึ่งทําให้
นํ้าเสียจากชุมชนไหลเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก แต่ทั้งน้ีจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่นํ้าไม่ท่วม เว้น
แต่จะมีการเตรียมป้องกันเท่าน้ัน เช่น การสร้างกําแพงกันนํ้า (Dike) โดยควรตรวจสอบระดับนํ้าท่วมสูงสุดอย่าง
น้อยในรอบ 100 ปี 
 1.4) ควรต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีถนนเข้าถึงได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล รวมท้ังต้องมีความ
พร้อมในด้านสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ด้วย เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น 
 1.5) สภาพของช้ันดินและระดับนํ้าใต้ดิน 
 1.6) ขนาดพ้ืนที่ต้องเพียงพอสําหรับการขยายระบบจนถึงปีเป้าหมาย 
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 1.7) ควรมีพ้ืนที่เขตกันชนรอบระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยมีระยะห่างกับรั้ว ไม่น้อยกว่า 
15 เมตร ยกเว้นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและมีพ้ืนที่จํากัด จะต้องมีมาตรการลดผลกระทบต่างๆ  
 ทั้งน้ี การออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมนํ้าเสีย ควรออกแบบให้สามารถ
รองรับนํ้าเสียได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณนํ้าเสียทั้งหมดในพ้ืนที่ให้บริการ ในขณะนั้น และที่ต้ังของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียให้คํานึงถึงความพร้อมของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 
  2)  ที่ดิน  
 2.1) ที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างระบบ จะต้องมีทางเข้า-ออกสะดวก และเป็นไปได้
ตามผลการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย 
 2.2) จะต้องมีเอกสารสิทธ์ิการแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ 
 2.3) ในกรณีที่ขอใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ หรือพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืน เช่น พ้ืนที่
ป่าสงวน พ้ืนที่สาธารณะ จะต้องมีหนังสืออนุญาตการใช้ที่ดินจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งระบุวัตถุประสงค์การ
ใช้ที่ดินเพ่ือการดําเนินโครงการจัดการนํ้าเสียชุมชน ทั้งน้ี ให้ระบุขั้นตอน  ในการขอใช้พ้ืนที่ในการดําเนิน
โครงการ 
 2.4) มีการยืนยัน และยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือดําเนินโครงการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน อปท. ที่ดูแลพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งน้ี จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาของ อปท. น้ันๆ และประชาชนด้วย 
 2.5) แผนท่ีแสดงตําแหน่งที่ต้ังของโครงการ และพ้ืนที่ให้บริการ พร้อมระบุระยะทาง
โดยสังเขป 
  3)  ด้านเทคนิค 
   3.1) รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และบําบัดนํ้าเสีย ที่มีความสอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ และสภาพสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน พร้อมทั้งแบบ
ก่อสร้าง รายการคํานวณทางวิศวกรรม และรายการประมาณราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ของคณะกรรมการควบคุมราคากลาง สํานักนายกรัฐมนตรี 
   3.2) ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย จะต้องออกแบบให้มีการแบ่งระยะและจัดทํา
แผนของการก่อสร้างที่เหมาะสม (Phasing) กับปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้น ศักยภาพของ อปท. ในการเดินระบบ
และบํารุงรักษาระบบ และการรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
   3.3) ให้นําเสนอเหตุผลความจําเป็นในการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการจัดการ
ที่นําเสนอ พร้อมทั้งนําเสนอรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบ ขนาดกําลังการผลิต ขั้นตอนการจัดการ การใช้
เช้ือเพลิง การใช้งาน การดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา คุณสมบัติเฉพาะ  ของบุคลากรท่ีจะดําเนินการระบบ การ
วิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสีย การศึกษาเปรียบเทียบกับเทคนิค หรือเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืน ตัวอย่างการใช้งานท้ังในและ
ต่างประเทศ 
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  4)  ด้านสิ่งแวดล้อม 
  หน่วยงานจะต้องนําเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาตามประเภท ขนาด กิจกรรม และ
พ้ืนที่ดําเนินโครงการ  
 5)  ด้านสังคมและการเมือง 
  อปท. จะต้องจัดให้มีการรับฟังความเห็นต่อการดําเนินโครงการ จากประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บริเวณท่ีต้ังโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ ซึ่งรวมถึงเรื่อง
การออกเทศบัญญัติเพ่ือจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays 
Principle : PPP) ซึ่งมีการกําหนดอัตราค่าบริการด้วยแล้ว ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และให้
การสนับสนุนโครงการ 
 6)  ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน 

6.1) จะต้องนําเสนอผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ เพ่ือ
ประเมินสถานะและวิเคราะห์ความเหมาะสมทางการเงินของโครงการโดยพิจารณาจากงบ    ทางการเงินต่างๆ 
เช่น งบกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุน งบดุล เป็นต้น รวมท้ังแหล่งที่มาของเงินทุน  

6.2) จะต้องนําเสนอผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ เพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
โดยมีเกณฑ์การตัดสินใจที่สําคัญคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย 
(Benefit Cost Ratio) อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return) อัตราผลตอบแทนการลงทุน
สุทธิ (Net Benefit Investment Ratio) และการวิเคราะห์ผลลัพธ์การลงทุนตามหลักต้นทุนตํ่าสุดกับผลการ
ตอบแทนสูงสุด (Least Cost Analysis)  

      7)  ด้านการบริหารจัดการ 
  7.1)  แผนบริหารโครงการ 
 - จะต้องแสดงถึงแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน วงเงินงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดอายุ
โครงการ 
   - ในส่วนของแผนงานการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบ จะต้องแสดงถึง
งาน/กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงแผนฉุกเฉิน และแผนการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบ เพ่ือให้การดําเนินการระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
  7.2)  แผนบริหารจัดการด้านการเงินของโครงการ 
   - จะต้องแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่มาของรายได้   และงบแสดง
สถานะทางการเงินต่างๆ ของ อปท. ย้อนหลัง 5 ปี และงบแสดงสถานะทางการเงินของโครงการตลอดอายุ
โครงการ เช่น งบลงทุน งบดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน เป็นต้น ทั้งน้ี ให้รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้จากการ
จัดเก็บค่าบริการบําบัดหรือกําจัดของเสีย และรายจ่ายในการหักส่งค่าบริการดังกล่าวคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาของ อปท. 
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   - อปท .  จะต้องสมทบงบประมาณในการดํา เ นินโครงการประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  และระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2552   ทั้งน้ี วงเงินที่จะสมทบต้องผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากสภาของ อปท. โดยจัดทําเป็นหนังสือ
ยืนยันการสมทบงบประมาณพร้อมกับการเสนอโครงการ  
   - กรณีที่ อปท. ไม่ประสงค์จะดําเนินการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบด้วย
ตนเอง ก็สามารถท่ีจะว่าจ้างในระยะแรก หรือตลอดอายุโครงการ ก็จะต้องแสดงแผนงบประมาณที่ใช้ในการ
ว่าจ้างด้วย 
  7.3)  แผนการจัดองค์กรและระบบการบริหารงานของโครงการ 
 แผนการจัดวางโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานของโครงการ ทั้งใน
รูปของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และการจัดวางโครงสร้าง อัตรากําลัง และบุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตลอดอายุโครงการ 
  
4.  องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการ 

เพ่ือให้การจัดทําข้อเสนอโครงการลงทุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสียชุมชนของ อปท. มีความ
สมบูรณ์ชัดเจนในการพิจารณา จึงได้กําหนดให้มีองค์ประกอบใน 15 ข้อ ดังน้ี 

4.1 หลักการและเหตุผล ให้นําเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเหตุผล และความจําเป็นเร่งด่วน รวมทั้ง
นําเสนอหลักการและแนวคิดในการที่จะดําเนินการโครงการ 

4.2 วัตถุประสงค์ ให้นําเสนอข้อมูลที่แสดงถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ ซึ่งต้อง
ระบุให้ชัดเจน เข้าใจง่าย  

4.3 เป้าหมาย การกําหนดเป้าหมายระบุให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้ชัดเจน ทั้ง
ในเชิงพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ในเขตเทศบาล พ้ืนที่ในเขตควบคุมมลพิษ เป็นต้น และกลุ่มคน เช่น ชุมชน กลุ่มประชาชน 
เยาวชน เป็นต้น รวมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4.4 สาเหตุและสถานการณ์ปัญหา ให้นําเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบัน สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา รวมท้ังการ
คาดการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสภาพแวดล้อม 

4.5 การดําเนินการท่ีผ่านมา ให้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการจัดการ หรือการป้องกัน หรือการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระยะท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน รวมท้ังผลสําเร็จของการดําเนินงานดังกล่าว 

4.6 กลยุทธ์และแนวทางการจัดการ  
 4.6.1 ให้วิเคราะห์ถึงสาเหตุและสถานการณ์ปัญหา และกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดทั้งในเชิงการป้องกันมิให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อเน่ือง
ตามมา หรือมีการขยายขอบเขต หรือเพ่ิมระดับความรุนแรงของปัญหา และการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว 
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 4.6.2 ให้นําเสนอเหตุผลความจําเป็นในการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการจัดการที่นําเสนอ 
พร้อมทั้งนําเสนอรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ ขนาดกําลังการผลิต ขั้นตอนการจัดการ การใช้เช้ือเพลิง 
การใช้งาน การดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษา คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากร  ที่จะดําเนินการระบบ การวิเคราะห์
ข้อดี/ข้อเสีย การศึกษาเปรียบเทียบกับเทคนิคหรือเทคโนโลยีรูปแบบอ่ืน ตัวอย่างการใช้งานท้ังในและ
ต่างประเทศ   

4.7 แผนการดําเนินงาน ให้วิเคราะห์และกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รองรับการแปลงกลยุทธ์/แนว
ทางการจัดการไปสู่การปฏิบัติ โดยจะต้องมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ปัญหาตามลําดับความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วน 

4.8 สถานที่ดําเนินโครงการ ให้ระบุสถานที่ต้ังและขนาดพื้นที่ก่อสร้างระบบกําจัด และบําบัดของเสีย 
รวมถึงขอบเขตพ้ืนที่บริการ โดยในส่วนของสถานที่ต้ังโครงการน้ัน ให้นําเสนอเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ
การถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งแผนที่แสดงสถาน
ที่ต้ังและขอบเขตพ้ืนที่บริการ และระยะทาง  

4.9 ระยะเวลาดําเนินการ ให้ระบุกําหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการให้ชัดเจน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการดําเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

4.10 ประมาณการวงเงินลงทุน ให้ระบุประมาณการวงเงินลงทุนทั้งโครงการ และจําแนกวงเงินที่
ต้องการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมและวงเงินที่หน่วยงานจะตั้งสมทบ ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อกําหนดของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

4.11 ผลตอบแทนโครงการ ให้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ผลตอบแทน     ทางการเงินของ
โครงการ  และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์เฉพาะด้านใน
ข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2) 

4.12 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ให้ระบุถึงสิ่งที่จะบ่งช้ีถึงผลสําเร็จของโครงการในระดับต่างๆ  ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ดังนี้ 

 4.12.1 ผลผลิตของโครงการ (Output) ให้ระบุถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนโดยตรงจากกระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการ  

4.12.2 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) ให้ระบุถึงผลที่จะเกิดข้ึนทางอ้อมที่เกิดข้ึนตามมาจาก
การดําเนินโครงการ  

4.12.3 ผลกระทบของโครงการ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนจากโครงการ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมน้ัน ก่อให้เกิดผลกระทบอ่ืนที่ไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือไม่ อย่างไร 

4.13  ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับนโยบาย  แผน และยุทธศาสตร์ของประเทศ ให้นําเสนอ
ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า โครงการมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแนวนโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่
สําคัญของรัฐ เช่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงและผลสําเร็จของโครงการสามารถสนองตอบต่อนโยบาย 
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4.14  การบริหารจัดการโครงการ ให้นําเสนอข้อมูลที่แสดงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 
 4.14.1 แผนการจัดองค์กรและระบบการบริหารงานของโครงการ ทั้งในรูปของการ จัดวางโครงสร้าง 
อัตรากําลังและบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และในรูปของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานชุดต่างๆ ที่กํากับดูแล ประสานการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
รวมท้ังการปฏิบัติงานเฉพาะด้านต่างๆ หากจําเป็นต้องมี เช่น ด้านเทคนิค ด้านการเงิน เป็นต้น 

 4.14.2 แผนบริหารโครงการ ซึ่งแสดงถึง แผนการดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
โครงการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กําหนดระยะเวลาดําเนินงาน วงเงินงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 4.14.3 แผนบริหารจัดการด้านการเงินของโครงการ ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งที่มา
ของรายได้ และงบแสดงสถานะทางการเงินต่างๆ เช่น งบลงทุน งบดําเนินงาน งบกําไรขาดทุน เป็นต้น ทั้งน้ี ให้
รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบําบัด และกําจัดของเสียด้วย และรายจ่ายในการหักส่ง
ค่าบริการดังกล่าวคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมด้วย 
 4.15  การติดตามและประเมินผลโครงการ ให้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ  
  4.15.1 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ ทั้งด้านการปฏิบัติงาน 
(Performance Audit) และด้านการใช้จ่ายเงิน (Financial Audit) ตามแผนบริหารโครงการที่กําหนด และ
แหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการติดตาม 
  4.15.2 แนวทางการประเมินผลโครงการ   ทั้ ง ในระหว่างดําเนินโครงการ  (On-going 
Evaluation) และเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Post Evaluation) และแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินผล 
 
5.  ขั้นตอนการพิจารณา 
  ในการพิจารณาโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน มีขั้นตอนในการพิจารณา
โดยสังเขป ดังน้ี 

5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอโครงการต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัดแล้ว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

5.2 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่รับข้อเสนอโครงการ วิเคราะห์และประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการรวมท้ังการสํารวจภาคสนาม เพ่ือนําเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านการจัดการมลพิษ  

5.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ พิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้
ของโครงการทางด้านเทคนิควิชาการ เศรษฐกิจ การเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

5.4 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
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แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
เสนอโครงการต่อ สผ. 

สผ. พจิารณาตรวจสอบโครงการขัน้ตน้
ภายใน 30 วนั 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

คณะกรรมการกองทุนสิง่แวดลอ้ม
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัทาํ 
แผนการดาํเนินงานและแผนการ 

เบกิจา่ยเงนิสง่ สผ. ภายใน 1 เดอืน 

90  

วนั 

สผ. สาํรวจภาคสนาม/ 
วเิคราะหโ์ครงการ 

สผ. แจง้มตใิหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ทราบภายใน 3 วนั หลงัการรบัรองมต ิ

สผ. จดัทาํวาระเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
ภายใน 15-30 วนั 

โครงการไมส่มบรูณ์ 

ใหป้รบัแกไ้ขใน 30 วนั 

ภายใน 15-30 วนั 
เหน็ชอบในหลกัการ       
ใหเ้พิม่เตมิรายละเอยีด   
โครงการภายในใน 30 วนั 

สผ. จดัทาํวาระเสนอคณะอนุกรรมการฯ 

 
 
หมายเหตุ    -  คณะอนุกรรมการฯ หมายถงึ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านการจัดการมลพษิ 

- รวมระยะเวลาการพิจารณาและอนุมัติโครงการ 90 วันนับแต่ไดร้ับข้อเสนอโครงการ     
   ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ ์
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คู่มือการจัดทาํข้อเสนอโครงการขนาดเลก็ ด้านการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

.............................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เพ่ือเป็นมาตรการทางการเงินในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการดูแล รักษา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการลงทุนด้านการจัดการนํ้าเสีย และขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งให้การสนับสนุนในรูปของเงินอุดหนุน ตามมาตรา 23 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เพื่อให้หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอโครงการด้านการจัดการนํ้า
เสียและขยะมูลฝอย เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในแนวทางและหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาสนับสนุน รวมทั้งการจัดทําข้อเสนอโครงการ สํานักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําคู่มือการ
จัดทําข้อเสนอโครงการขนาดเล็กด้านการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนข้ึน เพ่ือให้ หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ และสามารถจัดทําข้อเสนอโครงการ ได้อย่างสมบูรณ์ ชัดเจน 
และนําเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจอนุมัติโครงการได้อย่าง
รอบคอบและรวดเร็วขึ้น  
 
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 กองทุนสิ่งแวดล้อม จะให้การสนับสนุนโครงการขนาดเล็กด้านการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชน 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในกรอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือดําเนินโครงการขนาดเล็กด้านการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชน  ดังนี้ 
 2.1  หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการขนาดเล็กด้านการจัดการน้ําเสีย และขยะมูลฝอย
ชุมชน 
 หลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ จะเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยแบ่งตามประเภทโครงการได้ ดังน้ี 
   2.1.1 โครงการขนาดเล็กด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน 
 สนับสนุน โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณน้ําเสียที่จะเข้าสู่
ระบบ 50 - 500 ลูกบาศก์เมตร/วัน และวงเงินโครงการไม่เกิน 20 ล้านบาท ทั้งน้ี ในการกําหนดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย เพ่ือจัดทําข้อเสนอโครงการ และหลักเกณฑ์การเลือกพ้ืนที่และประเภทของระบบ
บําบัดน้ําเสีย ให้พิจารณา ตามนโยบายและพ้ืนที่เป้าหมายการจัดการนํ้าเสียชุมชน (พ.ศ. 2552 - 2559) ของ 
กรมควบคุมมลพิษ โดยให้ความสําคัญ ดังน้ี 
 ก. การพิจารณาออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก ให้คํานึงถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  
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 ข. ให้ความสําคัญกับระบบการจัดการนํ้าเสียในชุมชนขนาดเล็ก โดยยึดหลักธรรมชาติ หรือ
ใช้เทคโนโลยีการจัดการนํ้าเสียอย่างง่าย เช่น ระบบบึงประดิษฐ์แบบไหลแนวด่ิง ระบบบ่อผึ่งผสม ถังเซบติคแบบ
มีผนังก้ัน ระบบกรองชีวภาพไร้อากาศ ระบบทรายกรอง และระบบหอชีวภาพ เป็นต้น 
 ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการออกเทศบัญญัติหรือประกาศอ่ืนใดเก่ียวกับการติดต้ัง
บ่อดักไขมันในระดับครัวเรือนไว้ด้วยแล้ว 
 2.1.2  โครงการขนาดเล็กด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 สนับสนุนโครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอย 
5 - 10 ตัน/วัน และวงเงินโครงการไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งน้ี ในการกําหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย เพ่ือจัดทําข้อเสนอโครงการให้พิจารณาตามความจําเป็นเร่งด่วน และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญ ดังน้ี 
 ก. ยึดหลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ข. การพิจารณาออกแบบระบบกําจัดขยะมูลฝอย ให้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่สํารวจได้จริงในพ้ืนที่ 
 ค.  พ้ืนที่ดําเนินโครงการจะต้องอยู่นอกเขตหรือห่างไกลจากเขตบริการของระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยรวม ไม่ตํ่ากว่า 70 กิโลเมตร หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีความจําเป็น และไม่มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยรองรับ 
  
 2.2 เงื่อนไขของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
  กองทุนสิ่ งแวดล้อมจะพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการภายใ ต้หลัก เกณฑ์ เ ง่ือนไข 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมและระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 
 2.2.1  โครงการต้องได้รับการบรรจุไว้ภายใต้กระบวนการแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 2.2.2 โครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ และไม่สามารถขอต้ังงบประมาณ
เพ่ิมเติม ในปีงบประมาณนั้น หรือไม่อาจสรรหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 2.2.3  มีผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ซึ่งแสดงให้ถึงความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งทางด้านพ้ืนที่ดําเนินการ ด้านเทคนิควิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม  และด้านการ
บริหารจัดการ โดยคํานึงถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2.4  ต้องนําเสนออัตราการจัดเก็บค่าบริการ และอัตราส่วนการหักส่งค่าบริการ รวมท้ังค่าปรับที่
จัดเก็บได้จากการเดินระบบของโครงการ เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามมติคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 ซึ่งระบุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม ต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2550 เป็นต้นไป จะต้องนําเสนออัตราค่าบริการ ตามมาตรา 88 และอัตราส่วนการหักส่งค่าบริการ และ
ค่าปรับที่จัดเก็บได้เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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 2.2.5  การเสนอขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สําหรับดําเนินโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องสมทบงบประมาณร้อยละ 10 ของวงเงินรวมของโครงการ ทั้งน้ีการสมทบ
งบประมาณดังกล่าวขึ้นอยู่กับศักยภาพทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสําคัญ  
 2.2.6  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ดําเนินโครงการลงทุนและดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม จะต้องลงนามใน 
“บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ................. ของ.... (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น).......” เพ่ือใช้เป็นมาตรการกํากับการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมติ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550  
 2.2.7  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําสัญญาว่าจ้างดําเนินโครงการแบบปรับราคาได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) แต่เพียงผู้เดียว รวมท้ังการปรับเพ่ิมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ด้วย 
 2.2.8 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถกํากับการดําเนินโครงการให้ให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และต้องขอขยายเวลาดําเนินโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพัน (Commitment Charge) ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของวงเงินที่ไม่ได้ทําการ
เบิกจ่ายและภายในระยะเวลาที่ขอขยายเวลาดําเนินการ ทั้งน้ีกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การชําระ
ค่าธรรมเนียมผูกพันจะดําเนินการในลักษณะของการหักลดเงินอุดหนุนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 
3. การย่ืนข้อเสนอโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่กําหนดไว้
ในกรอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือดําเนินโครงการขนาดเล็ก
ด้านการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอยชุมชน  และเสนอผ่านแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด 
 
4. เอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอโครงการ 
 เอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอโครงการ จะเป็นไปตามแนวทางของการจัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  
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2) กรอบทิศทางการสนบัสนนุเงินกองทุนสิง่แวดล้อมตามมาตรา 23 (4)  แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปงีบประมาณ 2554 - 2555 

 

  

กรอบการสนับสนุน ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

1. การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือและลดความล่อแหลมต่อผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศ เช่น 
     1.1 การสรา้งความสามารถในการประเมินผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ โดย
การพัฒนาฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ระบบพยากรณ์อากาศ การคาดคะเนการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศที่สําคัญและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  เป็นต้น    
     1.2  การจดัทําแผนหรือการวางระบบและกลไกต่างๆที่เหมาะสม เพื่อปอ้งกันและ
บรรเทาความเสียหายของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม แหล่งสําคัญทางประวัตศิาสตร์ 
ศิลปกรรม และวัฒนธรรม 
2. การดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพือ่สง่เสริมหรือสนับสนุนให้ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก เช่น 
     2.1 การดําเนินกิจกรรมเพือ่สนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากแหล่งกําเนดิ ในภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาคราชการ 
     2.2 การส่งเสริมการปรับปรงุ/การจดัทํากฎระเบียบขอ้บังคับ และกําหนด
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเอื้อต่อการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทน 
     2.3 การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่แหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก เช่น  
ป่าชายเลน  ป่าธรรมชาติ  แหล่งน้ํา  ชายฝ่ังทะเล  และพื้นที่สีเขียว  
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการวิจัยประยุกต์เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน เช่น 
      3.1 การวจิัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการจัดทําฐานขอ้มูล รวบรวม 
องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ผลกระทบทีม่ีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม  แหล่งสําคัญทางประวัติศาสตร ์ศิลปกรรมและวัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย และทางเลือกในการปรบัตัว 
      3.2 การวจิัย และสร้างองค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงาน  
ของเสีย  ป่าไม้  กระบวนการทางอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม 
 

-ทั่วประเทศ 
-ให้การสนับสนุน 
ส่วนราชการ/  
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/  
องค์กรเอกชนดา้น
ส่ิงแวดล้อม 
- ภาคเอกชน 
จะให้การสนับสนุน
เฉพาะขอบเขต/
กิจกรรม ข้อ 3 
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ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย/

กรอบการสนับสนุน 
กลุ่มเป้าหมาย 

      3.3 การวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถพัฒนานําไปใช้ในเชงิพาณชิย์ 

 4. การสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เช่น 
      4.1 การเผยแพร่องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์เกีย่วกับสถานการณ์เปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ และแนวทางการลดก๊าซเรอืนกระจกที่เหมาะสมในแต่ละ
ภาคส่วน รวมถงึการสร้างกลไกการติดตามและประเมินผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง 
      4.2 การจดักิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมถงึการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่เยาวชน นกัเรยีนและนักศึกษา 
5. การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบและการ
ทํางานร่วมกันเชิงบูรณาการ เช่น  
     5.1 การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและความรูท้างเทคนิคให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน
ที่ดําเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระดับประเทศและระดบัท้องถิ่น 
     5.2 การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของบุคลากรและหน่วยงานที่ดําเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศและท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

2. ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การอนุรักษ์และคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชวีภาพ เชน่ - ทั่วประเทศ 
    1.1 การอนุรักษ์ระบบนิเวศที่สําคัญโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ่น - ให้การสนับสนุน

ส่วนราชการ/      1.2 การคุ้มครองและฟื้นฟชูนิดพันธุ์พืช สัตว์ เฉพาะถิ่น หายาก ใกล้สูญพนัธุ์ และ
ชนิดพันธุ์พื้นเมอืงทีถู่กคุกคาม องค์กรปกครอง 
    1.3 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการตดิตาม
ตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมที่คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส่วนท้องถิ่น/   
องค์กรเอกชนดา้น
ส่ิงแวดล้อม 2. การศกึษา วจิัย และพัฒนา เพือ่ให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างคุม้ค่า และยั่งยืน เช่น  
    2.1 การศึกษา สํารวจ และวิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
    2.2  การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นทีเ่กี่ยวเนื่องกับการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดหรือผสมผสานกับองค์ความรู้
สมัยใหม ่
    2.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจทุกระดับ 
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ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย/

กรอบการสนับสนุน 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. การส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
    3.1 การให้ความรู้ ปลูกฝังจติสํานึกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษแ์ละใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
    3.2 การอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติ และสร้างกระบวนการเรยีนรู้ เพือ่ให้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการอนุรกัษ์และจดัการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกบัสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย 
   3.3 การพัฒนาฐานข้อมูล และบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

3. ทรัพยากรนํ้า 1. การพัฒนา อนุรักษ์ และฟืน้ฟูแหลง่นํ้า เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.การแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝัง่ 

     1.1 การเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานและการบังคับใช้กฎหมายเพือ่การ
ควบคุมมลพิษ  การรักษาและฟื้นฟูคุณภาพนํ้าในแหล่งน้ํา 
     1.2 การวิจยัเพื่อส่งเสริม พฒันาเทคโนโลยีการจดัการคุณภาพน้ํา 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรนํ้าในท้องถิ่น และ
การสร้างเครือข่ายเพือ่การบริหารและจัดการทรัพยากรนํ้า รวมถึงการติดตามการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ 
3. การวิจัย ศึกษา และจัดอบรมเพื่อสร้างจิตสาํนึกและกระแสในการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรนํ้าอย่างรู้คุณค่า เช่น 
     3.1 การวิจยัเพื่อพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสานโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน และท้องถิ่น  
     3.2 การวิจยัเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบช่วยในการตดัสินใจบรหิารจดัการนํ้า 
ระบบพยากรณเ์ตือนภัย น้ําแล้งและน้ําท่วม ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์น้ําและ
โครงการ 
แหล่งน้ําต่างๆ เพื่อการติดตามและประเมินผล 
     3.3 การจัดอบรมเพือ่เสริมสร้างขดีความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรพัยากรน้ํา 
 

1. การศกึษา วจิัย รวมถึงจัดทาํและพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพพื้นที่ชายฝัง่
ทะเลและการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝัง่ทะเลทั่วประเทศ เพือ่ให้ได้องคค์วามรู้ 
เคร่ืองมือหรือกลไกที่เหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝัง่ และการ
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝัง่ เช่น 
 

- พื้นที่ลุ่มน้ํา 25 
แห่ง ทั่วประเทศ 
-ให้การสนับสนุน 
ส่วนราชการ/ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ องค์กร
เอกชนด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- พื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝ่ังรุนแรง 
- พื้นที่ตามแนว
ชายฝ่ังที่มีความเส่ียง
จะได้รับผลกระทบ 
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ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย/

กรอบการสนับสนุน 
กลุ่มเป้าหมาย 

     1.1 การจดัทําระบบฐานขอ้มูลเพื่อแสดงสถานการณ์พื้นทีช่ายฝ่ังทะเลของ
ประเทศ เพือ่ใชใ้นการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝ่ังทะเล โดยพืน้ที่วิกฤติหรือพืน้ที่เส่ียง
ต่อการ 
กัดเซาะชายฝ่ัง 
     1.2  การวจิัย พัฒนา เพือ่สร้างองค์ความรู้ รวมถึงการจัดทําแผนหรือแนวทางที่
สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง หรอืลดพื้นที่เส่ียงต่อการแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง 
2. การสง่เสริมการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักเร่ืองปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่ง 
     2.1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ถึงปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง 
     2.2 การสรา้งเครือข่ายเพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหาการ 
กัดเซาะชายฝ่ังทะเล เพื่อสนับสนุนกลไกการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเล 
3. การดําเนินกจิกรรมเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม  
เฝ้าระวังการกดัเซาะชายฝัง่ รวมทั้งร่วมกันจัดการ ป้องกัน ฟื้นฟแูละแก้ไขปัญหา 
การกัดเซาะชายฝัง่โดยชุมชนมีส่วนร่วม เช่น 
    3.1 การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและประชาชน 
ในการมีส่วนร่วมป้องกัน ฟื้นฟแูละแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังในระดับพื้นที่แก่
หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับผลกระทบโดยตรง 
     3.2 การป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูแนวชายฝ่ังทะเล ด้วยการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
หรือระบบธรรมชาติ/เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
4. การอนุรักษ์และคุ้มครองพืน้ที่ชายฝั่งทะเลโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียหน้าดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
 

-ใหก้ารสนับสนุน 

ส่วนราชการ/ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/ องค์กร
เอกชนด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

 

5.  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม และ
สิ่งแวดลอ้ม
ศิลปกรรม 
 

1. การสง่เสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอ้มศลิปกรรมและ
คุณภาพสิง่แวดล้อม  โดยผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  เพื่อให้เอื้ออํานวยต่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน เช่น 
     1.1 การอนรุักษ์หรอืฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ/หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการจดัการร่วมกันเชิงบูรณาการใน
ระบบนิเวศน์   
 

-ทั่วประเทศ ทัง้นี้
ขอบเขต/กิจกรรม 
ข้อ 1 จะให้ความ 
สําคัญกับ 
  - พื้นที่ต้นน้ํา 
ลําธาร 
  - พื้นที่ที่มีความ
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กรอบการสนับสนุน 
 

ขอบเขต/กิจกรรม 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

     1.2 การสรา้งจิตสํานึกและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและประชาชนในการ 
ฟื้นฟู สงวน อนรุักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิควบคู่ไปกับการรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม     
     1.3  การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแขง็และขีดความสามารถ 
ของประชาชนและองค์กรชุมชนท้องถิ่นในการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
     1.4  การสร้างเครือข่าย ความเข้มแขง็และขีดความสามารถของประชาชนและ
องค์กรชุมชน ในการติดตามและกํากับการดําเนินโครงการพัฒนาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทัง้ของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
     1.5 การส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม  
2. การดําเนินการใดๆ เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดจริงจัง 
เช่น 
     2.1 การใช้มาตรการสังคมเป็นเครื่องมอืสรา้งแรงจูงใจ เชิดชูหน่วยงาน หรอืองค์กรที่
มีความรับผิดชอบที่ดีตอ่ส่ิงแวดล้อม 
     2.2  การดําเนินงานในทุกรูปแบบเพื่อนําร่องในการสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง 
3. การวจิัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติ เช่น 
     3.1 การวิจยัเพื่อพัฒนา หรอืสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมกับวิถีชวีิตของประชาชน 
    3.2 การวิจัยเพื่อกําหนดแผนแม่บทด้านส่ิงแวดล้อมที่สามารถนําไปปฏิบตัิได ้
    3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการตดิตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    3.4 การวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น 
    3.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร ์

  - พื้นที่ล่อแหลม
หรือวกิฤตที่จําเป็น 
ต้องเร่งฟื้นฟ ู
  - พื้นที่ภัยพิบตัิ
รุนแรง 
   - พื้นที่ที่มีคุณค่า
ทางธรรมชาติหรือ
ศิลปกรรมอันควร
อนุรักษ์ที่มีแนวโน้ม 
ที่จะถกูทําลาย 
   - พื้นที่คุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม 
   - เขตควบคุม
มลพิษ 
- ให้การสนับสนุน
ส่วนราชการ/องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
/องค์กรเอกชนด้าน
ส่ิงแวดล้อม / 
 - กรณงีานวิจยั 
จะตอ้งเป็นงานวิจัย 
ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับการ
สนับสนุนของ 
แหล่งทุนอื่น 
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