หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนปฏิบัติการเพื่อการจั ดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดับจังหวัด ที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ จะต้ องเป็ น แผนปฏิบัติการที่ ส อดคล้ องกับ แผนจัดการคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม คานึงถึ ง
สภาพความรุนแรงของปัญหา และเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ผลการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดที่ผ่านมา และกาหนดแผนงาน/โครงการในการ
ป้องกัน แก้ไข เยี ยวยา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และหากมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีรายละเอียดที่ต้องนาเสนอใน ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ส่วนที่ ๒ การจัดทาคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบ
บาบัดน้าเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม
ส่วนที่ ๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
๑.๑ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในระดับจังหวัด เป็นแผนปฏิบัติการที่กาหนดให้
ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ดตามมาตรา ๓๗ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ มและรัก ษาคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดทาขึ้นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามสถานการณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยจะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่จัดทาขึ้นตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มีผลใช้บังคับ
ณ ปั จจุ บัน คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ออกเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ ๔ เป้าหมาย ๑๑ กลยุทธ์ และ ๓๐ แผนงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
มี ๖ แผนงาน : ๑) ทรัพยากรป่าไม้
๒) ทรัพยากรน้า/น้าบาดาล
๓) ทรัพยากรดินและที่ดิน
๔) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๕) ทรัพยากรธรณี
๖) ความหลากหลายทางชีวภาพ

-๒กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน
มี ๓ แผนงาน : ๑) การมีส่วนร่วมในการจัดการ
๒) การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
๓) การเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บาบัด และฟื้นฟู
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ
มี ๔ แผนงาน : ๑) การพัฒนาเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ
๒) การจัดการน้าเสีย
๓) การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
๔) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
มี ๒ แผนงาน : ๑) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและกฎหมาย
๒) การฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอื่น
มี ๒ แผนงาน : ๑) การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
มี ๒ แผนงาน : ๑) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) การส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน
มี ๓ แผนงาน : ๑) การเกษตร
๒) การอุตสาหกรรม
๓) การท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
มี ๒ แผนงาน : ๑) การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
๒) การเพิ่มมูลค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการปล่อย GHG
มี ๒ แผนงาน : ๑) การสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชน
๒) การลดการปล่อย GHG

-๓กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การพั ฒ นาแผนงานและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
มี ๒ แผนงาน : ๑) การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน
๒) การสร้างความสามารถในการปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
มี ๒ แผนงาน : ๑) การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ
๑.๒ เอกสารประกอบการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในระดับจังหวัด ที่ นาเสนอเพื่อขอความเห็ นชอบ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) หนังสือนาส่งแผนปฏิบั ติการฯ ในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงนามโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัด ถึง เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
๓) วาระการประชุมคณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕) เล่ ม แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ดการคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องนาเสนอ ดังนี้
๕.๑) หลักการและเหตุผล
๕.๒) วัตถุประสงค์
๕.๓) นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง
๕.๔) ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
๕.๕) สถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
๕.๖) การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ความรุนแรง
ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัด
๕.๗) การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
๕.๘) ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดที่ผ่านมา

-๔๕.๙) วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม โดยต้อง :
- กาหนดยุ ท ธศาสตร์ และตั ว ชี้ วั ด ของแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนจั ด การ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม พร้ อมทั้งระบุ ค่าเป้าหมายเพื่อสนับสนุนค่าเป้าหมายตัว ชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่มีแผนจะดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้บรรลุ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กาหนด พร้อมทั้งระบุวงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ และหน่วยงานรับผิดชอบ
ตามหัวตารางที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ .....
แหล่งเงิน/วงเงิน (บาท)
ลาดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
แผ่นดิน

กองทุน
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน ระยะเวลา
แหล่งเงิน รับผิดชอบ ดาเนินงาน
อื่นๆ

กลยุทธ์ที่...
แผนงานที่ ...
๑
หมายเหตุ
๑. แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน หมายถึง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการก่อสร้างหรือ
ดาเนินการเพื่อให้มีระบบบาบัดนาเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ตามมาตรา ๓๙
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. แหล่งเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม หมายถึง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
ในระดับจังหวัด ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. แหล่งเงินอื่น ๆ หมายถึง โครงการที่ขอรับงบประมาณผ่านแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือแหล่งอื่น
โครงการที่ได้รับงบประมาณจากราชการส่วนกลางหรือองค์การต่างประเทศ และโครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๕.๑๐) กรณีจังหวัดในท้องที่เขตควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๕๙ แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต้องจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ให้ผนวกข้อมูล
สถานการณ์แหล่ งกาเนิ ดมลพิษ การวิเคราะห์ การประเมิน สถานการณ์มลพิษ และการกาหนดมาตรการ
แผนงาน โครงการ ไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดด้วย
๕.๑๑) แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล
๖) เอกสารประกอบคาขอรั บการสนับสนุน งบประมาณตามหลักเกณฑ์ (กรณีขอรับการสนับสนุน
งบประมาณสาหรับการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม)

-๕ส่วนที่ ๒ การจัดทาคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มี
ระบบบาบัดนาเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด ที่ มี ค าขอรั บ การ สนั บ สนุ น
งบประมาณสาหรับการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบบาบัดน้าเสียรวมหรือระบบกาจัดของเสียรวม
ตามมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ .ศ. ๒๕๓๕
ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๒.๑ การก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบบาบัดนาเสียรวม
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด ที่ น าเสนอโครงการส าหรั บ
การก่ อสร้า งหรื อ ดาเนิ น การเพื่อให้ มีร ะบบบาบัดน้าเสี ยรวม ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การจั ดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บาบัด และฟื้นฟู กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานที่ ๒
การจัดการน้าเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้าเสียชุมชนในเขตพื้นที่ของตน และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน จะต้องจัดทาข้อเสนอโครงการ รวมทั้งต้องประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ต้องนาเสนอ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)

นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าของจังหวัด
ข้อเสนอโครงการ (TOR)
ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS)
การสารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)
รายการประมาณราคา (BoQ)
กรรมสิทธิ์ที่ดิน หนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ทากิจการนอกเขต
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการ
การยืนยันการสมทบงบประมาณ
บั นทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการจัดการน้ าเสี ย (กรณี จัดการ
นาเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น)
แผนการบริหารจัดการโครงการ
สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชน
(ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชน
การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

-๖๑๕) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) (สาหรับโครงการที่อยู่ในพืนที่ที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน)
๑๖) รายงานผลการเดินระบบ การบารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (สาหรับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ)
โดยมีรายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพนาของจังหวัด
นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าของจังหวัด ต้องจัดทาให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าของประเทศ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑) ข้อมูลพื้นฐาน
(๑) จานวน ขอบเขต ขนาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
(๒) ปริมาณน้าเสียชุมชน และค่าความสกปรก ที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ความพร้อมด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
๑.๒) การจั ด การน้ าเสี ย ณ ปั จ จุ บั น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะแห่ ง พร้ อ มทั้ ง
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน้าเสียชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
๑.๓) เป้าหมายของนโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าของจังหวัด
๑.๔) แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชน
๑.๕) แผนการดาเนินงาน
๒) ข้อเสนอโครงการ (TOR)
ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :
ความเป็ นมา ปั ญหา-อุ ปสรรค สถานการณ์ ปั จจุ บั น วั ตถุ ประสงค์ กิ จกรรมที่ จะด าเนิ นการตั้ งแต่ การเตรี ยม
ความพร้อมจนถึงการเปิดเดินระบบ ที่ตั้งโครงการที่แสดงพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Latitude/Longitude) ที่ชัดเจน
ขอบเขตงานที่ระบุรายละเอียดของงานหรือรายการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วงเงินงบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ (จานวนวัน) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เป็นต้น
กรณี โ ครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ให้ แ สดงรายละเอี ย ดโครงการที่ ด าเนิ น การอยู่ ณ ปั จ จุ บั น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเหตุผลการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
๓) ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS)
๓.๑) ข้อมูลที่นาเสนอต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อวางแผนพัฒนาโครงการอย่างเต็มรูปแบบ โดยแสดงให้เห็นการพัฒนาในแต่ละระยะ (Phasing) ที่สอดคล้อง
กับการคาดการณ์สภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหา สภาพเศรษฐกิจ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ความเหมาะสมของที่ ตั้ ง โครงการ เทคโนโลยี ที่ เ ลื อ กใช้ และความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ หากโครงการมีความเหมาะสม จะนาไปสู่การออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการต่อไป

-๗๓.๒) กรณีการศึกษาความเหมาะสมที่เคยศึกษามาในอดีตและยังไม่ได้พัฒนาไปสู่การออกแบบ
รายละเอียดและก่อสร้างโครงการ หากมีความจาเป็นต้องนามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินการ
โครงการ ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน
ก่อนที่จะดาเนินการโครงการในขั้นตอนต่อไป
๓.๓) การศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอีย ด เป็ นการวางแผนพั ฒ นาโครงการ
อย่างเต็มรูปแบบ โดยแสดงให้เห็นการพัฒนาในแต่ละระยะ (Phasing) ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์สภาพ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการศึกษาความเหมาะสม แต่เป็นการดาเนินการในกรณีวิกฤต เร่งด่วน จึง
ต้องศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในคราวเดียวกัน
๓.๔) องค์ประกอบของการศึกษาความเหมาะสม (FS) และ/หรือ ผลการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด (FS/DD) จะต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :
๓.๔.๑) ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(๑) สภาพพื้นที่ทั่วไป เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ แหล่งน้า พื้นที่และขอบเขตการ
ปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวนประชากร/ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ปริมาณน้าฝน เป็นต้น
(๒) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นต้น
(๓) โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนน แนวท่อระบายน้า หรือระบบ
รวบรวมน้าเสีย ณ ปัจจุบัน เป็นต้น
(๔) ปริมาณการใช้น้าของประชากรจากแหล่งต่างๆ เช่น น้าประปา น้าบาดาล
ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงปริมาณควรแสดงเป็นข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี และ
คานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๓.๔.๒) สถานการณ์น้าเสียชุมชน
(๑) แสดงปริมาณและลักษณะสมบัติของน้าเสียชุมชน ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญ
ที่ต้องนาเสนอ ดังต่อไปนี้
- แหล่งกาเนิดน้าเสีย
- พื้นที่บริการในการจัดการน้าเสียในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- จุดเก็บตัวอย่างน้าในพื้นที่ศึกษาทีม่ ีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ผลการตรวจวั ดอั ตราการไหลของน้ าที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ตามจุ ดปล่ อยน้ าทิ้ ง
ในพื้นที่บริการ
- ผลการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้าเสีย
- สมมติฐานการคานวณปริมาณน้าเสียที่เกิด ขึ้นและการคาดการณ์ปริมาณ
น้าเสียในอนาคต รวมทั้ง ผลการคานวณปริมาณน้าเสีย และความสามารถในการรวบรวมน้าเสีย
(๒) กรณีเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
- แสดงแหล่งกาเนิดน้าเสียและพื้นที่บริการที่เพิ่มขึ้น

-๘- อัตราการเกิดน้าเสีย ควรใช้การคานวณจากปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นจริงใน
พื้นที่และผลวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้าเสีย เพื่อใช้ในการคานวณหาปริมาณน้าเสีย และการคาดการณ์
ปริมาณน้าเสียในอนาคต
(๓) ที่ตั้งโครงการ
จะต้องระบุต าแหน่ งค่าพิ กัดทางภูมิศ าสตร์บ ริเวณที่ตั้งโครงการในรูปของ
Latitude/ Longitude และเป็ นไปตามเกณฑ์ การคัดเลื อกพื้ นที่ ก่ อสร้ างระบบบ าบั ดน้าเสี ยของส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องแสดงสภาพแวดล้อมโดยรอบของพื้นที่และจะต้องมีพื้นที่เพียงพอที่จะดาเนินโครงการ
ตลอดอายุโครงการ (๒๐ ปี)
(๔) เทคโนโลยี
- แสดงการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และ
เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี รวมถึง การเลือกรูปแบบของระบบบาบัดน้าเสียแบบกลุ่มอาคาร
หรือรูปแบบระบบบาบัดน้าเสียรวมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพพื้นที่และจานวนความหนาแน่นของ
ประชากร
- แบ่ ง การด าเนิ น งานออกเป็ น ระยะๆ (Phasing) โดยค านึ ง ถึ ง ปริ ม าณ
น้าเสียที่เกิดขึ้นจริง ตามข้อมูลในข้อ ๓.๔ ๒)
- แสดงปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นเฉลี่ยในแต่ละวัน และการคานวณปริมาณน้า
เสียสาหรับการออกแบบระบบบาบัดน้าเสียแต่ละหน่วยบาบัด รวมทั้ง แสดงปริมาณน้าเสียและค่าความสกปรก
ทีเ่ ข้าและออกในแต่ละหน่วยบาบัด
(๕) ระบบรวบรวมน้าเสีย
- แสดงภาพรวมโครงการ โดยแสดงแนวโครงข่ายท่อรวบรวมน้าเสียไปจนถึง
ระบบบาบัดน้าเสีย
- จะต้องระบุตาแหน่งค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ของถนน ในรูปของ Latitude/ Longitude
- แสดงรายละเอียดของแนวเส้นท่อ/ระบบรวบรวมหรือระบายน้าเสียบริเวณ
พื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ชนิด ขนาด ความยาว เป็นต้น วิธีการและปริมาณน้าเสียที่ถูกรวบรวมเข้าท่อ หรือระบบ
รวบรวมน้าเสีย รวมถึง แสดงแนวท่อหรือระบบรวบรวมน้าเสียเดิม และจุดเชื่อมต่อ (ถ้ามี) กับระบบรวบรวมน้า
เสียใหม่
- แบ่งการดาเนินงานออกเป็นระยะๆ (Phasing) โดยคานึงถึงสภาพพื้นที่และ
ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นจริง
(๖) การบริหารจัดการ
- โครงสร้างบุคลากรประจาและหน้าที่ความรับผิดชอบในการเดินระบบและ
บารุงรักษาระบบ
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินระบบและบารุงรักษาระบบ เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา และค่าบุคลากร เป็นต้น

-๙- รายรับของโครงการ โดยรายงานฯ จะต้องนาเสนออัตราค่าบริการบาบัด
น้าเสีย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการสามารถนาไปจัดเก็บได้จริงและเพียงพอ สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเดินและบารุงรักษาระบบ
(๗) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ ต้ อ งมี ผ ลการศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมจากการด าเนิ น งานโครงการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง บริ เวณพื้ นที่ ตั้ งโครงการและบริ เวณใกล้ เคี ยง
ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งกาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการฟื้นฟู เยียวยาผลกระทบจากการดาเนินงานโครงการ
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น สามารถใช้คู่มือการจัดทาโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการน้าเสียสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการ
๔) การสารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)
๔.๑) แบบรายละเอียดจะต้องสอดคล้องกับรายงานการศึกษาฯ ในข้อ ๓ และมีรายละเอียดชัดเจน
เพียงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ คานึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
และการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ
๔.๒) การออกแบบรายละเอียดจะต้องดาเนินการจากข้อมูลที่ได้จากการสารวจสภาพพื้นที่จริง
ที่จะก่อสร้าง มีรายการคานวณทางวิศวกรรม และลงนามการออกแบบและรับรองแบบให้ถูกต้องและครบถ้วน
โดยผู้มีอานาจลงนาม ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบเอกสารใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพของผู้ที่ออกแบบและรับรองแบบดังกล่าว
๔.๓) แบบรายละเอียดจะต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :
๔.๓.๑) ปกชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เดือนและปี ที่จัดทา
๔.๓.๒) สารบัญแบบ
๔.๓.๓) สัญลักษณ์ คาย่อ และหมายเหตุทั่วไป
๔.๓.๔) แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
๔.๓.๕) เส้นชั้นความสูง (Contour Line) ของพื้นที่ก่อสร้าง
๔.๓.๖) การเจาะสารวจชั้นดิน พร้อมแสดงตาแหน่งที่เจาะและชั้นระดับน้าใต้ดิน
กรณีการก่อสร้างมีความจาเป็นต้องใช้ระบบป้องกันดินพัง (Sheet Pile) ให้นาผล
การเจาะสารวจชั้นดิน และค่าอ้างอิงตามมาตรฐานของส่วนราชการประกอบการพิจารณา รวมทั้งแสดงรายการ
คานวณงานระบบป้องกันดินพังประกอบการพิจารณาร่วมกับราบการประมาณราคา
๔.๓.๗) จุดหมุดหลักฐานอ้างอิงที่สามารถอ้างอิงค่าระดับของการก่อสร้าง
๔.๓.๘) ผังระบบ (Layout Plan) ผังที่ตั้งระบบฯ และบริเวณข้างเคียง พร้อมระบุทิศทาง
และสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

- ๑๐ ๔.๓.๙) ผังแนวท่อรวบรวมน้าเสีย และหรือระบบระบายน้า และระบบบาบัดน้าเสียที่มีอยู่
ณ ปัจจุบัน รวมทั้ง รายละเอียดของชนิด ขนาด ความยาวของท่อ รายละเอียดระบบบาบัด และรายละเอียด
ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน (สาหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ)
๔.๓.๑๐) มิติ ค่าระดับ ภาพแปลน และภาพตัด (Cross Section) ขององค์ประกอบต่างๆ
ตามสภาพพื้นที่จริง และแบบขยาย
๔.๓.๑๑) รายการประกอบแบบก่ อสร้า ง รวมถึ งรายละเอีย ดงานของระบบต่า งๆ อาทิ
งานอาคาร งานฐานราก งานระบบไฟฟ้า (แสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร หม้อแปลงพร้อมแผงวงจร)
งานระบบสุขาภิบาล งานระบบจัดการน้าเสีย
๔.๔) มาตรฐานการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดของมาตรฐานงานประเภทต่างๆ
๔.๕) คู่มือการดาเนินการและบารุงรักษา
จะต้ องเป็ นคู่ มื อที่ แสดงถึ งการด าเนิ นการและบ ารุ งรั กษาโครงการที่ ขอรั บการสนั บสนุ น
งบประมาณและสอดคล้ องกับ การดาเนินการของระบบที่ออกแบบไว้ โดยต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย :
๔.๕.๑) ภาพรวมของระบบ (System Overview)
๔.๕.๒) ขั้นตอนและวิธีการเดินระบบ
(๑) วิธีการเดินระบบบาบัดน้าเสียและการควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย
(๒) การติดตามผลการดาเนินงานของระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
๔.๕.๓) วิธีการบารุงรักษา จะต้องแสดงถึงการบารุงรักษาแนวท่อรวบรวมน้าเสีย บ่อพัก
บ่อดัก น้าเสีย รวมถึงการซ่อมบารุงที่จะต้องดาเนินการเป็นประจาตามอายุการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วน (Parts)
และการซ่อมใหญ่ (Overhaul) ของอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ
๕) รายการประมาณราคา (BoQ)
แสดงเอกสารบัญชีรายการประมาณราคาต่อหน่วย จากการอ้างอิงราคามาตรฐานของส่วนราชการตาม
แบบฟอร์มที่ส่วนราชการกาหนด ประกอบด้วย รายการ ปริมาณงานและราคา สรุปค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่
จัดหา รวมถึง รายการและปริมาณงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี โดยคานึง
ถึงประเด็น ดังต่อไปนี้
๕.๑) การประมาณราคาจะต้องแจกแจงรายละเอียด ปริมาณงาน วัสดุ และค่าแรงที่สอดคล้องกับ
แบบรายละเอียด ไม่คิดราคาเหมา รวมทั้ง จานวนครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหาต้องสอดคล้องกับลักษณะงานและ
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง
๕.๒) การจั ดหาวั ส ดุ ครุ ภั ณฑ์ ที่ อ ยู่น อกรายการมาตรฐานของทางราชการ จะต้ อ งนาเสนอ
ใบเสนอราคา เพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบราคา โดยต้อง
๕.๒.๑) นาเสนอให้ครบทุกรายการที่ต้องการจัดหา
๕.๒.๒) ทาการเปรียบเทียบราคาในแต่ละรายการ จานวน ๓ บริษัท เป็นอย่างน้อย
๕.๒.๓) ราคาที่นาเสนอต้องเป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน ๒ ปี)

- ๑๑ ๕.๒.๔) มีร ายละเอีย ดของรายการในใบเสนอราคา ที่มีคุ ณลั กษณะเฉพาะตามรายการ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา สามารถเปรียบเทียบราคาได้ และสอดคล้องกับรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ ระบุในรายการ
ประมาณราคา
๕.๒.๕) ให้ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาที่นาเสนอในรายการประมาณราคา
๕.๒.๖) ใบเสนอราคาในการจัดหาวัส ดุ ครุภัณฑ์ ให้พิจารณาจากผู้ จาหน่าย หรือผู้ผ ลิ ต
ภายในประเทศก่อน หากไม่มีผลิตหรือจาหน่ายภายในประเทศและต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ให้ใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ณ ปัจจุบัน
๕.๒.๗) ใบเสนอราคาต้องนาเสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
๖) กรรมสิทธิ์ที่ดิน หนังสืออนุญาตให้ใช้พืนที่ และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ทากิจการนอกเขต
แสดงสถานภาพพื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การโครงการ อาทิ แนววางท่ อ รวบรวมน้ าเสี ย และ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตาแหน่ง ที่ตั้งระบบบาบัดน้าเสีย โดยนาเสนอเอกสาร หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่
๖.๑) โฉนดที่ดิน : กรณีที่ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยรับ การ
สนับสนุนงบประมาณ
๖.๒) หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
๖.๒.๑) กรณีใช้ที่สาธารณประโยชน์ สามารถแสดงเอกสารการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พร้ อมแสดงสถานภาพการดาเนินการถอน
สภาพทีส่ าธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และหนังสืออนุญาต ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
๖.๒.๒) กรณีใช้ที่ราชพัสดุ /จัดรูปที่ดิน ให้แสดงเอกสาร หลั กฐานการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ดังกล่าว จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖.๒.๓) กรณีใช้ ที่ ดิ นเขตทางหลวง เขตชลประทาน ที่ ดินของการรถไฟ ฯลฯ เพื่อวางท่ อ
รวบรวมน้าเสียและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่
ดังกล่าว
๖.๓) หนังสืออนุญาตให้ทากิจการนอกเขต
กรณีพื้นที่ที่ใช้ดาเนิ นการอยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่เป็น
หน่วยรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงเอกสารการอนุญาตให้ทากิจการนอกเขต ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จั ดตั้ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และกฎหมายว่ าด้ วยการกระจายอานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พร้อมรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
๖.๔) เอกสารหรื อแผนที่แสดงการวางผั งเมืองรวมและ/หรือผั งเมืองเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้ง
โครงการ

- ๑๒ ๗) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการ
ให้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการ ไม่ใช่การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนต่อผลการศึกษาโครงการ และต้องเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในทุกขั้นตอน พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานการดาเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :
๗.๑) การเผยแพร่ข้อมูลตามที่กาหนดก่อนเริ่มดาเนินการโครงการแก่ประชาชนและการประกาศ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ
๗.๒) การประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย
ระยะเวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ซึง่ ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของรัฐหรือสถานที่ที่จะดาเนินโครงการของรัฐ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน ก่อนเริ่มดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ
๗.๓) รายละเอียดของการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เอกสารที่ใช้ในการจัดรับฟังความ
คิดเห็น ข้อคิดเห็น/ข้อกังวลของประชาชนต่อการดาเนินโครงการและมาตรการเยี ยวยาผู้ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการพร้อมสาเนารายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
๗.๔) การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการประกาศให้ประชาชนทราบภายใน
สิบห้ าวัน นั บแต่วันที่เสร็จสิ้ นการรั บฟังความคิดเห็นของประชาชน และการปิด ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สถานที่ ปิ ด ประกาศของรั ฐ หรื อ สถานที่ ที่ จ ะด าเนิ น โครงการของรั ฐ และการประกาศในระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ
๗.๕) มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการโครงการ
๘) การยืนยันการสมทบงบประมาณ
การยืนยันการสมทบงบประมาณ ให้นาเสนอเอกสารดังต่อไปนี้
๘.๑) หนังสือยืนยันการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ ๑๐ ของวงเงิ น งบประมาณทั้ง โครงการที่ไ ด้ รับ จั ดสรร จากนายกองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ถึ ง
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๒) รายงานการประชุ มสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับข้อ ๘.๑
๙) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการนาเสีย (กรณีจัดการ
นาเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น)
เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้าเสีย ซึ่งต้องผ่าน
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น กรณีรับน้าเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาบาบัด หรือรวบรวมน้าเสีย
ส่งไปบาบัดยังระบบบาบัด น้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น พร้อมรายงานประชุมสภาท้องถิ่น โดย
จะต้องคานึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :

- ๑๓ ๙.๑) ความสามารถในการรองรับปริมาณน้าเสียของระบบบาบัดน้าเสีย
๙.๒) ปริมาณและคุณภาพน้า
๙.๓) แหล่งกาเนิดน้าเสีย/พื้นที่ให้บริการ
๙.๔) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวม/บาบัดน้าเสีย
๙.๕) การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการในการบาบัดน้าเสีย
๙.๖) การเก็บเงินส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๐) แผนการบริหารจัดการโครงการ
ให้นาเสนอแผนการบริหารจัดการโครงการ ภายหลังการก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถ
บริห ารจัดการโครงการได้ตามวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ โดยต้อง
นาเสนอเอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย :
๑๐.๑) แผนงานการเดินระบบและบารุงรักษาระบบ
๑๐.๒) แผนงบประมาณการเดินระบบและบารุงรักษา
๑๐.๓) แผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร
๑๐.๔) แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๐.๕) แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๑) สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
นาเสนอสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมในการเดินระบบ การบารุงรักษาระบบและบริหารจัดการ
ระบบ โดยต้องนาเสนอเอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย :
๑๑.๑) ข้อมูลรายได้-รายจ่าย
๑๑.๒) เงินสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายได้
๑๒) ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบาบัดนาเสียชุมชน
นาเสนอข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเดินระบบบาบัดน้าเสียที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ พร้อมแสดงที่มาและรายการคานวณ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดอัตราค่าบริการที่จะประกาศใช้
ในแต่ละเขตท้องที่ทเี่ ป็นที่ตั้งของระบบ
ทั้งนี้ สามารถอ้างอิงประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการกาหนดอัตราค่าบริการบาบัด
น้าเสียชุมชน เป็นแนวทางในการศึกษาดังกล่าว
๑๓) (ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบาบัดนาเสียชุมชน
น าเสนอร่ างเทศบั ญญั ติ การจั ดเก็ บค่ าบริการ/ค่ าธรรมเนี ยมการรวบรวมและบ าบั ดน้ าเสี ยชุ มชน
ที่จะประกาศใช้และแผนการดาเนินงานในการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชน
ให้เป็นไปตามร่างเทศบัญญัติดังกล่ าว ในกรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้นาเสนอเทศบัญญัติในการจัดเก็บฯ
ที่ประกาศใช้แล้ว และ/หรือประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการกาหนดอัตราค่าบริการบาบัดน้าเสีย
ในเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียดังกล่าว และผลการจัดเก็บฯ ที่ผ่านมา

- ๑๔ ๑๔) การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๔.๑) กรณีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเคยได้รับเงิน สนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการ
เดินระบบ ให้นาส่งรายงานหรือหลักฐานแสดงผลการส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการเดินระบบและนาส่ง
แผนการดาเนิ น งานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ เพื่อการจัดเก็บค่าบริ การและการส่ งเงินคื นกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
๑๔.๒) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยได้รับเงิน สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการ
เดินระบบ ให้นาส่งแผนการดาเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ เพื่อการจัดเก็บค่าบริการและการส่ง
เงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๕) รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) หรื อ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบืองต้น (IEE) (สาหรับโครงการที่อยู่ในพืนที่ที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน)
กรณีโครงการที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามประกาศกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง
ปฏิบัติ ฯลฯ ที่ เกี่ยวข้อง ให้นาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) พร้อมทั้ง ผลการพิจารณารายงานดังกล่าวประกอบการพิจารณา
๑๖) รายงานผลการเดินระบบ การบารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (สาหรับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ)
กรณีมีการดาเนิ น การโครงการอยู่แล้ ว ในปัจจุบันและต้องการขอรับการสนับสนุน งบประมาณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ต้องนาเสนอเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :
๑๖.๑) ประสิทธิภาพของระบบเดิม รวมถึงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยแสดง
รายละเอียด เช่น องค์ประกอบของระบบทั้งหมด (ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้าเสีย) รายการที่เคยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
๑๖.๒) สถิติร้อยละปริมาณน้าเสียที่เข้าสู่ระบบรวบรวมต่อศักยภาพของระบบรวบรวมที่ออกแบบ
๑๖.๓) สถิติร้อยละปริมาณน้าเสียที่เข้าระบบบาบัดต่อศักยภาพของระบบบาบัดที่รองรับได้หรือ
ออกแบบไว้
๑๖.๔) สถิติคุณภาพน้าเข้าและออกจากระบบ รายละเอียดการเดินระบบและการบารุงรักษา
ระบบ ประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพน้า สถิติผลการจัดการน้าเสีย/วัน
๑๖.๕) สถิติรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบ/เดือน สถิติค่าบารุงรักษาระบบ/ปี เป็นต้น

- ๑๕ ๒.๒ การก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบกาจัดของเสียรวม
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด ที่ น าเสนอโครงการส าหรั บ
การก่อสร้ างหรือดาเนิน การเพื่อให้ มีระบบกาจัดของเสี ยรวม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บาบัด และฟื้นฟู กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ แผนงานที่ ๔
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนในเขตพื้นที่ของตน
หรือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความประสงค์
ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณแผ่ น ดิ น จะต้ อ งจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการ รวมทั้ ง ต้ อ งประมาณการเงิ น
งบประมาณแผ่นดิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจั ด การคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดับ จั ง หวั ด ในการพิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อ การจัด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับ จังหวัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ต้อง
นาเสนอ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)

นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ข้อเสนอโครงการ (TOR)
ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS)
การสารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)
รายการประมาณราคา (BoQ)
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการ
การยืนยันการสมทบงบประมาณ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แผนการบริหารจัดการโครงการ
สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
(ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) (สาหรับโครงการที่อยู่ในพืนที่ที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน)
๑๖) รายงานผลการเดินระบบ การบารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (สาหรับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ)
โดยมีรายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

- ๑๖ ๑) นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ต้องจัดทา
ให้ สอดคล้ องกับแผนแม่บทการบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอยของประเทศ และยุท ธศาสตร์ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑) ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑.๑) จานวน ขอบเขต ขนาด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๑.๑.๒) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๓) ความพร้ อมด้านบุคลากร การบริห ารจัดการ และการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
๑.๒) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ ปัจจุบัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
๑.๓) เป้าหมายของนโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
จังหวัด
๑.๔) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมหลักฐานประกอบ เช่น รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น
๑.๕) แผนการดาเนินงาน
๒) ข้อเสนอโครงการ (TOR)
ข้ อ เสนอโครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จะต้ อ งแสดงสาระส าคั ญ ดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นอย่างน้อย : ความเป็นมา ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่จะดาเนินการตั้งแต่
การเตรี ย มความพร้ อ มจนถึ ง การเปิ ด เดิ น ระบบ ที่ ตั้ ง โครงการที่ แ สดงพิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร์ (Latitude/
Longitude) ที่ชัดเจน ขอบเขตงานที่ระบุรายละเอียดของงานหรือรายการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ (จานวนวัน) ผู้รับผิดชอบโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด เป็นต้น
กรณี โ ครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ให้ แ สดงรายละเอี ย ดโครงการที่ ด าเนิ น การอยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเหตุผลการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
๓) ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS)
๓.๑) ข้อมูลที่นาเสนอต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปั จจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อวางแผนพัฒนาโครงการอย่างเต็มรูปแบบ โดยแสดงให้เห็นการพัฒนาในแต่ละระยะ (Phasing) ที่สอดคล้อง
กับการคาดการณ์สภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สถานการณ์ปัญหา สภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ เทคโนโลยีที่เลือกใช้ และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
หากโครงการมีความเหมาะสม จะนาไปสู่การออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการต่อไป

- ๑๗ ๓.๒) การศึ ก ษาความเหมาะสมที่ เ คยศึ ก ษามาในอดี ต และยั ง ไม่ ไ ด้ พั ฒ นาไปสู่ ก ารออกแบบ
รายละเอียดและก่อสร้างโครงการ หากมีความจาเป็นต้องนามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดาเนินการ
โครงการ ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน
ก่อนที่จะดาเนินการโครงการในขั้นตอนต่อไป
๓.๓) การศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอีย ด เป็ นการวางแผนพั ฒ นาโครงการ
อย่างเต็มรูปแบบ โดยแสดงให้เห็นการพัฒนาในแต่ละระยะ (Phasing) ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์สภาพ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการศึกษาความเหมาะสม แต่เป็นการดาเนินการในกรณีวิกฤต เร่งด่ว น
จึงต้องศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดในคราวเดียวกัน
๓.๔) สาหรับโครงการใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ที่ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณขยะมูล ฝอยได้ ๒๐ ปี และแบ่ ง ระยะเวลาการขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
เป็นช่วงๆ (Phasing) ช่วงละ ๕ - ๗ ปี เพื่อนามาออกแบบรายละเอียดให้เหมาะสมกับปริมาณขยะในแต่ละ
ช่ว งเวลา ทั้งนี้ ในช่ว งเริ่ มต้น โครงการ ควรออกแบบโดยเลื อกใช้ระบบการจัดการขยะมูล ฝอยขั้นพื้นฐาน
โดยการฝั ง กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล (Sanitary Landfill) เพื่ อ ให้ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ความพร้ อ ม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการจัดการ ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ระบบ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๓.๕) องค์ ป ระกอบของการศึ ก ษาความเหมาะสม (FS) จะต้ อ งแสดงรายละเอี ย ดดั ง ต่ อ ไปนี้
เป็นอย่างน้อย :
๓.๕.๑) ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
(๑) สภาพพื้นที่ทั่วไป เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ พื้นที่และขอบเขตการปกครอง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวนประชากร/ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น
(๒) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นต้น
(๓) โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงปริมาณควรแสดงเป็นข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี และ
คานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
๓.๕.๒) ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เช่น จานวนประชากร ปริมาณ
องค์ ประกอบ ลั กษณะและคุ ณสมบั ติ ของขยะมู ลฝอย ความพร้ อมของการจั ดหารถเก็ บขนและการขนส่ ง
ขยะมูลฝอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ เป็นต้น
๓.๕.๓) สถานการณ์ ขยะมู ล ฝอย ให้ แ สดงปริ มาณขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และ
ย้อนหลังอย่างน้อย ๕ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่จะมาทิ้งขยะร่วมกัน และคานวณอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยที่ผ่านมา รวมถึงคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยควร
วิเคราะห์จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบันในพื้นที่บริการ

- ๑๘ ๓.๕.๔) ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย ให้แสดงศักยภาพและประสิทธิภาพในการเก็บขน
ขยะมู ล ฝอยทั้ ง กลุ่ ม พื้ น ที่ ทั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น แม่ ข่ า ยและลู ก ข่ า ย โดยจะต้ อ งแจกแจง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย:
(๑) รายละเอียดครุภัณฑ์ในการเก็บขนและปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่
(๒) เส้นทางการเก็บขน ระยะทางระหว่างพื้นที่ตั้งระบบกับพื้นที่รวบรวมขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ จานวนและความหนาแน่นของชุมชน และพื้นที่ที่มีความสาคัญ
บริเวณเส้นทางเข้าสู่พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอย
(๓) สถิติของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
(๔) การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ (๒๐ ปี)
๓.๕.๕) การคัดเลือกพื้นที่ที่ตั้งโครงการ
การคัดเลือกที่ตั้งโครงการจะต้องแสดงหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสมทางด้าน
เทคนิควิชาการในการคัดเลือกที่ตั้งโครงการ โดยนาเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ ที่ส่วนราชการกาหนด ประกอบการ
พิจารณา ทั้งนี้ ขนาดของพื้นที่จะต้องเพียงพอที่จะดาเนินโครงการตลอดอายุโครงการ (๒๐ ปี) โดยระบุตาแหน่ง
ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์บริเวณที่ตั้งโครงการ ในรูปของ Latitude/ Longitude พร้อมทั้ง แสดงผังสภาพแวดล้อม
โดยรอบของพื้นที่
๓.๕.๖) การคัดเลือกเทคโนโลยี
แสดงการเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสีย ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเหตุผล
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี ที่สอดคล้องตามแผนการดาเนินงานในแต่ละระยะๆ (Phasing) และ
คานึงถึงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริง โดยต้องแสดงผังสมดุลมวลของขยะมูลฝอยในระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่เลือกใช้ ให้คานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) ศูนย์ กาจัดขยะมูลฝอย ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบน้อย ควรพิจารณา
ใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ในระยะแรก
(๒) ระบบจั ด การขยะมู ล ฝอยแบบผสมผสาน ที่ มี ค รุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งจั ก รเป็ น
องค์ประกอบส่วนใหญ่ของระบบ จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกากับ ดูแล
การควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง และการบริหารจัดการระบบ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งค่าใช้จ่ายในการ
เดิ นระบบ ค่าใช้จ่ ายในการบ ารุ งรั กษาระบบ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาครุภัณฑ์
เครื่องจักร ที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศเป็นลาดับแรก
๓.๕.๗) บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและบ่อบาบัดน้าเสียจากพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
บ่อฝังกลบควรแสดงวิธีการคานวณพร้อมรายละเอียดขนาดและปริมาตรของบ่อ
ฝังกลบที่สอดคล้องกับปริมาณขยะและเทคโนโลยีที่เลือกใช้ สาหรับบ่อบาบัดน้าเสียจากพื้นที่ฝังกลบ ควรแสดง
วิ ธี ก ารค านวณพร้ อ มรายละเอี ย ดขนาดและปริ ม าตรของบ่ อ บ าบั ด น้ าเสี ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณน้ าฝน
และน้าชะขยะที่เกิดขึ้นต่อวัน

- ๑๙ กรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ควรแสดงข้อมูลศักยภาพและประสิทธิภาพของบ่อ
ฝังกลบขยะเดิมและบ่อบาบัดน้าเสียเดิม รวมความสามารถที่จะรองรับขยะมูลฝอยใหม่และน้าชะขยะที่เพิ่มขึ้น
๓.๕.๘) การบริหารจัดการ
(๑) โครงสร้างบุคลากรประจาและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๒) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินระบบและบารุงรักษาระบบโดยแยกประเภท เช่น
ค่าบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา เป็นต้น
(๓) รายรั บ ของโครงการ โดยรายงานฯ จะต้ องนาเสนออัต ราค่า บริ การก าจั ด
ขยะมูลฝอย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงและเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นจากการเดินระบบ รวมทั้ง รายได้จากผลผลิตหรือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการเดินระบบ
๓.๕.๙) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ต้องมีผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากการดาเนิ นงานโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล้ เคียงประกอบการ
พิจารณา พร้อมทั้งกาหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการฟื้นฟู เยียวยาผลกระทบจากการดาเนินงานโครงการ
๓.๕.๑๐) แผนการจัดการขยะมูลฝอยเดิม
แสดงรายละเอียดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเดิมและขยะมูลฝอยระหว่าง
การก่ อ สร้ า งโครงการ (กรณี เ ป็ น โครงการใหม่ ) หรื อ แนวทางการจั ด การระบบ (กรณี เ ป็ น โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและระบบกาจัดขยะมูลฝอยเดิมใช้งานเต็มประสิทธิภาพแล้ว)
ทังนี องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น สามารถใช้ คู่ มื อการจั ดท าโครงการศึ กษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมควบคุมมลพิษ
เป็นแนวทางในการดาเนินการ
๔) การสารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)
๔.๑) แบบรายละเอียดจะต้องสอดคล้องกับรายงานการศึกษาฯ ในข้อ ๓ และมีรายละเอียดชัดเจน
เพียงพอต่อการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ คานึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
และการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริ ง
โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ
๔.๒) การออกแบบรายละเอียดจะต้องดาเนินการจากข้อมูลที่ได้จากการสารวจสภาพพื้นที่จริง
ที่จ ะก่อ สร้า ง มีร ายการคานวณทางวิศ วกรรม และลงนามการออกแบบและรับ รองแบบให้ถูก ต้อ งและ
ครบถ้วน โดยผู้มีอานาจลงนาม ตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบเอกสารใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของผู้ที่ออกแบบและรับรองแบบดังกล่าว
๔.๓) แบบรายละเอียดจะต้องแสดงรายการ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :
๔.๓.๑) ปกชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เดือนและปี ที่จัดทา
๔.๓.๒) สารบัญแบบ
๔.๓.๓) สัญลักษณ์ คาย่อ และหมายเหตุทั่วไป

- ๒๐ ๔.๓.๔) แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
๔.๓.๕) เส้นชั้นความสูง (Contour Line) ของพื้นที่ก่อสร้าง
๔.๓.๖) การเจาะสารวจชั้นดิน พร้อมแสดงตาแหน่งที่เจาะและชั้นระดับน้าใต้ดิน
๔.๓.๗) จุดหมุดหลักฐานอ้างอิง ที่สามารถอ้างอิงค่าระดับของการก่อสร้างได้
๔.๓.๘) ผังระบบ (Layout Plan) ผังที่ตั้งระบบฯ และบริเวณข้างเคียง พร้อมระบุทิศทาง
และสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
๔.๓.๙) ผังระบบการจัดการขยะมูล ฝอยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ณ ปั จจุบัน
รายละเอียดของระบบการจัดการ ชนิด จานวนครุภัณฑ์ที่มีในระบบ ระยะเวลาการใช้งาน และรายละเอียดการ
บารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้ง รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน (สาหรับโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ)
๔.๓.๑๐) มิติ ค่าระดับ ภาพแปลน และภาพตัด (Cross Section) ขององค์ประกอบต่างๆ
ตามสภาพพื้นที่จริง และแบบขยาย
๔.๓.๑๑) รายการประกอบแบบก่ อสร้า ง รวมถึ งรายละเอีย ดงานของระบบต่า งๆ อาทิ
งานอาคาร งานฐานราก งานระบบไฟฟ้า (แสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร หม้อแปลงพร้อมแผงวงจร) งาน
ระบบสุขาภิบาล งานระบบจัดการน้าเสีย
๔.๔) มาตรฐานการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดของมาตรฐานงานประเภทต่างๆ
๔.๕) คู่มือการดาเนินการและบารุงรักษา จะต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๔.๕.๑) ภาพรวมของระบบ (System Overview)
๔.๕.๒) ขั้นตอนและวิธีการเดินระบบ
๔.๕.๓) การบารุงรักษา ซึ่งจะต้องแสดงถึงการซ่อมบารุงที่จะต้องดาเนินการเป็นประจาตาม
อายุการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วน (Parts) และการซ่อมใหญ่ (Overhaul) ของอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ
๕) รายการประมาณราคา (BoQ)
แสดงเอกสารบัญชีรายการประมาณราคาต่อหน่วย จากการอ้างอิงราคามาตรฐานของส่วนราชการ
ตามแบบฟอร์ มที่ส่ ว นราชการกาหนด ประกอบด้ว ย รายการ ปริมาณงานและราคา สรุปค่าก่อสร้างและ
ครุภัณฑ์ ที่จัดหา รวมถึง รายการและปริมาณงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ น
ต้องมี โดยคานึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้
๕.๑) การประมาณราคาจะต้องแจกแจงรายละเอียด ปริมาณงาน วัสดุ และค่าแรงที่สอดคล้อง
กับแบบรายละเอียด ไม่คิดราคาเหมา รวมทั้ง จานวนครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหาต้องสอดคล้องกับลักษณะงาน
และปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง
๕.๒) การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่นอกรายการมาตรฐานของทางราชการ จะต้องนาเสนอใบเสนอ
ราคาเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบราคา โดยต้อง
๕.๒.๑) นาเสนอให้ครบทุกรายการที่ต้องการจัดหา
๕.๒.๒) ทาการเปรียบเทียบราคาในแต่ละรายการ จานวน ๓ บริษัทเป็นอย่างน้อย
๕.๒.๓) ราคาที่นาเสนอต้องเป็นปัจจุบัน (ไม่เกิน ๒ ปี)

- ๒๑ ๕.๒.๔) มีร ายละเอี ย ดของรายการในใบเสนอราคาที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตามรายการ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา สามารถเปรียบเทียบราคาได้ และสอดคล้องกับรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ระบุในรายการ
ประมาณราคา
๕.๒.๕) ให้ใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาที่นาเสนอในรายการประมาณราคา
๕.๒.๖) ใบเสนอราคาในการจัดหาวัส ดุ ครุ ภัณฑ์ ให้ พิ จารณาจากผู้ จาหน่า ยหรือ ผู้ ผ ลิ ต
ภายใน ประเทศก่อน หากไม่มีผลิตหรือจาหน่ายภายในประเทศและต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ให้ใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ณ ปัจจุบัน
๕.๒.๗) ใบเสนอราคาต้องนาเสนอต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
๖) กรรมสิทธิ์ที่ดิน และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พืนที่
เอกสารและหลั กฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน และ/หรือหนัง สื ออนุ ญาตให้ ใช้พื้นที่ จากหน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
๖.๑) โฉนดที่ดิน : กรณี ที่ดินเป็นกรรมสิ ทธิ์ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยรั บ
การสนับสนุนงบประมาณ
๖.๒) หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
๖.๒.๑) กรณีใช้ที่สาธารณประโยชน์ สามารถแสดงเอกสารการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐเป็น การชั่ว คราว ตามมาตรา ๙ แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมแสดงสถานภาพการดาเนินการ
ถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และหนังสืออนุญาต ตามมาตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
๖.๒.๒) กรณี ใ ช้ ที่ ร าชพั ส ดุ /จั ดรู ปที่ ดิ น ให้ แ สดงเอกสารการอนุ ญ าตใช้ ที่ ราชพั ส ดุ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ/หรือเอกสารการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖.๒.๓) กรณีใช้พื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงาน ต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้
พื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว
๖.๓) เอกสารหรื อแผนที่แสดงการวางผั งเมืองรวมและ/หรือผั งเมืองเฉพาะในพื้นที่ที่ เป็นที่ตั้ง
โครงการ
๗) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการ
ให้ดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินการโครงการ ไม่ใช่การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนต่อผลการศึกษาโครงการ และต้องเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในทุกขั้นตอน พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานการดาเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอน ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :
๗.๑) การเผยแพร่ข้อมูลตามที่กาหนดก่อนเริ่มดาเนินการโครงการแก่ประชาชนและการประกาศ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ

- ๒๒ ๗.๒) การประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย
ระยะเวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ซึ่งปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของรัฐหรือสถานที่ที่จะดาเนินโครงการของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน ก่อนเริ่มดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ
๗.๓) รายละเอียดของการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เอกสารที่ใช้ในการจัดรับฟังความ
คิดเห็น ข้อคิดเห็น/ข้อกังวลของประชาชนต่อการดาเนินโครงการและมาตรการเยียวยาผู้ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการพร้อมสาเนารายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
๗.๔) การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการประกาศให้ประชาชนทราบภายใน
สิบห้ าวัน นั บแต่วันที่เสร็จสิ้ นการรั บฟังความคิดเห็นของประชาชน และการปิด ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สถานที่ ปิ ด ประกาศของรั ฐ หรื อ สถานที่ ที่ จ ะด าเนิ น โครงการของรั ฐ และการประกาศในระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบ
๗.๕) มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการโครงการ
๘) การยืนยันการสมทบงบประมาณ
การยืนยันการสมทบงบประมาณ ให้นาเสนอเอกสารดังต่อไปนี้
๘.๑) หนั งสื อยื นยั นการสมทบงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ ๑๐ ของวงเงิ น งบประมาณทั้ง โครงการที่ไ ด้ รับ จั ดสรร จากนายกองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ถึ ง
เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๒) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่มีมติเห็นชอบการสมทบงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับข้อ ๘.๑
๙) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
การจั ดทาบั นทึกข้อตกลงร่ ว มกับองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นใด ควรพิจารณาให้ ส อดคล้ องกับ
นโยบายการแบ่งกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ที่มีความสาคัญเร่งด่วนในการดาเนินการจัดการตามแผนการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
บันทึกข้อตกลง จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแม่ข่าย
(เจ้าของโครงการ) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นลูกข่าย สภาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีมติเห็นชอบในการนาขยะมูลฝอยไปร่วมทิ้งในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แม่ข่าย และต้องมีความพร้อมในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานีแม่ข่าย ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลง ต้องจัดทา
ในลักษณะ ๑ : ๑ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม่ข่ายกับลูกข่ายที่เข้าร่วมจัดการ
บันทึกข้อตกลง ควรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงข้อมูลในการจัดการให้เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องตามสถานการณ์ปัญหา และความเร่งด่วนของปัญหา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
ทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยจะต้องคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :

- ๒๓ ๙.๑) ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยของศูนย์การจัดการ
๙.๒) องค์ประกอบ ลักษณะและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลูกข่าย
๙.๓) ความพร้อมของการจัดหารถขนและการขนส่งขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลูกข่าย
เข้าสู่ศูนย์การจัดการ
๙.๔) อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าบริการในการกาจัด
๑๐) แผนการบริหารจัดการโครงการ
ให้นาเสนอแผนการบริหารจัดการโครงการ ภายหลังการก่อสร้างระบบแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการโครงการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยต้องนาเสนอ
เอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย :
๑๐.๑) แผนงานการเดินระบบและบารุงรักษาระบบ
๑๐.๒) แผนงบประมาณการเดินระบบและบารุงรักษา
๑๐.๓) แผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบุคลากร
๑๐.๔) แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๐.๕) แผนการติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๑) สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
นาเสนอสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ย้อนหลัง ๓ ปี จากปีปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมในการเดินระบบ การบารุงรักษาระบบและ
บริหารจัดการระบบ โดยต้องนาเสนอเอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย :
๑๑.๑) ข้อมูลรายได้-รายจ่าย
๑๑.๒) เงินสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายได้
๑๒) ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
น าเสนอข้ อ มู ล รายรั บ และรายจ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการเดิ น ระบบขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ ข อรั บ
การสนับสนุนงบประมาณ พร้อมแสดงที่มาและรายการคานวณ เพื่อ เป็นแนวทางในการกาหนดอัตราค่าบริการ
ที่จะประกาศใช้ในแต่ละเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของระบบ
๑๓) (ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการกาจัดขยะมูลฝอยชุมชน
นาเสนอ (ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการเก็บขน การขนส่ง การกาจัด
และแผนการดาเนิ น งานในการจั ดเก็บ ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม ให้ เป็นไปตาม (ร่าง) เทศบัญญัติดังกล่ าว
ในกรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้นาเสนอเทศบัญญัติในการจัดเก็บฯ ที่ประกาศใช้แล้ว และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการกาหนดอัตราค่าบริการกาจัดของเสียรวมในเขตท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของ
ระบบกาจัดของเสียรวมดังกล่าว และผลการจัดเก็บฯ ที่ผ่านมา

- ๒๔ ๑๔) การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๔.๑) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยได้รับเงิน สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการเดิน
ระบบให้นาส่งรายงานหรือหลักฐานแสดงผลการส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้ อมในการเดินระบบ และนาส่ ง
แผนการดาเนิ น งานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ เพื่อการจัดเก็บค่าบริ การและการส่ งเงินคื นกองทุ น
สิ่งแวดล้อม
๑๔.๒) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยได้รับเงิน สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการ
เดินระบบ ให้นาส่งแผนการดาเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ เพื่อการจัดเก็บค่าบริการและการส่งเงิน
คืนกองทุนสิ่งแวดล้อม
๑๕) รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) หรื อ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบืองต้น (IEE) (สาหรับโครงการที่อยู่ในพืนที่ที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงาน)
กรณีโครงการที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าข่ายต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามประกาศกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง
ปฏิบัติ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้นาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) พร้อมทั้ง ผลการพิจารณารายงานดังกล่าวประกอบการพิจารณา
๑๖) รายงานผลการเดินระบบ การบารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
(สาหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ)
กรณีมีการดาเนินการโครงการอยู่แล้วในปัจจุบันและต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ต้องนาเสนอเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย :
๑๖.๑) ประสิทธิภาพของระบบเดิม รวมถึงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยแสดง
รายละเอียด เช่น องค์ประกอบของระบบทั้งหมดที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
๑๖.๒) สถิติปริมาณขยะมูลฝอยและองค์ประกอบ ลักษณะและคุณสมบัติของขยะมูลฝอยที่เข้าสู่
ระบบ
๑๖.๓) ข้อมูล ศักยภาพการเดินระบบจริงเปรียบเทียบกับ ความสามารถในการรองรับตามค่าที่
ออกแบบ
๑๖.๔) ข้อมูลและสถิตกิ ารบารุงรักษาครุภัณฑ์ในระบบ
๑๖.๕) สถิติรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบ/เดือน
๑๖.๖) สถิติค่าบารุงรักษาระบบ/ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
แบบฟอร์มการตรวจสอบ (checklist)
ความครบถ้วนของ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
คาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ประกอบด้วย ๕ แบบฟอร์ม คือ
แบบฟอร์มที่ ๑ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบรวมรวมและ/หรือบาบัดนาเสียรวม
(ก่อสร้างใหม่ ไม่มีระบบเดิมในพืนที่)
แบบฟอร์มที่ ๒ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบรวมรวมและ/หรือบาบัดนาเสียรวม
(เพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิมที่มีอยู่)
แบบฟอร์มที่ ๓ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบกาจัดของเสียรวม
(ก่อสร้างใหม่ ไม่มีระบบเดิมในพืนที่)
แบบฟอร์มที่ ๔ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบกาจัดของเสียรวม
(เพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิมที่มีอยู่)
แบบฟอร์มที่ ๕ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบกาจัดของเสียรวม
(จัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ใช้ในระบบ)

แบบฟอร์มการตรวจสอบ (checklist)
ความครบถ้วนของ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
คาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แบบฟอร์มที่ ๑ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบรวมรวมและ/หรือบาบัดนาเสียรวม
(ก่อสร้างใหม่ ไม่มีระบบเดิมในพืนที่)
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................................................
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคาขอ ....................................................................................................................................
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เอกสารที่ต้องนาเสนอ
นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าของจังหวัด
ข้อเสนอโครงการ (TOR)
ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS)
การส้ารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)
รายการประมาณราคา (BoQ)
กรรมสิทธิ์ที่ดิน หนังสืออนุญาตให้ใช้พืนที่ และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ท้ากิจการนอกเขต
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินการโครงการ
การยืนยันการสมทบงบประมาณ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้าเสีย (กรณีจัดการ
น้าเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น)
แผนการบริหารจัดการโครงการ
สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียชุมชน
(ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียชุมชน
การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบืองต้น (IEE) (ส้าหรับโครงการที่อยู่ในพืนที่ที่เข้าข่ายต้องจัดท้ารายงาน)

เอกสารที่นาส่ง
มี
ไม่มี

แบบฟอร์มการตรวจสอบ (checklist)
ความครบถ้วนของ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
คาขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แบบฟอร์มที่ ๒ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบรวมรวมและ/หรือบาบัดนาเสียรวม
(เพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิมที่มีอยู่)
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................................................
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคาขอ ....................................................................................................................................
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

เอกสารที่ต้องนาเสนอ

เอกสารที่นาส่ง
มี
ไม่มี

นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้าของจังหวัด
ข้อเสนอโครงการ (TOR)
ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS)
การส้ารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)
รายการประมาณราคา (BoQ)
กรรมสิทธิ์ที่ดิน หนังสืออนุญาตให้ใช้พืนที่ และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ท้ากิจการนอกเขต
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินการโครงการ
การยืนยันการสมทบงบประมาณ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้าเสีย (กรณีจัดการ
น้าเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น)
แผนการบริหารจัดการโครงการ
สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียชุมชน
(ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการรวบรวมและบ้าบัดน้าเสียชุมชน
การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบืองต้น (IEE) (ส้าหรับโครงการที่อยู่ในพืนที่ที่เข้าข่ายต้องจัดท้ารายงาน)
รายงานผลการเดินระบบ การบ้ารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ส้าหรับ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ)

หมายเหตุ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ/หรือระบบบ้าบัดน้าเสียที่มีอยู่เดิม เช่น
- การขยายโครงข่ายท่อรวบรวมน้าเสียและ/หรือการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสียส่วนขยาย
- การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการบ้าบัดน้าเสีย

แบบฟอร์มการตรวจสอบ (checklist)
ความครบถ้วนของ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
คาขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แบบฟอร์มที่ ๓ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบกาจัดของเสียรวม
(ก่อสร้างใหม่ ไม่มีระบบเดิมในพืนที่)
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................................................
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคาขอ ....................................................................................................................................
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เอกสารที่ต้องนาเสนอ
นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ข้อเสนอโครงการ (TOR)
ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS)
การส้ารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)
รายการประมาณราคา (BoQ)
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พืนที่
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินการโครงการ
การยืนยันการสมทบงบประมาณ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แผนการบริหารจัดการโครงการ
สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
(ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบืองต้น (IEE) (ส้าหรับโครงการที่อยู่ในพืนที่ที่เข้าข่ายต้องจัดท้ารายงาน)

เอกสารที่นาส่ง
มี
ไม่มี

แบบฟอร์มการตรวจสอบ (checklist)
ความครบถ้วนของ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
คาขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แบบฟอร์มที่ ๔ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบกาจัดของเสียรวม
(เพิ่มประสิทธิภาพระบบเดิมที่มีอยู่)
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................................................
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคาขอ ....................................................................................................................................
ลาดับ

เอกสารที่ต้องนาเสนอ

เอกสารที่นาส่ง
มี
ไม่มี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ข้อเสนอโครงการ (TOR)
ผลการศึกษาความเหมาะสม (FS)
การส้ารวจและออกแบบรายละเอียด (DD)
รายการประมาณราคา (BoQ)
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และ/หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พืนที่
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการด้าเนินการโครงการ
การยืนยันการสมทบงบประมาณ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แผนการบริหารจัดการโครงการ
สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
(ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบืองต้น (IEE) (ส้าหรับโครงการที่อยู่ในพืนที่ที่เข้าข่ายต้องจัดท้ารายงาน)
๑๖ รายงานผลการเดินระบบ การบ้ารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ส้าหรับ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ)
หมายเหตุ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีอยู่เดิม เช่น
- เพิ่มศักยภาพในการจัดการระบบที่มีอยู่เดิมอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึน
- การปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างถูก
หลักสุขาภิบาล

แบบฟอร์มการตรวจสอบ (checklist)
ความครบถ้วนของ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา
คาขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แบบฟอร์มที่ ๕ สาหรับโครงการก่อสร้างหรือดาเนินการเพื่อให้มีระบบกาจัดของเสียรวม
(จัดซือครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ใช้ในระบบ)
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................................................
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคาขอ ....................................................................................................................................
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เอกสารที่ต้องนาเสนอ

เอกสารที่นาส่ง
มี
ไม่มี

นโยบาย หรือ แผนแม่บท หรือ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
ข้อเสนอโครงการ (TOR)
รายการประมาณราคา (BoQ)
การยืนยันการสมทบงบประมาณ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
แผนการบริหารจัดการโครงการ
สถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี (จากปีปัจจุบัน)
ผลการศึกษาการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
(ร่าง) เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการก้าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
การส่งคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการเดินระบบ การบ้ารุงรักษาระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล (ส้าหรับ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ)
หมายเหตุ : ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะที่ใช้ในระบบ หมายถึง
- ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะทีน่ ้าไปใช้ในระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะที่น้ามาทดแทนของเดิมที่มีหมดอายุการใช้งาน และไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบ้ารุง
- ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะใหม่ที่จัดซือเพิ่มเพื่อให้สามารถรองรับการจัดการขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึน หรือเพื่อ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการภายในระบบให้สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน

