คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
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คํานํา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37 - 41 ได้
กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ จะต้องดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สําหรับจังหวัดอื่นๆ ที่มีภารกิจในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาจจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่มีรายละเอียดของระบบการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอมายังสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทําการรวบรวมและ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด แล้วจึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เพื่อขอตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เห็นชอบกรอบของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงาน
ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ไม่เพียงแต่การจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชนเท่านั้น อาทิเช่น
การจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในเขตเมืองเก่า การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การดําเนินงานตามแนวทางการจัดการภูมิทศั น์ การจัดการด้านมลทัศน์ เช่น การจัดการระเบียบป้าย
และอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ยังเห็นชอบให้มกี ารส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ทีเ่ ป็นโครงการ กิจกรรม ทีส่ ามารถตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่อย่างแท้จริง และมีความต่อเนื่องในการจัดการปัญหา รวมทั้งมีผู้รบั ผิดชอบที่
ชัดเจน ทีส่ ามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หลักการของผูก้ ่อมลพิษเป็นผูจ้ ่าย ซึ่งวิธีการปฏิบัติอาจ
เป็นการดําเนินการในแต่ละจังหวัดหรือร่วมกันหลายจังหวัดหลายพื้นที่
เพื่ อให้ แ ผนปฏิ บั ติก ารเพื่อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มในระดั บ จัง หวัด เป็ น กลไกในการ
ถ่ายทอดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งเป็น
ช่องทางในการสนับสนุนด้านวิ ชาการ
การบริหารจัดการ และงบประมาณ สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทํา “คู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด” เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามหลักเกณฑ์/ข้อกําหนดต่างๆ และตอบสนองต่อความต้องการในการป้องกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเป็นการบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสําเร็จต่อไป

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1/2554
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
วาระที่ 3.3 เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด และการจัดตั้ง
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม
1. ในเรื่องการจัดตั้งงบประมาณอุดหนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด มอบให้สํานักงบประมาณดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 โดยหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และแจ้งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และ
ถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบความเห็นสํานักงบประมาณว่า สามารถที่จะตั้ง
งบประมาณไว้ที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้
2. เห็นชอบกับหลักการในกรอบของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ตามที่ สผ. เสนอ โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดขอบเขตของแนวทางการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน และสอดคล้องตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติ รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดต่อไป
หลั ก การในกรอบของแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด
มีรายละเอียดดังนี้
1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่เป็นโครงการ
กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง และมีความต่อเนื่องในการจัดการ
ปัญหา รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ที่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หลักการของผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย ซึ่งวิธีการปฏิบัติอาจเป็นการดําเนินการในแต่ละจังหวัดหรือร่วมกันหลายจังหวัดหลายพื้นที่
2) กรอบของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด สามารถครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม
ทุ ก ด้ า น เช่ น การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมในเขตเมื อ งเก่ า การจั ด การพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า การปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดําเนินงานตามแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ การจัดการด้านมลทัศน์ เช่น
การจัดการระเบียบป้าย และอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และมติคณะรัฐมนตรี
3) สนับสนุนและผลักดันให้การดําเนินงานด้านการจัดการมลพิษ โดยภาคเอกชนที่มีความชํานาญ
ตามหลักวิชาการ และเป็นผู้จัดให้การบริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ท้องถิ่นและจังหวัด เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ให้จังหวัดพิจารณาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสียชุมชนเป็นภาพรวมของจังหวัด
โดยการทบทวนระบบที่เคยออกแบบในลักษณะการดําเนินการแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ
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