
บทที่ 1 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นการดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37 - 41 ซึ่งมีเจตนารมณ์
เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ โดยเฉพาะในท้องที่เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด สําหรับจังหวัดอ่ืนๆ ที่ประสงค์จะดําเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ก็สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด แล้วเสนอมายังสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือทําการรวบรวม
และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 
เพ่ือขอต้ังงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลให้แก่หน่วยดําเนินการได้ 

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้กําหนดให้ สผ. ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยยังคงให้มีการดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด และให้ สผ. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดลําดับความสําคัญตามภาพรวมของประเทศ ข้อจํากัดของ
งบประมาณ ความพร้อมของ อปท. เพ่ือนําเสนอ กก.วล. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยมีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นผู้ขอต้ังงบประมาณให้แก่ อปท. ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
โครงการด้านการก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสียชุมชนของ อปท. เท่าน้ัน 

ทั้งน้ี มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้มอบหมายให้สํานักงบประมาณหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการต้ัง
งบประมาณโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามี
ความเห็นว่า สามารถต้ังงบประมาณโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดไว้ที่ สผ. ได้ นอกจากน้ี 
กก.วล. ยังมีมติเห็นชอบกรอบของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานป้องกันแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ไม่เพียงแต่โครงการบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของเสียรวม และเห็นชอบ
ให้มีการส่งเสริม อปท. เสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่เป็นโครงการ กิจกรรม ที่สามารถตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง และมีความต่อเน่ืองในการจัดการปัญหา รวมท้ังมีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน ที่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานหลักใน
การรวบรวมและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด จึงได้กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัด 
และท้องถิ่นที่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นช่องทาง
หน่ึงในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อปท. ในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามภารกิจถ่ายโอน โดยแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งเปรียบเสมือน
แผนแม่บทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด จะต้องเกิดจากการประสานเช่ือมโยง 
และบูรณาการแผน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ โดยหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่จะไม่จํากัดเฉพาะปัญหาที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึง แต่รวมถึงปัญหาที่คาบเก่ียวระหว่างพ้ืนที่ด้วย โดยแต่ละหน่วยงานหรือ
องค์กรในพ้ืนที่น้ันๆ จะต้องร่วมกันจัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงสภาพปัญหา ความจําเป็นเร่งด่วน และเง่ือนไขในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 

1.2 กฎหมาย ระเบียบ และแผนในระดับต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มุ่งเน้นการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีกรอบแนวคิด 
เป้าหมายความสําเร็จ และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและสอดรับกับกฎหมาย ระเบียบ และแผนที่เก่ียวข้อง 
ดังน้ี 

1.2.1 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน 

มาตรา 67 สทิธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและการ
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองในสิ่งแวดล้อมทีจ่ะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 
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การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมท้ังได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรอืทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติน้ี ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

หมวดที่ 5  แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
มาตรา 85 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ดังต่อไปน้ี  
(1) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้คํานึงถึงความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนนํ้า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน และการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างย่ังยืน โดยต้องให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินน้ัน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย  

(2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกร มีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือ วิธีอ่ืน รวมท้ังจัดหาแหล่งนํ้า เพ่ือให้
เกษตรกรมีนํ้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร  

(3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมือง อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน  

(4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน อย่างเป็น
ระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล  

(5) ส่งเสริม บํารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนา ที่ย่ังยืน 
ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  

2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
มาตรา 35 - 36 ว่าด้วยเร่ืองแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
มาตรา 37 - 41 ว่าด้วยเร่ืองแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
มาตรา 42 – 45 ว่าด้วยเร่ืองเขตอนุรักษ์และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 55 – 58 ว่าด้วยมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด 
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มาตรา 59 - 60 ว่าด้วยเร่ืองแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 
มาตรา 88 – 93 ว่าด้วยเรื่องค่าบริการและค่าปรับในเขตควบคุมมลพิษที่มีการก่อสร้างและ

ดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวมของทางราชการโดยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น และเงินกองทุน 

3) พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง  (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและนํ้าเสีย 

มาตรา 17  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  

(10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
(11) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ   

4) พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หมวดที่  3 การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  
มาตรา 18 การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมลูฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจหน้าท่ี

ของราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน 
ในกรณีทีม่ีเหตุอันสมควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการตามวรรคหน่ึง

แทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็นผูดํ้าเนินการ กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได้  

มาตรา 19 ห้ามมิใหผู้้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

มาตรา 20 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นดังต่อไปน้ี  

(1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทําให้มขีึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
นอกจากในที่ทีร่าชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  

(2) กําหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน  
(3) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่น้ัน ๆ  
(4) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอยไมเ่กินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
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(5) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และกําจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนกําหนดอัตราค่าบริการข้ันสูงตามลักษณะการให้บริการที่
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเก็บได้  

(6) กําหนดการอ่ืนใดที่จําเป็นเพ่ือถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

5) พระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

6) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 
2535 

7) พระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2.2 มติคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติที่เก่ียวข้อง 

พ.ศ. 2537 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน  

พ.ศ. 2542 เร่ือง การกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่  

พ.ศ. 2544 เรื่อง การกําหนดอัตราค่าบรกิารบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเมืองพัทยา  

พ.ศ. 2548 เรื่อง การกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาล
ตําบลกะรน จังหวัดภูเก็ต  

พ.ศ. 2552 เร่ือง การกําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดนํ้าเสียรวม เทศบาล
ตําบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร  

พ.ศ. 2552 เร่ือง ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

พ.ศ. 2553 เร่ือง กําหนดอัตราค่าบริการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมเทศบาลเมือง 
แม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตําบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต  

พ.ศ. 2553 เร่ือง การกําหนดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลจํานวน 4 พ้ืนที่ 
ได้แก่ เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา เทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัด
ระยอง และเทศบาลตําบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  

พ.ศ. 2553  เรือ่ง การปรับปรงุค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสยีจากเตาเผามูลฝอย  
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1.2.3 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

พ.ศ. 2552 เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่ 10 เมกะวัตต์
ขึ้นไป 

พ.ศ. 2553 เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน  

พ.ศ. 2553 เร่ือง กําหนดให้ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ ที่จะต้อง
ถูกควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2553 เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) ป่าดูนลําพัน  
จ.มหาสารคาม 2) อ.บางละมุง อ.สัตหีบ  เมืองพัทยา เกาะสาก เกาะล้าน เกาะครก และน่านนํ้าชายฝั่ง จ.ชลบุรี 
3) เฉพาะหมู่เกาะพีพี พ้ืนที่บางส่วนของ อ.เมืองรวมทั้งน่านนํ้าโดยรอบ จ.กระบ่ี 4) อ.บ้านแหลม อ.ท่ายาง  
อ.ชะอํา อ.เมือง จ.เพชรบุรี 5) อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6) ทุกพ้ืนที่ในเขตจังหวัดและเกาะอ่ืนๆ 
รวมทั้งน่านนํ้าโดยรอบ จ.ภูเก็ต และ 7) อ.เมือง อ.คุระบุรี อ.ตะก่ัวป่า อ.ท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ.ตะก่ัวทุ่ง  
อ.เกาะยาว จ.พังงา กําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการก่อสร้างอาคารหรือดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังน้ี 

1) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น สําหรับโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
ที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได้ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะ
มูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไม่เกิน 50 ตันต่อวัน แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  

2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มี 
ขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียได้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอย
ที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน 50 ตันต่อวัน แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

1.2.4 ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

1) ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 
ข้อ 5 ก่อนเร่ิมดําเนินการโครงการของรฐั หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รบัผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้

มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือ
หลายวิธีตามข้อ 9 ด้วยก็ได้ 
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หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน
เป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามข้อ 9 ก่อนเร่ิม
ดําเนินการ 

ข้อ 6 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดให้มีความคิดเห็นของประชาชนก่อนเร่ิมดําเนินการ
โครงการของรัฐตามข้อ 5 วรรคหน่ึง เมื่อผู้มีส่วนได้เสียรอ้งขอ รัฐมนตรีสําหรับราชการส่วนกลางผู้ว่าราชการ
จังหวัดสําหรับราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับราชการ
ของกรุงเทพมหานคร จะสัง่หน่วยงานของรัฐได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนได้ ในกรณเีช่นน้ันให้
หน่วยงานของรัฐดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว  

ข้อ 8 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของปนระชาชนที่มีต่อโครงการน้ัน รวมตลอด
ทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่
ประชาชนก็ได้ 

ข้อ 9 การรับฟังความคิดเห็นของประชานตามข้อ 8 อาจใช้วิธีการอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
  (ก) การสัมภาษณร์ายบุคคล 
  (ข) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร ทาง

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
  (ค) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับรู้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของ

รัฐที่รับผิดชอบโครงการ 
  (ง) การสนทนากลุม่ย่อย 

(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําได้โดยวิธีดังต่อไปน้ี 
  (ก) การประชาพิจารณ์  
  (ข) การอภิปรายสาธารณะ 
  (ค) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
  (ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสีย 
 (3) วิธีอ่ืนที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
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1.2.5 แผนในระดับต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นแผนพัฒนาของ
ประเทศที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

2) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 เป็นแผนบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 - 2558) มีแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 
ส่วน ได้แก่ แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และกลไกการนําแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ  

4) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค เป็นแผนระยะกลาง 5 ปี เพ่ือเป็นกลไกการ
ถ่ายทอดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 และแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับชาติไปสู่มาตรการ/แนวทางการดําเนินงานในระดับภาคในลักษณะของ
พ้ืนที่-ภารกิจ-การมีส่วนร่วม (Area-Function-Participation: AFP) ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มในอนาคต เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่นต่อไป 

5) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นแผนของจังหวัดที่มีการจัดทําให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ตามมาตรา 
8 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  

6) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 5 ปี เป็นแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ที่ใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
โดย ก.พ.ร. ได้กําหนดให้การจัดทําแผนดังกล่าวเป็นตัวช้ีวัดหน่ึง (Key Performance Indicator: KPI) ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายปีของจังหวัด 

7) แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดําเนินงาน) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆ และที่สําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินงาน
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของแผนแม่บทชุมชน 
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1.3 แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

เพ่ือให้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นกลไกการแปลงแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับพ้ืนที่จังหวัดและท้องถ่ินที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ป้องกัน ควบคุม และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  จังหวัด
จึงควรมีแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้  

1.3.1 การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 ไปสู่การปฏิบัติในระดับ
จังหวัดและท้องถ่ิน โดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 เป็น
แนวทางในการดําเนินงาน ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

1.3.2 การบูรณาการการดําเนินงานตามกฎหมายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงเป็นกรอบหรือแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด (รูปที่ 1-1) และสอดรับกับการพัฒนาและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ 

1.3.3 การปรับแผนการดําเนินงานได้ในทุกๆ ปี (Rolling Plan) แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
เป็นแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของทั้งจังหวัด ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความสําเร็จที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และศักยภาพในการพัฒนา พร้อมทั้งมี
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการที่จะดําเนินงานในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี โดยมีคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ทําการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดเดิม พร้อม
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะดําเนินการในแต่ละปีตามลําดับก่อน-หลัง 
ในลักษณะของแผน 4 ปี (Rolling Plan) เพ่ือให้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 



รูปที่ 1-1 ความสมัพันธ์ และความเชื่อมโยงกฎหมายและแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบตัิการเพื่อการ

จดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดบัจงัหวดั 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มติ กก.วล. ที่เกี่ยวข้อง มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการรบัฟัง

ความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 

แผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม  

พ.ศ. 2555-2559 

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  

(พ.ศ. 2555-2558)

แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

แผนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในระดบัจงัหวดั 5 ปี 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัที่ 11

แผนจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อมระดบัภาค 

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 

เทศบญัญตัิ 

ระดบัชาติ 

ม.67 

ระดบัภาค 

ม.85 

ระดบัท้องถิ่น 

ม.35-41 

ระดบัจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

ม.16-17 

ม.18-20 

ม.43-45 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ.กาํหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอาํนาจฯ พ.ศ. 2542 

พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ.การผงัเมือง พ.ศ. 2518 

พ.ร.บ.รกัษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535 

ม.59-60 
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1.3.4 การจัดทําแผนงาน/โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความจําเป็นของพื้นที่อย่างครบถ้วน จังหวัด ร่วมกับ อปท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนว
ทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยคํานึงถึงศักยภาพ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษของ อปท. โดยส่งเสริมให้ อปท. เสนอ
โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่อย่างแท้จริง และมีความต่อเน่ืองใน
การจัดการปัญหา รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หลักการ
ของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ซึ่งวิธีการปฏิบัติอาจเป็นการดําเนินการในแต่ละจังหวัดหรือร่วมกันหลายจังหวัด
หลายพ้ืนที่  

1.3.5 กรอบของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ควรจะครอบคลุมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่สําคัญ ดังน้ี 

1) การดําเนินงานตามมาตรา 38 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

(1) แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด 
(2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับ

การก่อสร้าง ติดต้ัง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม หรือระบบกําจัด
ของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

(3) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพ่ือการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมตาม ข้อ 2) 

(4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งนํ้าเสียและของเสียอย่างอ่ืนจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ 

(5) แผนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

2) การดําเนินการที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 
ซึ่งได้เคยมีแนวทาง มาตรการ และมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เช่น  

(1) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการพ้ืนที่ชุ่มนํ้า  
(2) การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการวางรากฐานพัฒนาเมืองแบบสังคมคาร์บอนตํ่า 

(Low Carbon Society) เช่น การจัดการพ้ืนที่สีเขียว การจัดการภูมิทัศน์ การจัดการด้านมลทัศน์  
(3) การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 
(4) การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม และแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรม  
(5) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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ทั้งน้ี จังหวัดควรพิจารณาให้ความสําคัญกับเรื่องที่เป็นปัญหาและมีลําดับความสําคัญเร่งด่วน 
ความพร้อมของท้องถิ่นและจังหวัดในการดําเนินการ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงได้ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

1.3.6 ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดของเสีย เพ่ือ
ให้บริการในเขตจังหวัดน้ันแทน อปท. ตามมาตรา 39 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยให้กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การขอและการออก
ใบอนุญาตผู้รับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัดของเสีย ตามมาตรา 73 แห่ง
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

1.3.7 จังหวัดและท้องถ่ินควรพิจารณาแผนงาน/โครงการในพื้นที่ให้ความสําคัญเร่งด่วน ตาม
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 

1) พ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ  

2) พ้ืนที่เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

3) พ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น พ้ืนที่ห้ามใช้ความเค็มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในพ้ืนที่นํ้าจืด 

4) พ้ืนที่ที่เป็นมรดกโลกตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเสนอ
เป็นมรดกของชาติไทย  

รวมถึง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามมาตรการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
และมาตรการการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.3.8 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจงัหวัด ประกอบด้วย 
1) แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1.1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
1.2) ด้านสิ่งแวดล้อม 

2) แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ (กรณีที่จังหวัดมีพ้ืนที่ที่
ประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ) 

3) แผนงานการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ดําเนินการ
ประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (กรณีที่จังหวัดมีพ้ืนที่ที่ประกาศให้เป็นพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) 

1.4 ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

สผ. ได้กําหนดขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด (รูปที่ 1-2) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับปฏิทินการพิจารณางบประมาณของสํานัก
งบประมาณในแต่ละปี หากจังหวัดใดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถส่งมายัง สผ.  
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รูปที่ 1-2 ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจงัหวัด 
 

รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มีดังต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1  การแจ้งจังหวัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
สผ. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทั่วประเทศ ให้ทราบปฏิทินการจัดทําและส่งแผนปฏิบัติการฯ 

ในระดับจังหวัด พร้อมคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
 

จังหวัด / คณะกรรมการฯ ในระดับ
จังหวัด 

ส.ค. สผ.  
ขั้นท่ี 1 การแจ้งจังหวัดทําแผนฯ 

ต.ค. จังหวัด   
ขั้นท่ี 3 จังหวัดส่งแผนฯ 

พ.ย. - ธ.ค. คณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ   
ขั้นท่ี 4 การวิเคราะห์ และกลั่นกรองแผนฯ 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

(เดือน) 

ขั้นท่ี 7 การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. 
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ขั้นท่ี 2  การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ของแต่ละจังหวัด 

2.1 ระดับจังหวัด 

  จังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึง่มี ผวจ.เป็นประธาน และมทีรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็น
ฝ่ายเลขานุการฯ ควรจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ตามข้ันตอนดําเนินการ (รูปที ่ 1-3) และเสนอต่อ 
ผวจ. ลงนาม เพ่ือนําเสนอมายัง สผ. พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

  
 
 

 2) รวบรวม/ทบทวนข้อมูลสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

3) วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (เชงิพ้ืนท่ี/เชิงคณุภาพ/เชิงปริมาณ)  

 
4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รูปที่ 1-3 การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัด 

จัดลําดับความสําคัญของปญัหา 

6) จัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  โดยกําหนด กลยุทธ์และมาตรการ ผลผลิต  
และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนระดับจังหวัด พร้อมท้ังกําหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา  

8) คณะกรรมการฯ วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
ของ อปท. ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ
ท่ีกําหนด และจัดลําดับความสาํคญัของโครงการ 
และตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของเอกสาร เพ่ือบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการฯ ใน

ระดับจงัหวัด เสนอ ผวจ. พิจารณาลงนาม 

7) ประสาน อปท. จัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใต้
กลยุทธ์และมาตรการที่กําหนด 

1) แต่งต้ัง/ประชมุคณะกรรมการจดัทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจงัหวัด 

5) วิเคราะห์ศักยภาพของจงัหวัด 
(SWOT Analysis) และหาแนวทางป้องกัน 

แก้ไขปัญหา 

ระดับ อปท. 

ท้องถิ่น ประเมิน/วิเคราะห์ สภาพ
ปัญหา และศักยภาพของท้องถ่ิน 
และกําหนดแนวทางแก้ไขปญัหา 

ท้องถิ่น เสนอ โครงการ/กิจกรรม 
พร้อมเอกสาร ท่ีสามารถ

ตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง 
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2.1.1 ผวจ. ในฐานะประธานกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการฯ (หากยังไม่มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ชุดน้ี โปรดพิจารณาแต่งต้ังกรรมการตามองค์ประกอบและหน้าที่ ดังแสดงในบทที่ 2) เพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตามข้ันตอนจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

2.1.2 รวบรวม/ทบทวนข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยแบ่งเป็นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยนําผลจากการดําเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัดที่ผ่านมา และ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมาประกอบการพิจารณาด้วย 

2.1.3 วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ของจังหวัด 
โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) ในการจัดทําข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือบ่งช้ีปัญหาในภาพรวมของจังหวัด ทําให้สามารถคาดการณ์สาเหตุของ
ปัญหา และพ้ืนที่ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ (Area Based Planning) ของ
แต่ละจังหวัดต่อไป  

2.1.4 จัดลําดับความสําคัญของปัญหา โดยจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และเป็นปัญหาที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนของ
จังหวัด 

2.1.5  วิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด (SWOT Analysis) เพ่ือประเมินศักยภาพของจังหวัด
ในการจัดการปัญหา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณา
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ และนํามาวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด เพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา การจัดทํากลยุทธ์และมาตรการของแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัดในขั้นตอนต่อไป 

2.1.6 พิจารณากําหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายภาพรวมของจังหวัดในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ เป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
กลยุทธ์ มาตรการ ที่ดําเนินการแล้วสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ พร้อมท้ังจัดทําแผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรม โดยใช้ Project Design Matrix (PDM) ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบของเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัดความสําเร็จต่างๆ ภายใต้แต่ละ
ลําดับช้ันของแผนงาน และจัดลําดับความสําคัญโครงการตามความจําเป็นเร่งด่วน โดยขอให้พิจารณา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละ อปท. ร่วมด้วย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

ทั้งน้ี แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ควรมีสาระสําคัญตามกรอบแผนงาน/โครงการที่
กําหนด ซึ่งเป็นไปมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ 
มติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยให้ อปท. ในจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาแผนงาน/โครงการ รวมท้ังการจัดทําข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  
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2.1.7 ทสจ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน อปท. จัดทําโครงการ/กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ 
มาตรการ และแผนงานที่กําหนด โดยพิจารณาให้ความสําคัญกับ อปท. ในพ้ืนที่เป้าหมายและมีความจําเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของจังหวัด 

2.1.8 คณะกรรมการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
วิเคราะห์แผนงาน/โครงการของ อปท. โดยพิจารณาความสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการที่กําหนด จัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือฯ เพ่ือบรรจุ
อยู่ในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนาม  

2.2  ระดับ อปท. 

อปท. ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด หรืองบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มี
แนวทางดําเนินงานดังน้ี 

1) อปท. วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินสภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดลําดับความสําคัญ และศักยภาพของท้องถิ่นในการจัดการปัญหา พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยขอให้พิจารณาเป้าหมายในภาพรวมของจังหวัดด้วย 

2) อปท. เสนอ โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่
อย่างแท้จริง ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการตามที่ สผ. 
กําหนดไว้ (บทที่ 3) ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งไปยังจังหวัด เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุโครงการไว้
ในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ขั้นท่ี 3  จังหวัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

จังหวัด โดยผวจ. ส่งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และเอกสารประกอบการพิจารณา
ทั้งหมด จํานวน 5 ชุด โดยจัดส่งมายัง สผ. จํานวน 4 ชุด และ สสภ. จํานวน 1 ชุด เพ่ือวิเคราะห์กลั่นกรอง
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และข้อเสนอโครงการของ อปท. ก่อนนําเสนอคณะทํางานด้านเทคนิค
วิชาการ ทั้งน้ี โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
จะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามท่ีกําหนด  

ขั้นที่ 4  การวิเคราะห์ และกลัน่กรองแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

ในการวิเคราะห์ และกลั่นกรองแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพ่ือให้การสนับสนุน
งบประมาณ จะต้องสอดคล้องกับระยะเวลาการพิจารณาตามปฏิทินงบประมาณประจําปี จะพิจารณาเหตุความ
จําเป็น แนวทางการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ความสอดคลอ้งของแผนงาน/โครงการ 
ความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงวงเงินงบประมาณ โดยมีขั้นตอนในการประเมินความพร้อม
ของโครงการ ดังน้ี 
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การประเมินความพร้อมขั้นที่ 1  
1) สผ. ในฐานะเลขานุการคณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

ของเอกสารประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ก่อนนําเสนอคณะทํางานเทคนิควิชาการ 

2) คณะทํางานเทคนิควิชาการ พิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการในรายละเอียด
ด้านเทคนิควิชาการ และวงเงินงบประมาณของโครงการ 

การประเมินความพร้อมขั้นที่ 2 ตรวจสอบพ้ืนที่โครงการและประเมินความพร้อมของ อปท. 
ในการบริหารจัดการ เฉพาะโครงการที่มีความพร้อมจากการพิจารณาประเมินความพร้อมขั้นที่ 1 โดยจะหารือ
ร่วมกับ อปท. และท่ีปรึกษา/ผู้ศึกษาและออกแบบระบบฯ เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อเทคโนโลยี 
รายการวัสดุ  และครุ ภัณฑ์ของโครงการ  และจะนําไปสู่การปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการ  
แบบรายละเอียด และการประมาณการราคา ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

ทั้งน้ี สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะทํางานด้านเทคนิควิชาการ จะประมวลสรุปผลการ
ประเมินความพร้อมข้ันที่ 1 และ 2 และจัดทําวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบการ
พิจารณา เสนอคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ ก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป  

ขั้นที่ 5  การพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

สผ. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด นําผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มาพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการของ อปท. ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทํางานเทคนิควิชาการ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ภายใต้ 
กก.วล. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ขั้นท่ี 6  การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กก.วล. (มาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) นําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ที่คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดพิจารณาแล้ว เสนอ กก.วล. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

ขั้นท่ี 7  การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สผ. นําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ที่ กก.วล. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว เสนอต่อ กกถ. เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. เพ่ือดําเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดต่อไป 
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ขั้นท่ี 8  การขอตั้งงบประมาณ 

สผ. เสนอขอต้ังงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด ตามท่ี กกถ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งจังหวัดและ อปท. ให้ทราบถึงโครงการที่
ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือที่ อปท.ที่ได้รับอนุมัติโครงการประเภทการก่อสร้างระบบหรือการ
จัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ จะได้เตรียมการกระบวนการประกวดราคา เพ่ือจัดหาผู้รับจ้าง โดย อปท. จะต้อง
ดําเนินการในส่วนของการจัดทําแบบแปลน และราคากลางให้พร้อมดําเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
งบประมาณ 

 
1.5 แหล่งงบประมาณ 

1.5.1 งบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กกถ.) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบการกําหนดสัดส่วนรายได้ และกรอบแนวทางการ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้ต้ังงบประมาณไว้ที่ สผ. เพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 39 วรรคสาม 
และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เป็นเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของเงินอุดหนุนใน
แต่ละประเภท  

1.5.2 เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดต้ังข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หมวด 2 กองทุนสิ่งแวดล้อม (มาตรา 22-31) เพ่ือเป็นมาตรการทางการเงินที่
จะสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นผู้จ่าย  

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการอุดหนุนงบประมาณให้กับ อปท. ในการ
ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียและกําจัดขยะมูลฝอย ตามมาตรา 23(1) และการอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เก่ียวกับ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามมาตรา 23(4) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  
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1.5.3 งบพัฒนาของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 7 วรรค
สอง กําหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดย่ืนคําขอต้ังงบประมาณได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธี 
การงบประมาณ และในมาตรา 10 วรรคสอง กําหนดให้จังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 

1.5.4 งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อปท. จะต้องมีการสมทบงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาผ่านสภาบริหาร 
อปท. และผู้บริหาร อปท. ลงนาม ในหนังสอืยืนยันการสมทบงบประมาณ 

1.5.5 การลงทุนของภาคเอกชน และอ่ืนๆ 

ตามมาตรา 39 วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 กําหนดให้ จังหวัดใดที่ยังไม่พร้อมที่จะดําเนินการเพ่ือให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัด 
ของเสียรวมอาจเสนอแผนการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบ
กําจัดของเสีย เพ่ือให้บริการในเขตจังหวัดนั้นแทน อปท. และตามมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดให้ กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ์การขอและการออกใบอนุญาตผู้รับจ้างเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียหรือกําจัด
ของเสีย 
 
 


