กรอบแนวคิดแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบการกําหนดสัดส่วนรายได้ และกรอบแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ จั ง หวั ด (แผนฯ จั ง หวั ด ) ให้ ตั้ ง งบประมาณไว้ ที่ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๙ และ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีมติให้สํานัก
งบประมาณ ประสาน กฤษฎี ก า เรื่ อ งการตั้ ง งบประมาณโครงการสนั บ สนุ น แผน จั ง หวั ด ไว้ ที่ สผ.
ซึ่ง กฤษฎีกา ได้ตอบความเห็น สํานักงบประมาณ ว่าสามารถที่จะตั้งงบประมาณไว้ที่ สผ. ได้
เพื่อให้ การจั ดการสิ่ งแวดล้อมได้ อย่ างครบถ้ว นตามสภาพปั ญหาและความจํ าเป็น ของแต่ ละจังหวั ด
รวมทั้งให้ส อดคล้ องกั บ การแก้ ไขปั ญ หาด้ า นทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ที่ จ ะบรรจุไว้ ใน แผนฯ
จังหวัด โดยกําหนดให้ครอบคลุมในประเด็น ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้ อปท. เสนอ แผนฯ จังหวัด ที่เป็นโครงการ กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริง และมีความต่อเนื่องในการจัดการปัญหา รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่
สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้หลักการของผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ซึ่งวิธีการปฏิบัติอาจเป็น
การดําเนินการในแต่ละจังหวัดหรือร่วมกันหลายจังหวัดหลายพื้นที่
๒.

กรอบของโครงการภายใต้แผนฯ จังหวัด ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑ แผนการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด (น้ําเสีย, ขยะมูลฝอย, ขยะพิษจากชุมชน)
๒.๒ แผนการจั ด หาและให้ ได้ มาซึ่ งที่ ดิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ และเครื่ องใช้ ที่ จํ า เป็ น
สําหรับการก่อสร้าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ่อมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมหรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๓ แผนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพื่อการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวม
๒.๔ แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปล่อยทิ้งน้ําเสียและของเสียอย่างอื่นจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษ
๒.๕ แผนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิด และฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
นอกจากนี้ ในการจัดทําแผนฯ จังหวัด ดังกล่าวนี้ จะต้องมีการดําเนินการให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมในด้า นต่า งๆ ซึ่ งได้เ คยมีแนวทาง มาตรการ และมติที่คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เช่น



๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙
๒.๑๐

การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนตามแนวทางการจัดการพื้นที่สีเขียว
การจัดการภูมิทัศน์ การจัดการด้านมลทัศน์ เช่น การจัดการระเบียบป้าย
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งนี้ จังหวัดควรพิจารณาในเรื่องที่เป็นปัญหาและมีลําดับความสําคัญเร่งด่วน และมี
ความพร้อมของท้องถิ่นและจังหวัด และได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๓. ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียและระบบกําจัดของเสีย เพื่อให้บริการใน
เขตจังหวัดนั้นแทน ตามมาตรา ๓๙ โดยเร่งผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษออกกฎหมายผู้รับจ้างให้บริการ ตาม
มาตรา ๗๓
๔. ให้ ท้ อ งถิ่ น และจั ง หวั ด พิ จ ารณาแผนในพื้ น ที่ เ ขตควบคุ ม มลพิ ษ ตามมาตรา ๕๙ และพื้ น ที่
เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓-๔๕ พื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ที่เป็น
มรดกโลก และมี ศัก ยภาพที่ จ ะเสนอเป็ น มรดกของชาติ ไทย รวมถึ ง การบั ง คั บใช้ กฎหมายให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรการการศึ กษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อม (EIA) และมาตรการการคุ้ มครองทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม



ตารางที่ ๑ เขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ
ลําดับที่

จังหวัด

เขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ

๑

จังหวัดชลบุรี

เมืองพัทยา

๒

จังหวัดสงขลา

อ.หาดใหญ่ อ.เมือง

๓

จังหวัดกระบี่

หมู่เกาะพีพี ตําบลอ่าวนาง

๔

จังหวัดเพชรบุรี

อ.บ้านแหลม อ.ท่ายาง อ.ชะอํา อ.เมือง

๕

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี

๖

จังหวัดสระบุรี

ต.หน้าพระลาน

๗

จังหวัดภูเก็ต

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

๘

สมุทรปราการ

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

๙

ปทุมธานี

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

๑๐

สมุทรสาคร

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

๑๑

นครปฐม

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

๑๒

จังหวัดระยอง

อ.เฉลิมพระเกียรติ

ต.มาบตาพุด ต.ห้วยโป่ง ต.เนินพระ ต.ทับมา อ.เมือง ต.มาบข่า
อ.นิคมพัฒนา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง



ตารางที่ ๒ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ลําดับที่
จังหวัด
มาตรา ๔๓
๑
มหาสารคาม
ป่าดูนลําพัน
๒

ชลบุรี

๓

กระบี่

๔
๕
๖

เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ภูเก็ต

๗

พังงา

เขตพื้นที่คุ้มครอง ตามมาตรา ๔๕

อ.บางละมุง อ.สัตหีบ เมืองพัทยา เกาะสาก
เกาะล้าน เกาะครก และน่านน้ําชายฝั่ง
เฉพาะหมู่เกาะพีพี พื้นที่บางส่วนของ
อ.เมืองรวมทั้งน่านน้ําโดยรอบ
อ.บ้านแหลม อ.ท่ายาง อ.ชะอํา อ.เมือง
อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี
ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดและเกาะอื่นๆ รวมทั้ง
น่านน้ําโดยรอบ
อําเภอเมืองอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วป่า
อําเภอท้ายเหมือง อําเภอทับปุด
อําเภอตะกั่วทุ่ง อําเภอเกาะยาว

ตารางที่ ๓ พื้นที่มรดกโลกของไทย (World Heritage)
ลําดับที่

จังหวัด

พื้นที่ทางธรรมชาติ

พื้นที่ทางวัฒนธรรม

๑

นครราชสีมา สระบุรี
นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว บุรีรัมย์

๓

อุดรธานี

๒

อุทัยธานี กาญจนบุรี ตาก

๔

พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

๕

สุโขทัย กําแพงเพชร

แหล่งมรดกโลก สุโขทัย
ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร

แหล่งมรดกโลกป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง



ตารางที่ ๔

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเสนอเป็นมรดกของชาติไทย (Thai National Heritage)

ลําดับที่

จังหวัด

พื้นที่ทางธรรมชาติ

พื้นที่ทางวัฒนธรรม

๑

ระนอง

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

๒

สงขลา

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

๓

พัทลุง

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

๔

นครศรีธรรมราช

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

๕

ลําพูน

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

๖

แพร่

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

๗

น่าน

ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัด

