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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 เรื่อง การจัดทําแผนและการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผ)นดิน 

 เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
 ส่ิงแวดล0อมในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส)งเสริม 
 และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล0อมแห)งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อมได�มีหนังสือ ท่ี ทส 
๑๐๐๕.๓/๑๑๒๕๙ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว*า 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อมมีหน�า ท่ีในการรวบรวม 
และวิเคราะห6แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติและขอต้ังเป=นงบประมาณรายจ*ายประจําป> 
ของสํานักงานฯ ตามท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห*งพระราชบัญญัติส*งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อมจึงหารือในประเด็นข�อกฎหมาย ดังนี้ 

๑. มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห*งพระราชบัญญัติส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม
แห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให�ผู�ว*าราชการจังหวัดในท�องท่ีเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมตาม 
มาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหน�าท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ
ภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�แจ�งให�จังหวัดนั้นจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด 

๑.๑ กรณีจังหวัดใดไม*อยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ แต*ประสงค6จะดําเนินการส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
ในเขตจังหวัดของตนตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ผู�ว*าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้น ต�องจัดทํา
แผนปฏิบั ติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ 
ต*อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม
แห*งชาติได�แจ�งให�จังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด
หรือไม* 

๑.๒ กรณีจังหวัดใดอยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือ 
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ และได�จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
ในระดับจังหวัดแล�ว ประสงค6จะดําเนินการส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมในเขตจังหวัดของตน 
     
  ส*งพร�อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๗/๐๙ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 



 ๒ 

เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป> ผู�ว*าราชการจังหวัดนั้นต�องจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล�อมแห*งชาติภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�แจ�งให�
จังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดหรือไม* 

๒. การรวบรวมและวิเคราะห6แผนปฏิบัติการและเสนอคําขอจัดสรรงบประมาณ
แผ*นดินตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เพ่ือต้ังเป=นงบประมาณ
รายจ*ายประจําป>ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๓๙ 
วรรคสาม แห*งพระราชบัญญัติส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒.๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสามารถ
แจ�งให�จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดเพ่ือเสนอ 
ขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานฯ กําหนด 
เพ่ือให�สอดคล�องกับกระบวนการในการรวบรวมและวิเคราะห6แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดของสํานักงานฯ และปฏิทินการจัดทํางบประมาณประจําป>ของ 
สํานักงบประมาณได�หรือไม* 

๒.๒ งบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เป=นงบประมาณสําหรับองค6กรปกครองส*วนท�องถ่ินในการดําเนินการ 
ตามภารกิจท่ีได�รับการถ*ายโอนในส*วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และถือได�ว*าเป=นการกําหนด
งบประมาณท่ีเป=นสัดส*วนของรายได�ท่ีรัฐบาลจัดสรรให�แก*องค6กรปกครองส*วนท�องถ่ินตามมาตรา ๓๐ (๔) 
แห*งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก*องค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงเป=นกฎหมายเฉพาะท่ีบัญญัติข้ึนในภายหลังจึงย*อมยกเว�นมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห*ง
พระราชบัญญัติส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีเป=นกฎหมายท่ัวไป 
ประกอบกับมาตรา ๑๓ แห*งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
กําหนดให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดของส*วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือรัฐมนตรีซ่ึงตามกฎหมายให�มีหน�าท่ี
กํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจําป>ของ 
ส*วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นเป=นการท่ีกฎหมายกําหนดให�ผู�มีหน�าท่ีกํากับหรือควบคุมหน*วยงาน
เป=นผู�ยื่นงบประมาณประจําป>  ดังนั้น คําขอต้ังงบประมาณรายจ*ายประจําป>เพ่ือดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด สําหรับองค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน
จะสามารถขอต้ังเป=นงบประมาณรายจ*ายประจําป>ของกรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ซ่ึงเป=น 
ส*วนราชการท่ีมีหน�าท่ีกํากับหรือควบคุมองค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน เพ่ือให�สอดคล�องตามเจตนารมณ6
แห*งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก*องค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�หรือไม* 

 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) ได�พิจารณาข�อหารือของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยมีผู�แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณและ
สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก*องค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน) ผู�แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) 
และผู�แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ิน) เป=นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว ปรากฏ
ข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว*า สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) ในฐานะ
ฝKายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�ส*งหนังสือแจ�งให�จังหวัดต*าง ๆ เสนอ 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดภายในระยะเวลาท่ี สผ. กําหนด  



 ๓ 

ซ่ึงให�จัดส*งรายละเอียดโครงการและประมาณการเงินงบประมาณเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนด�วย เพ่ือ สผ. 
จะใช�เป=นข�อมูลประกอบการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ*ายประจําป> โดยในข้ันตอนต*อไป สผ.  
จะรวบรวมและวิเคราะห6โครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับ
จังหวัดเสนอให�คณะทํางานด�านเทคนิควิชาการพิจารณา ก*อนเสนอให�คณะอนุกรรมการกํากับ 
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดพิจารณา แล�วจึงเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติพิจารณาให�ความเห็นชอบ จากนั้นจึงเสนอไปยังคณะกรรมการ 
การกระจายอํานาจให�แก*องค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน (กกถ.) เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนต*อไป 
โดยท่ี สผ. ประสบปMญหาการติดตามการใช�จ*ายเงินงบประมาณตามท่ี กกถ. ได�พิจารณาจัดสรรแก*
องค6กรปกครองส*วนท�องถ่ินต*าง ๆ  ดังนั้น เพ่ือให�มีการติดตามการใช�จ*ายเงินดังกล*าวได� จึงสมควรให�
ต้ังเงินงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดไว�ท่ี 
กรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ินซ่ึงเป=นหน*วยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลองค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน
โดยตรง  
 ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก*องค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน
ได�ชี้แจงข�อมูลเพ่ิมเติมว*า เดิมได�ตั้งงบประมาณไว�ท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และสิ่งแวดล�อม 
ต*อมาเม่ือมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมข้ึนในป> พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงต้ัง
งบประมาณไว�ท่ี สผ. เพ่ือให�เป=นไปตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห*งพระราชบัญญัติ
ส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต*อมาในป> พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง 
ป> พ.ศ. ๒๕๕๔ ได�ต้ังงบประมาณดังกล*าวไว�ท่ีกรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ิน เนื่องจากเป=น
หน*วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีกํากับดูแลองค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน  ท้ังนี้ ในการประชุม กกถ. ครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ กกถ. มีมติเห็นชอบให�ต้ังงบประมาณโครงการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมไว�ท่ี สผ. ต้ังแต*ป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป=นต�นไป  
ท้ังนี้ เพ่ือให�เป=นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๙ แห*งพระราชบัญญัติส*งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมแห*งชาติฯ ประกอบกับ สผ. ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด�านสิ่งแวดล�อมและทําหน�าท่ีวิเคราะห6
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด ในขณะท่ีกรมส*งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินไม*มีความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิควิชาการด�านสิ่งแวดล�อม ทําให�มีปMญหาในการวิเคราะห6
โครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด ซ่ึงมักจะเป=น 
โครงการลงทุนขนาดใหญ*และใช�งบลงทุนสูง  นอกจากนี้ ยังประสบปMญหาการชี้แจงข�อมูลต*อสภาฯ  
ในการเสนอขอต้ังเงินงบประมาณรายจ*ายประจําป>ของกรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ินเก่ียวกับ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดด�วย 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) พิจารณาข�อหารือประกอบกับข�อเท็จจริงแล�ว  
เห็นควรกําหนดประเด็นข�อหารือเป=น ๔ ประเด็น โดยมีความเห็นในแต*ละประเด็นดังนี้ 
  ประเด็นท่ีหนึ่ง จังหวัดท่ีไม*อยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ท่ีประสงค6จะดําเนินการส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
ในเขตจังหวัดของตนตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ผู�ว*าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นจะต�องจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบต*อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม
แห*งชาติได�แจ�งให�จังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด 



 ๔ 

หรือไม* นั้น เห็นว*า โดยท่ีมาตรา ๓๗๑ แห*งพระราชบัญญัติส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม
แห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให�ผู�ว*าราชการจังหวัดในท�องท่ีเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อม 
ตามมาตรา ๔๓๒ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙๓ มีหน�าท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อม
แห*งชาติ ภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�แจ�งให�จังหวัดนั้น 
จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด ซ่ึงเป=นบทบัญญัติท่ีมี
เจตนารมณ6มุ*งท่ีจะคุ�มครองจังหวัดท่ีถูกกําหนดให�เป=นพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามท่ีรัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติกําหนด โดยการออกกฎกระทรวง เนื่องจาก
พ้ืนท่ีดังกล*าวมีลักษณะเป=นพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศน6ตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลายหรืออาจได�รับ 
ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต*าง ๆ ของมนุษย6ได�โดยง*าย  นอกจากนี้ กฎหมายว*าด�วย 
การส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห*งชาติยังมีเจตนารมณ6ท่ีจะควบคุม ลด และขจัดมลพิษ 
ในเขตควบคุมมลพิษซ่ึงเป=นพ้ืนท่ีท่ีมีปMญหามลพิษซ่ึงมีแนวโน�มท่ีจะร�ายแรงถึงขนาดเป=นอันตราย 
ต*อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก*อให�เกิดผลกระทบเสียหายต*อคุณภาพสิ่งแวดล�อมตามท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากบทบัญญัติดังกล*าว จะเห็นได�ว*า 
จั งหวัดใดจะอยู* ในเขตพ้ืนท่ี คุ�มครองสิ่ งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษ 
ตามมาตรา ๕๙ ก็จะต�องมีลักษณะตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว� 

                                                 
  ๑มาตรา ๓๗  เมื่อได�ประกาศใช�แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในราชกิจจานุเบกษาแล�ว  
ให�ผู�ว*าราชการจังหวัดในท�องท่ีเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙  
มีหน�าท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล�อมแห*งชาติภายในหน่ึงร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�แจ�งให�จังหวัดน้ันจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด แต*ถ�ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดล�อม
แห*งชาติอาจขยายระยะเวลาดังกล*าวออกไปได�อีกตามความเหมาะสม 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดสําหรับเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๙ ให�ผู�ว*าราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษซ่ึงเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินจัดทําข้ึนตามมาตรา ๖๐ มารวมเป=นส*วนหน่ึงของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับ
จังหวัดด�วย 

ในกรณีท่ีจังหวัดใดไม*อยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา ๕๙ แต*ประสงค6จะดําเนินการส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมในเขตจังหวัดของตน ผู�ว*าราชการ
จังหวัดของจังหวัดน้ันอาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดให�สอดคล�องกับ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติก็ได� 

๒มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีปรากฏว*าพ้ืนท่ีใดมีลักษณะเป=นพ้ืนท่ีต�นนํ้าลําธารหรือมีระบบนิเวศน6 
ตามธรรมชาติท่ีแตกต*างจากพ้ืนท่ีอ่ืนโดยท่ัวไป หรือมีระบบนิเวศน6ตามธรรมชาติท่ีอาจถูกทําลายหรืออาจได�รับ 
ผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต*าง ๆ ของมนุษย6ได�โดยง*ายหรือเป=นพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค*าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรม 
อันควรแก*การอนุรักษ6และพ้ืนท่ีน้ันยังมิได�ถูกประกาศกําหนดให�เป=นเขตอนุรักษ6 ให�รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให�พ้ืนท่ีน้ันเป=นเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อม 

๓มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีปรากฏว*าท�องท่ีใดมีปMญหามลพิษซ่ึงมีแนวโน�มท่ีจะร�ายแรงถึงขนาด 
เป=นอันตรายต*อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก*อให�เกิดผลกระทบเสียหายต*อคุณภาพสิ่งแวดล�อม  
ให�คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให�ท�องท่ีน้ันเป=นเขตควบคุม
มลพิษเพ่ือดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได�  



 ๕ 

  ดังนั้น หากจังหวัดใดมิได�อยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓๔ หรือ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙๕ ก็ย*อมไม*อยู*ภายใต�บังคับของบทบัญญัติมาตรา ๓๗๖ ท่ีจะต�อง
จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด  อย*างไรก็ตาม หากจังหวัด
นั้นประสงค6จะดําเนินการส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมในเขตจังหวัดของตน ผู�ว*าราชการ
จังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด 
ให�สอดคล�องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�  ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ซ่ึงบทบัญญัติดังกล*าวมิได�กําหนดระยะเวลา
การเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบต*อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติไว�แต*อย*างใด  ดังนั้น จังหวัดท่ีไม*อยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครอง
สิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ จึงไม*จําเป=นต�องจัดทํา 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต*อ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล�อมแห*งชาติภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่ งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ี
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�แจ�งให�จังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการดังกล*าวแต*อย*างใด  
อย*างไรก็ดี ในการนี้ควรคํานึงด�วยว*าการเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
ในระดับจังหวัดเพ่ือขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการมาจากเงินงบประมาณ
รายจ*ายประจําป>ของ สผ. ซ่ึง สผ. จะต�องเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจ*ายประจําป>ภายใน
ระยะเวลาตามปฏิทินการจัดทํางบประมาณประจําป>ของสํานักงบประมาณด�วย 
  ประเด็นท่ีสอง ผู�ว*าราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีอยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อม
ตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ต�องจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ
ภายในระยะเวลาหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�แจ�งให�จังหวัดนั้น
จัดทําแผนปฏิบัติการดังกล*าวหรือไม* นั้น เห็นว*า เม่ือมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห*งพระราชบัญญัติส*งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห*งชาติฯ กําหนดให�ผู�ว*าราชการจังหวัดท่ีอยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครอง
สิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ มีหน�าท่ีต�องจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล�อมแห*งชาติภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติได�แจ�งให�
จังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการดังกล*าว  ดังนั้น ผู�ว*าราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีอยู*ในเขตพ้ืนท่ี
คุ�มครองสิ่งแวดล�อมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ จึงต�องจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล�อมแห*งชาติภายในระยะเวลาหนึ่งร�อยยี่สิบวัน นับแต*วันท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ
ได�แจ�งให�จังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการดังกล*าว ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 

อย*างไรก็ดี หากจังหวัดใดไม*สามารถจัดส*งแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดได�
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู�ว*าราชการจังหวัดอาจแสดงเหตุผลชี้แจงมาท่ี สผ. เพ่ือเสนอให�
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได�  ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๗  
วรรคหนึ่ง ตอนท�าย ท่ีบัญญัติว*า “แต*ถ�ามีเหตุอันสมควร คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ 
อาจขยายระยะเวลาดังกล*าวออกไปได�อีกตามความเหมาะสม” 

                                                 
  

๔โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๒, ข�างต�น  

  
๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ข�างต�น  

  
๖โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น  



 ๖ 

  ประเด็นท่ีสาม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
สามารถแจ�งให�จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด 
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต*อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติภายในระยะเวลาท่ีสํานักงานฯ 
กําหนดได�หรือไม* นั้น เห็นว*า เม่ือได�วินิจฉัยไว�แล�วในประเด็นท่ีหนึ่งและประเด็นท่ีสองว*า กรณีจังหวัด
ท่ีอยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมหรือเขตควบคุมมลพิษ ระยะเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดย*อมเป=นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง๗ 
สําหรับจังหวัดท่ีไม*อยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อมหรือเขตควบคุมมลพิษ แต*ประสงค6จะดําเนินการ
ส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมในเขตจังหวัดของตน ย*อมไม*อยู*ภายใต�บังคับกําหนดระยะเวลา
ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ก็มิได�กําหนดระยะเวลาการเสนอ 
แผนปฏิบัติการดังกล*าวไว�แต*อย*างใด  ดังนั้น สผ. จึงไม*สามารถกําหนดระยะเวลาการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดเพ่ือให�แต*ละจังหวัดต�องดําเนินการ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล*าวได� ไม*ว*าจะเป=นจังหวัดท่ีอยู*หรือไม*อยู*ในเขตพ้ืนท่ีคุ�มครอง
สิ่งแวดล�อมหรือเขตควบคุมมลพิษก็ตาม   
  อย*างไรก็ดี หากจังหวัดใดประสงค6จะขอรับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดภายในป>งบประมาณใดแล�ว 
ก็จะต�องเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดก*อนท่ี สผ. จะเสนอ
คําขอต้ังงบประมาณรายจ*ายประจําป>นั้น เนื่องจากเงินงบประมาณดังกล*าวเป=นส*วนหนึ่งของเงิน
งบประมาณรายจ*ายประจําป>ของ สผ. ซ่ึง สผ. จําเป=นจะต�องทราบรายละเอียดของโครงการ 
ให�ครบถ�วนก*อน เพ่ือท่ีจะได�รวบรวมข�อมูลและเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ*ายประจําป>ให�ทันภายใน
ระยะเวลาตามปฏิทินการจัดทํางบประมาณประจําป>ของสํานักงบประมาณ 
  ประเด็นท่ีส่ี คําขอต้ังงบประมาณรายจ*ายประจําป>เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดสําหรับองค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน จะสามารถ 
ขอต้ังเป=นงบประมาณประจําป>ของกรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ินซ่ึงเป=นส*วนราชการท่ีมีหน�าท่ีกํากับ
ดูแลการปฏิบั ติหน�า ท่ีขององค6กรปกครองส*วนท�องถ่ินเพ่ือให�สอดคล�องกับเจตนารมณ6ของ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก*องค6กรปกครองส*วนท�องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�หรือไม* นั้น เห็นว*า โดยปกติการยื่นงบประมาณประจําป>ของส*วนราชการ มาตรา ๑๓๘ 
แห*งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ได�กําหนดให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดของส*วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตรีซ่ึงตามกฎหมายให�มีหน�าท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ  
มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจําป>ของส*วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นต*อผู�อํานวยการ
สํานักงบประมาณภายในเวลาท่ีผู�อํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด แต*สําหรับการยื่นคําขอ
งบประมาณรายจ*ายประจําป>ของ สผ. นั้น เนื่องจาก สผ. จะต�องต้ังงบประมาณส*วนหนึ่งสําหรับ 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดด�วย โดยรวมอยู*ในงบประมาณ

                                                 
  ๗โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น  

๘มาตรา ๑๓  ให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดของส*วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตรีซ่ึงตาม
กฎหมายให�มีหน�าท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจําป>ของ
ส*วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ันต*อผู�อํานวยการ ภายในเวลาท่ีผู�อํานวยการกําหนด 

ในกรณีรัฐวิสาหกิจท่ีเป=นบริษัทหรือห�างหุ�นส*วนนิติบุคคล ให�รัฐมนตรีเจ�าสังกัดของส*วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจเจ�าของทุน เป=นผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบตามความในวรรคก*อน 

งบประมาณประจําป>น้ัน ถ�ามิได�ยื่นภายในกําหนดเวลาตามความในสองวรรคแรก ผู�อํานวยการ
อาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจําป>ตามท่ีเห็นสมควร  



 ๗ 

รายจ*ายประจําป>ของ สผ. ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๓๙๙ วรรคสาม ซ่ึงกําหนดให� สผ. มีหน�าท่ี
รวบรวมและวิเคราะห6แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอ
ต้ังเป=นงบประมาณรายจ*ายประจําป>ของ สผ. ไว�โดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือมิให�การดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบั ติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล�อมในระดับจังหวัดเกิดความซํ้าซ�อน  
ไม*สอดคล�องกันหรือขัดแย�งกัน จึงต�องมีการรวมแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
ในระดับจังหวัดเสนอต*อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติเพ่ือพิจารณาว*าสมควรดําเนินการตามนั้น
หรือไม* หากเห็นชอบจึงจะนําไปสู*การจัดทําแผนงานเพ่ือการจัดต้ังงบประมาณต*อไป   
  ดังนั้น แม�ว*าจะไม*มีบทบัญญัติใดห�ามมิให�จัดต้ังงบประมาณเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดไว�ท่ีหน*วยงานอ่ืน แต*จะเห็นได�ว*าเจตนารมณ6ของพระราชบัญญัติส*งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม*ประสงค6จะให�จังหวัดท่ีมีหน�าท่ีจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดตามมาตรา ๓๗ ไปจัดทําแผน 
การจัดการหรือโครงการใด ๆ แยกต*างหากจากแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
ในระดับจังหวัดท่ีต�องจัดทําตามพระราชบัญญัติส*งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห*งชาติฯ๑๐  
ดังนั้น สผ. จึงมีหน�าท่ีขอต้ังงบประมาณตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๙ วรรคสาม ส*วนอํานาจหน�าท่ี 
ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานขององค6กรปกครองส*วนท�องถ่ินท่ีได�รับจัดสรรเงินงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดย*อมเป=นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
   
 
         (นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ) 
              เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
           มกราคม ๒๕๕๗   
                                                 
  

๙มาตรา ๓๙  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัดท่ีจะได�รับ 
การพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห*งชาติในลําดับแรก จะต�องเสนอประมาณการเงินงบประมาณแผ*นดิน 
และเงินกองทุน สําหรับการก*อสร�างหรือดําเนินการเพ่ือให�มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบกําจัดของเสียรวม 
ตามมาตรา ๓๘ (๒) ด�วย ในกรณีท่ีจังหวัดใดยังไม*พร�อมท่ีจะดําเนินการเพ่ือให�มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบ
กําจัดของเสียรวมอาจเสนอแผนการส*งเสริมให�เอกชนลงทุนก*อสร�าง และดําเนินการระบบบําบัดนํ้าเสียหรือระบบ
กําจัดของเสีย เพ่ือให�บริการในเขตจังหวัดน้ันแทน 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหน่ึงจะต�องมีแบบแปลนรายการละเอียดและประมาณการ
ราคาของโครงการก*อสร�าง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซ*อมแซม บํารุงรักษา รวมท้ังกระบวนการและวิธีดําเนินการ
ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมท่ีเสนอขอจัดสรรเงินงบประมาณและเงินกองทุนดังกล*าว
ประกอบคําขอด�วย 
    เพ่ือประโยชน6ในการให�ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
ในระดับจังหวัดซ่ึงจะต�องมีคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ*นดินตามวรรคหน่ึง ให�สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มีหน�าท่ีในการรวบรวมและวิเคราะห6แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเป=นงบประมาณรายจ*ายประจําป>ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมไว�เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ 

  
๑๐บันทึก เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณเก่ียวกับการบําบัดนํ้าเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูลของส*วนราชการต*าง ๆ ส*งพร�อมหนังสือ ด*วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๖๐๑/๒๘๑ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘  
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จท่ี ๒๖๘/๒๕๓๘) 


