
เร่ืองเสร็จที่ ๑๖๑/๒๕๔๒ 
 

บันทึก 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ วว 

๐๘๐๒/๑๔๙๑๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา 
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมไดมีการประสานกับจังหวัดตางๆ ทั่ว
ประเทศจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด และไดมีการขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปไวที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและทองถ่ินในการจัดการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมตามมาตรา 
๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูจัดทําพรอม
รายละเอียด แผนงาน โครงการ งบประมาณ และหนวยงานดําเนินการ โดยในเรื่องของการแกไข
ปญหาน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชนนั้น หนวยราชการสวนทองถ่ินเปนหนวยงานดําเนินการ และ
ในการจัดสรรงบประมาณนั้นไดตั้งเปนงบอุดหนุนเฉพาะกิจแกราชการสวนทองถ่ินเพื่อดําเนินการ
ในเรื่องนี้ แตในชวงระยะเวลาที่ผานมาไดเกิดปญหาในทางปฏิบัติระหวางการดําเนินงานของกรม
โยธาธิการและหนวยราชการสวนทองถ่ินในเรื่องดังกลาว 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมจึงขอหารือแนวทางปฏิบัติตาม
นัยแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 

๑.  ในการขอตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนและสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอม ใชหรือไม 

๒.  หนวยงานผูปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดที่ไดขอตั้งงบประมาณเปนงบอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น คือจังหวัด
หรือหนวยราชการสวนทองถ่ินที่จังหวัดไดระบุวาเปนหนวยงานดําเนินการภายใตแผนปฏิบัติการฯ 
ใชหรือไม 

๓.  หลังจากที่พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๓๕ มีผลบังคับใช และทุกจังหวัดไดจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดแลว หนวยงานที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด คือ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
หรือกรมโยธาธิการ 

 



 ๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอ
หารือดังกลาวโดยฟงคําช้ีแจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
(สํานักงานปลัดกระทรวง กรมการปกครอง และกรมโยธาธิการ) และผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม) แลว ปรากฏจากคําช้ีแจง
ของผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมวาปญหาในทางปฏิบัติระหวางการ
ดําเนินงานของกรมโยธาธิการ และหนวยราชการสวนทองถ่ินนั้น ขณะนี้ไดนําเสนอให
คณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดแลว สําหรับการหารือในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมประสงคจะหารือขอกฎหมายตามนัยแหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๗) ไดพิจารณาแลว มี
ความเห็น ดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง  การขอตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนและสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม ใชหรือไม นั้น เห็นวา คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ 
๑) ไดเคยมีคําวินิจฉัย๑ ในปญหาทํานองเดียวกันนี้ไวแลววา งบประมาณสําหรับดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดในจังหวัด นั้น มาตรา ๓๙ 
วรรคสาม๒ กําหนดใหตั้งงบประมาณรายจายประจําปไวที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  
ดังนั้น จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวอีก 

ประเด็นที่สอง  หนวยงานผูปฏิบัติหรือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดที่ไดขอตั้งงบประมาณเปนงบอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ 
จังหวัดหรือหนวยราชการสวนทองถ่ินที่จังหวัดไดระบุวาเปนหนวยงานดําเนินการภายใต
แผนปฏิบัติการฯ ใชหรือไม นั้น เห็นวา เมื่อพิจารณาขั้นตอนกระบวนการในการจัดทําและการ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว หนวยงานดําเนินการถือเปนองคกรที่แผนปฏิบัติ
การฯ ในระดับจังหวัดตองจัดใหมี เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนดไวในแผนจัดการ

                                                           
๑ บันทึก เรื่อง  การจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลของสวนราชการตางๆ สงถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอมกับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๖๐๑/๒๘๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 

๒ มาตรา ๓๙  ฯลฯ          ฯลฯ 

เพ่ือประโยชนในการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัดซึ่งจะตองมีคําขอจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม มีหนาท่ีในการรวบรวมและวิเคราะหแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด เพ่ือเสนอขอตั้งเปนงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมไวเพ่ือการนี้
โดยเฉพาะ 



 ๓

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๓๖ (๕)๓ โดยตองรับผิดชอบบริหารดําเนินโครงการหรอืแผนงาน
ภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม
นอกจากนี้ มาตรา ๓๘ (๒) และ (๓)๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็มีเจตนารมณที่จะใหเงินและทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดตกเปนของสวนราชการหรือราชการสวนทองถ่ินที่เปน
ผูดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง โดยจะเปนหนวยงานผูดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนที่เกิด
จากการดําเนินการตอไป  ฉะนั้น แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดจึงตองมีความชัดเจนวาจะ
กําหนดใหหนวยงานใดเปนหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดดังกลาวนั้น 

                                                           
๓ มาตรา ๓๖  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๓๕ อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น 

ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงานและแนวทางการ
ดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ํา และคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอ่ืนๆ  
(๒) การควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 

(๓) การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

(๔) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนที่จําเปนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแผน 

(๕) การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงานเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและประสานงาน
ระหวางสวนราชการที่เก่ียวของและระหวางสวนราชการกับเอกชน รวมทั้งการกําหนดอัตรากําลังพัฒนางาน
เจาหนาท่ีท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 

(๖) การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ คําสั่งและประกาศที่
จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 

(๗) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือประโยชนในการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของ 

๔ มาตรา ๓๘  แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดที่จะเสนอ
ตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จะตองเปนแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสภาพความรุนแรงของปญหาและ
เงื่อนไขตางๆ ในดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมของจังหวัดนั้น และควรจะตองมีสาระสําคัญในเรื่อง
ดังตอไปนี ้

(๑) แผนการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 

(๒) แผนการจัดหาและใหไดมาซึ่งท่ีดิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องใชท่ีจําเปน
สําหรับการกอสราง ติดตั้ง ปรับปรุง ดัดแปลง ซอมแซม บํารุงรักษาและดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือ
ระบบกําจัดของเสียรวมของสวนราชการหรือราชการทองถ่ิน 

(๓) แผนการจัดเก็บภาษีอากรและคาบริการเพ่ือการดําเนินการ และบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสียรวมหรือระบบการกําจัดของเสียรวมตาม (๒) 

(๔) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปลอยทิ้งน้ําเสียและของเสียอยางอ่ืนจาก
แหลงกําเนิดมลพิษ 

(๕) แผนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการละเมิดและฝาฝนกฎหมาย
เก่ียวกับการควบคุมมลพิษ การอนุรักษธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 



 ๔

ดังนั้น เมื่อจังหวัดไดระบุใหหนวยงานใดเปนหนวยงานดําเนินการตามโครงการภายใตแผนปฏิบัติ
การฯ ในระดับจังหวัดแลวหนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานดําเนินการตามโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด แตทั้งนี้ การกําหนดหนวยงานดําเนินการดังกลาวควรคํานึงถึง
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานนั้นดวย   

อยางไรก็ตาม แนวทางในการพิจารณาเพื่อกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบตาม
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดมิไดจํากัดวาจะมีเพียงจังหวัดตามความในมาตรา ๕๒๕ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือราชการสวนทองถ่ินภายในเขต
จังหวัดเทานั้น เพราะเมื่อพิจารณาสาระสําคัญที่จําเปนตองกําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัดตามมาตรา ๓๘๖ แลว จะเห็นไดวากิจการดังกลาวไมอาจดําเนินการไปไดเพียงลําพัง
หนวยงานของจังหวัดหรือราชการสวนทองถ่ินเทานั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐในทองที่จึงจะประสบความสําเร็จ การที่กฎหมาย
กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด นาจะมีเหตุผลเพื่อให
พิจารณาจากสภาพโดยรวมของจังหวัดทางดานภูมิศาสตร และปองกันมิใหเกิดการวางแผน
ซ้ําซอนในพื้นที่เดียวกัน มิไดเปนการจํากัดหนวยงานผูรับผิดชอบวาจะตองเปนจังหวัด หรือ
ราชการสวนทองถ่ินที่มีสวนจัดทําแผนแตอยางใด โดยจะเห็นไดจากกรณีที่มีพ้ืนที่คาบเกี่ยว
ระหวางจังหวัดอาจมีการจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันตามมาตรา ๔๐๗ ก็ได การจัดทําแผนปฏิบัติ
การฯ ในระดับจังหวัดควรจะเปนเรื่องกําหนดเปาหมายและกระจายภารกิจใหหนวยงานตางๆ 
ภายใน เขตจั งหวั ดประสานความร วมมื อ กันตามอํ าน าจหน าที่ ที่ มี อ ยู เ พ่ื ออนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมิใชการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามแผนแต
อยางใด 

ประเด็นที่สาม  หนวยงานที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด คือ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
หรือกรมโยธาธิการ นั้น เห็นวา หนวยงานที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด ควรจะเปนหนวยงานผูดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ทั้งนี้ เนื่องจาก
เจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได
ประสงคใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมเปนหนวยงานผูปฏิบัติ แตมี
เจตนารมณใหเปนหนวยงานใหคําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของเพ่ือจัดทํา

                                                           
๕ มาตรา ๕๒  ใหรวมทองท่ีหลายๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 

การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน 
๗ มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองดําเนินการใน

พ้ืนที่ท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางพ้ืนที่ของสองจังหวัดขึ้นไปเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติของพ้ืนที่นั้นหรือเพ่ือประโยชนในการจัดการอยางเปนระบบตามหลักการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกตองและเหมาะสม ใหผูวาราชการจังหวัดที่เก่ียวของรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๓๗ 



 ๕

แผนงานหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม สวนการ
ปฏิบัติการเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการที่เก่ียวของที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตน
เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕ วรรค
สาม๘ ดังนั้น เมื่อสวนราชการที่เก่ียวของไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดตาม
มาตรา ๓๗๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติฯ แลวหนวยงาน
ผูดําเนินการซึ่งจะตองปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมก็เปนไปตามที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดนั้น 
มิใชทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม หรือกรมโยธาธิการแตอยางใด เวนแต
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดนั้นไดระบุใหเปนหนวยงานดําเนินการ 

 
 

(ลงช่ือ)   อักขราทร จุฬารัตน 
(นายอักขราทร จุฬารัตน) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

                                                           
๘ มาตรา ๓๕  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจัดทํา

แผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม” เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งกําหนดขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๑)  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหสวนราชการที่เก่ียวของมีหนาท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
ใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีใหคําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น 

๙ มาตรา ๓๗  เม่ือไดประกาศใชแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหผูวาราชการจังหวัดในทองท่ีเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 
๕๙ มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดแจง
ใหจังหวัดนั้นจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดแตถามีเหตุอันสมควร 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปไดอีกตามความเหมาะสม 

การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดสําหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา ๕๙ ใหผูวาราชการจังหวัดนําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินจัดทําขึ้นตามมาตรา ๖๐ มารวมเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดดวย 

ในกรณีท่ีจังหวัดใดไมอยูในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๓ หรือเขตควบคุม
มลพิษตามมาตรา ๕๙ แตประสงคจะดําเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดของตน 
ผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติก็ได 



 ๖

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
            มีนาคม ๒๕๔๒ 


