แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดกับการแปลงแผนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่
ปรานี โอรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เป็นแผนระดับปฏิบัติการที่แปลงแผน
จั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมของประเทศ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริมและรักษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยให้จังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ หรือหากจังหวัดอื่นๆ
ที่มีความประสงค์จะดำเนินการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
เสนอไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ระดั บ ประเทศ ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานหลายกระทรวงที่ เกี่ ย วข้ อ ง ภาคเอกชน และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ าที่ ในการพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบแผนปฏิ บัติการเพื่อการจัดการคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดับจังหวัด
เป้ าหมายหลักของการจั ดทำแผนปฏิบั ติการเพื่อการจัดการคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมในระดับจังหวัด เพื่อเป็นแผน
ในภาพรวมของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยมีการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และแนวทางการบริห ารจัดการที่ ส อดคล้ องกั บ แผนจัดการคุณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด มี ก ารบรรจุ แ ผนงานโครงการเพื่ อ เสนอ
ของบประมาณในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะภารกิจสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ที่ถ่ายโอนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยตั้งงบประมาณ เป็นงบลงทุนในการจัดการขยะและน้ำเสีย
ภายใต้ งบอุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ที่ เป็ น สั ด ส่ ว นของงบกระจายอำนาจ หรื อ ท้ อ งถิ่ น สามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณได้ ตามระเบียบการจัดสรรงบประมาณ สำหรับด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถนำแผนปฏิบัติการฯ มาเป็นแนวทางในการจัดการของพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องกับ ระดับนโยบาย และ
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานตามภารกิจจัดทำแผนงานโครงการเสนอของบประมาณในช่องทางต่างๆ
ซึ่งจะเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีผลต่อความสำเร็จใน
การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ อย่างมาก เนื่องจากการเสนอแนวคิด และความต้องการ
จากพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแผนจาก
ระดับปฏิบัติ และระดับนโยบายมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการดำเนินงานขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักการในการ
เชื่อมโยงแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติจะต้องมีจุดเชื่อมที่สำคัญ
ซึ่งตัวกลางนั้นก็คือ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จะต้องมีการผลักดันให้เกิด
ความเชื่ อ มโยง และสอดคล้ อ งควบคู่ ไปกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม
ตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในระบบการ
แปลงแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

ระดับจังหวัด และในข้อสำคัญ การจัดการมลพิษเรื่องขยะและน้ำเสีย จะมองว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการได้ยาก และ
ดำเนินการไม่ได้ ด้วยปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารต่างๆ ทำให้การขับเคลื่อนงานด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นน้อย
การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตามพระราชบัญ ญั ติส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นแผนระยะกลาง 5 ปี และแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดเป็นแผนรายปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำขึ้นเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เพื่อเป็นการแปลงแผนในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดพื้นที่ คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และแก้ไข
ปั ญ หามลพิ ษ ที่อาจต้องดำเนิ น การก่อสร้างระบบบำบั ดน้ำเสี ยรวมและระบบกำจัดของเสี ยรวม ประกอบกับ
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนมีแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพของหน่วยงานระดับท้องถิ่น และภาคี
ท้องถิ่น มีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มีการถ่ายโอนภารกิจ ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นดำเนินการในการจัดระบบบริการสาธารณะ การกระจาย
งบประมาณในการบริหารจัดการ บทบาทของท้องถิ่นมีความชัดเจนและสำคัญมากยิ่งขึ้น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคุมและบำบัด
มลพิษ ในส่วนของการจัดการขยะและน้ำเสีย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการเสนอของบประมาณ
เพื่อสนั บสนุน การแปลงแผนสู่ การปฏิบั ติ กล่าวคือ จังหวัดจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
รวบรวมโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณ สำหรับการก่อสร้าง
หรือดำเนินการเพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม และมีเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามที่กำหนด
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มในระดั บ จั งหวัด จะต้ อ งจั ด ทำขึ้ น ตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกรอบเวลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผล
แผนปฏิ บั ติ การเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มในระดั บ จั งหวั ด ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ
พิจารณาเสนอโครงการ และติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ ซึ่งมีหน่วยงานภาคีที่สนับสนุนเรื่องการจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ จัดทำโครงการ และสนับสนุนทางวิชาการ โดยเริ่มให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอของบประมาณล่วงหน้า 2 ปี จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ.
2563 รวม 26 ปี มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณทั่วประเทศในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน
90 ระบบ เป็ น เงิน 19,711.18 ล้ านบาท ก่ อ สร้างระบบกำจั ดของเสี ย รวม จำนวน 169 ระบบ เป็ น เงิน
16,101.58 ล้านบาท

จากการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ผ่านมา การจัดทำ

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดที่มีการเสนอของบประมาณ เป็นการดำเนินการตามความต้องการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ทั่วๆ ไปเป็นส่วนใหญ่ มีการดำเนินการในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ หรือพื้ นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่
มากนั ก และยั งพบปั ญ หาอุ ป สรรคในการบริห ารจั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หลายๆ แห่ งที่ ได้ รั บ
งบประมาณในการก่อสร้างระบบไปแล้ว เช่น ไม่สามารถใช้งานระบบได้ ปัญหาการดูแลบำรุงรักษาระบบ การเดิน
ระบบไม่เป็ น ไปตามหลักวิชาการ ซึ่งปั จจุบันการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ สำหรับพื้นที่จั งหวัดในเขต
ควบคุมมลพิษ หรือพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหลายแห่งก็เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย มีการจัดทำแผนงาน
โครงการบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการฯ เพื่อเสนอของบประมาณค่อนข้างน้อย รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ทีไม่ได้ถูกกำหนดให้
ดำเนินการตามกฎหมายจะมีการจัดทำแผนปฏิ บัติการฯ เพื่อเสนอของบประมาณด้านการจัดการมลพิษค่อนข้าง
น้อยเช่นกัน จึงส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษในพื้นที่ ให้ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในระดับสูง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการจัดการมลพิษในการรองรับการพัฒนา และเมื่อพิจารณากลไกการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดการ
มลพิษ หัวใจสำคัญคือแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการสนับสนุนงบประมาณตาม
กฎหมายให้ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ และระบบบำบัดน้ำเสี ย ที่เป็น
งบประมาณสูงเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลไกที่สำคัญอีกทางก็คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานในการนำยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นทีเ่ ชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ เสนอของบประมาณเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดกับการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบั ติในระดับพื้นที่ จะช่วยให้ แต่ละจังหวัดมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการจัดการ
มลพิ ษ ซึ่งขึ้น อยู่ กับ การจัดทำแผนปฏิบั ติการฯ และความพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุ น
งบประมาณ จั ง หวั ด ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ทำ
แผนปฏิ บั ติ การฯ ให้ มีค วามครบถ้ว นเพื่ อเป็ นข้อมูล ภาพรวมในการบริห ารจัดการของจังหวัด และการเตรียม
ความพร้อมในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการเสนอของบประมาณมาดำเนินการได้สำเร็จ ซึ่งความพร้อมในการเสนอโครงการฯ
ยั งมี ปั ญ หาในเรื่ อ งเอกสารประกอบการพิ จ ารณาที่ ส ำคั ญ เช่ น ผลการศึ ก ษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอีย ดในเรื่ องการจั ดการน้ ำเสี ย หรือการจัดการขยะที่จะต้องอาศัยความเข้าใจ และงบประมาณในการ
ดำเนินการ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการมลพิษในภาพรวมของจังหวัด ควรมีการดำเนินการศึกษาใน
ภาพรวมของจังหวัดให้หน่วยงานท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจ และเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ สำหรับปัญหาเรื่องความพร้อมอื่นๆ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องทบทวน เพื่อให้เกิดกระบวนการ
แก้ไข นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และหากจังหวัดและท้องถิ่นมีความเข้าใจและเห็น
ความสำคัญของแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัดแล้วมาร่วมมือกันให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ เพื่อนำไปสู่
การรองรับการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคเป็ น หน่ วยงานสนั บ สนุ น หลั กในพื้ น ที่ จะเป็น หน่ ว ยสนับ สนุน ด้านเทคนิคและวิช าการให้ กับ จังหวัดในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้สำเร็จต่อไป
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