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สารเลขาธิการ

	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 สัตว์	 พืช	 หรือแม้แต่

จุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กจนมองไม่เห็น	 ดังนั้นความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	 จึงมีความส�าคัญและจัดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องประสานความร่วมมือ	

ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะหน่วยงาน 

ราชการที่มีภารกิจส�าคัญในการปกป้อง	คุ้มครอง	ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ดีของประเทศและของโลก	 โดยท�าหน้าที่เสนอนโยบายและแผนจัดการทั้งทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 ความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การคุ้มครอง

มรดกทางวฒันธรรม	มรดกทางธรรมชาตขิองประเทศและมรดกโลกทีต้่องอนรุกัษ์	ตลอดจนการปกป้อง 

คุ้มครองสภาพแวดล้อมที่มีความเปราะบาง	 ซึ่งปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤต	 อาทิ	 พื้นที่ป่าต้นน�้า	 พื้นที่ชุ่มน�้า 

ตามธรรมชาติ	 ชายฝั่งทะเลและทรัพยากรทางทะเลที่ต้องอาศัยกลไก	 เครื่องมือ	 เทคโนโลยี	 และ 

องค์ความรู้ของคนในพื้นที่	 สร้างความสมดุลในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนา 

ซึ่งกลไกที่ส�าคัญยิ่ง	 คือ	 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรการ 

ในการป้องกนัและลดผลกระทบต่างๆ	ตัง้แต่ก่อนด�าเนนิโครงการ	และมเีครือ่งมอืส�าคญัทางเศรษฐศาสตร์	 

คือ	กองทุนสิ่งแวดล้อม	ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่นและให้กู้ดอกเบี้ยต�่าแก่ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน

กระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อม	

	 ความส� า เร็ จของการด� า เนิ นการตามภารกิ จส� าคัญข ้ า งต ้ น เกิ ดขึ้ น ได ้ จ าก 

ความร่วมมือร่วมใจ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรเอกชน	 และภาคประชาชน	 ทั้งนี้

จะวัดผลได้จากสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่ผ ่านไปในอดีต	 

โดยเปรียบเทียบและประเมินถึงความเข้มงวดที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันในการรับมือเพื่อปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการกับสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

	 	 นิศากร		โฆษิตรัตน์

	 	 เลขาธิการ

	 	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สารบัญ

สารเลขาธิการ	 ๑

ส่วนที่	๑	:	ภาพรวมองค์กร	 ๓

	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์	 ๔

	 คณะผู้บริหาร	 ๕

	 โครงสร้างองค์กร	 ๗

	 อ�านาจหน้าที่	 ๘

	 อัตราก�าลัง	 ๙

	 แผนกลยุทธ์และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	 1๐

	 งบประมาณและผลการใช้จ่าย	 12

	 ระบบการตรวจสอบภายใน	 1๔

ส่วนที่	๒	:	ผลการปฏิบัติราชการ	 ๑๗

	 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 1๘

	 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 2๓

	 	 การจัดท�านโยบาย	แผน	มาตรการ	และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	 2๓

	 	 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ๔๓

	 	 	 และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

	 	 การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ๔๙

	 	 การศึกษา	วิจัย	และการสร้างองค์ความรู้	 ๕๓

	 	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ๖2

	 	 การติดตามประเมินผลนโยบาย	แผน	และมาตรการต่างๆ	 ๗๕

	 	 การพัฒนา	ปรับปรุงและด�าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ	 ๘1

	 	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ	 ๘๓

	 	 ภารกิจของคณะกรรมการระดับชาติ	 ๘๗

	 	 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 ๙๓

	 	 ภารกิจพิเศษ	 ๙๕

ส่วนที่	๓	:	รายงานการเงิน	 ๑๐๓

ภาคผนวก	 	 ๑๑๑

	 รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	 112

	 หมายเลขโทรศัพท์	โทรสาร	ของผู้บริหาร	ส�านัก	และกอง	 11๕

	 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี	พ.ศ.	2๕๕๔	 11๙
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ส่วนที่

๑
ภาพรวมองค์กร
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๔

เป้าประสงค์

	 การสร้างความสมดุลของการสงวน	 อนุรักษ์ 	 ฟื้นฟู 	 และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

วิสัยทัศน์

	 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ

	 จัดทำานโยบายและแผนแบบบูรณาการ	 เสนอแนะมาตรการและกลไกในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการประสานเพื่อนำาไปสู่การ

ปฏบิตั	ิเพือ่ตอบสนองตอ่ภารกจิตามแนวนโยบายในรฐัธรรมนญู	นโยบายรฐับาล	แผนการ

บรหิารราชการแผน่ดนิ	พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	ยทุธศาสตร์

ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คณะผู้บริหาร

นางนิศากร		โฆษิตรัตน์
เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๖

๑.	 นายสันติ		บุญประคับ
	 รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.	 นางสาวอาระยา		นันทโพธิเดช
	 รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.	 นางสุณี	ปิยะพันธุ์พงศ์
	 รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 (ตั้งแต่วันที่	2๔	เมษายน	พ.ศ.	2๕๕2	–	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	2๕๕๔)

๔.	 นายนพดล		ธิยะใจ
	 รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 (ตั้งแต่วันที่	1๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	2๕๕๔	–	ปัจจุบัน)

๑ ๒ ๓ ๔
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๑.	 นางอุษา	เกียรติชัยพิพัฒน์	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

๒.	 นางรวีวรรณ		ภูริเดช	 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓.	 นายด�ารงค์		เครือไพบูลย์กุล	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๔.	 นางสาวสุชญา	อัมราลิขิต	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

๕.	 นายอภิมุข			ตันติอาภากุล	 ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล	(ถึงวันที่	1๘	กรกฎาคม	2๕๕๔)

๖.	 นางสิริกุล		บรรพพงศ์		 ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล	(ตั้งแต่วันที่	2๗	กรกฎาคม	2๕๕๔	–	ปัจจุบัน)
	 	 	 	 	 รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักความหลากหลายทางชีวภาพ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
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๘

๗.	 นางปิยนันท์		โศภนคณาภรณ์	 ผู้อ�านวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.	 นางรัชวดี	ศรีประพัทธ์	 ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

๙.	 นางดวงมาลย์	สินธุวนิช		 ผู้อ�านวยการกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

๑๐.	นางพวงทิพย์	โหมดหิรัญ	 ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการที่ดิน

๑๑.	นางนิรวาน		พิพิธสมบัต	ิ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานประสาน
	 	 	 	 	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๒.	นางอุษณีย์	ศิวาวุธ	 	 เลขานุการกรม

๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒
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โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ			*	อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเลขานุการกรม

ส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ส�านักความหลากหลายทางชีวภาพ*

ส�านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ*

	 กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

	 กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

	 กองบริหารจัดการที่ดิน

	 กองติดตามประเมินผล

	 	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

	 	 กลุ่มงานนิติการ

	 	 หน่วยตรวจสอบภายใน
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1๐

	 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	พ.ศ.	2๕๔๕	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

		 	 จัดท�านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		 	 ประสานและจัดท�าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ 

สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตแิละกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้	ประสานการจดัการใหน้�าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

อย่างเป็นรูปธรรม	

		 	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 ประสานและก�าหนดมาตรการเพื่อด�าเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

		 	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย	 แผน	 และมาตรการ	 และจัดท�ารายงาน

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	

		 	 ด�าเนนิการเกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	ทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการหรอืกจิกรรมของภาครฐั 

หรือเอกชน	ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

		 	 บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อสนับสนุนนโยบาย	 แผน	 และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน	

		 	 เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาก�าหนดนโยบาย	 และแนวทางการบริหารที่ดิน	 การวางแผน 

การถือครองที่ดิน	การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน	การสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ	

		 	 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ	 ในการด�าเนินการร่วมด้านนโยบาย 

และแผนการอนุรักษ์	และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		 	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่
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อัตราก�าลังประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 ส�านักงานฯ	 มีอัตราก�าลังรวมทั้งสิ้น	 ๕๐๙	 คน	 ประกอบด้วยข้าราชการ	 ลูกจ้างประจ�า	 พนักงานราชการ 

พนักงานกองทุน	ลูกจ้างโครงการ	และพนักงานจ้างเหมา

อัตราก�าลัง

อัตราก�าลังข้าราชการ

	 ข้าราชการของส�านักงานฯ	 ประกอบด้วยต�าแหน่งบริหาร	 จ�านวน	๔	 คน	 ต�าแหน่งอ�านวยการ	 จ�านวน	๙	 คน	

ต�าแหน่งวิชาการ	จ�านวน	2๐๙	คน	และต�าแหน่งทั่วไป	จ�านวน	2๗	คน

จ�านวน

	 สูง	 ต้น	 สูง	 ต้น	 เชี่ยวชาญ	 ช�านาญการ	 ช�านาญการ	 ปฏิบัติการ	 ช�านาญงาน	 ปฏิบัติงาน
	 	 	 	 	 	 พิเศษ

 บริหาร	 อ�านวยการ	 วิชาการ	 ทั่วไป

	 1	 ๓	 ๓	 ๖	 ๓	 ๖๔	 111	 ๓1	 1๔	 1๓

จ�า
นว

น	
(ค

น)

ประเภทต�าแหน่ง
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แผนกลยุทธ์และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

- 	 แผน	 หรือ	 นโยบาย	
มาตรการ	 แนวทาง	 กลไก
ที่มีการบูรณาการ	ผ่านการ
มีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	
สอดคล้องกับสถานการณ์
และสภาวะแวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เป้าหมาย

	 จัดท�านโยบายและแผนแบบบูรณาการ	 เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการประสานเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ	 เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ 
นโยบายรัฐบาล		แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

	 การสร้างความสมดุลของการสงวน	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	ความหลากหลายทางชีวภาพ	
และสิ่งแวดล้อม		เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

กลยุทธ์ที่	 ๑	 :	 จัดท�าแผน	
หรือ	 นโยบาย	 มาตรการ	
แนวทาง	 ในการบริหาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับ
ประเทศและระดับพื้นที่

กลยุทธ์ที่	 ๒	 :	 สร้างกลไก
และพนัธมติรในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทุกระดับ	
เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายและ
แผนไปสู่การปฏิบัติ

กลยุ ทธ์ ที่ 	 ๓ 	 : 	 สร้ า ง
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 	 ก า ร วิ จั ย
และพัฒนา	 พัฒนาฐาน
ข้อมูล	 และปรับปรุงระบบ 
เชื่ อม โยงข้ อมู ลภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่	๔	:	เพิ่มศักยภาพ
บุคลากร

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก ร อ บ
ทิ ศ ท า ง ใ นก า รบ ริ ห า ร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน	
ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่	เพื่อน�าไปสู่การ
สงวน	 อนุรักษ์	 และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยกลไกและเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพมีความ
เป็นเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ข้ อมู ล ได้ รั บการพัฒนา 
อย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ 	 และ
เพิ่ มองค์ ความรู้ ใ นการ
บริหารจัดการทรัพยากร	 	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

บุคลากรของส�านักงานฯ	  
มคีณุภาพและประสทิธภิาพ
ในก า รปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
เพิ่มขึ้น

-	กล ไกและ เครื อข่ า ยที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

-	 ระบบฐานข้อมูลและ 
องคค์วามรูไ้ดร้บัการพฒันา	
สามารถน�าไปใชป้ระโยชนไ์ด้

-	 ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรต่อภารกิจของ 
ส�านักงานฯ	
- 	 ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ	 และ
ผู้รับบริการภายนอกองค์กร



Annual Report 2011

1๓

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร์ที่	๕	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก

ระ
ดับ

ชา
ติ

ระ
ดับ

กร
ะท

รว
ง

ระ
ดับ

หน
่วย

งา
น

๕.1	การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเด็นนโยบาย
ตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน

๕.๔	การควบคุม	การลดปริมาณของเสียและมลพิษอันเกิดจากการขยายตัวของเมืองและ
ภาคอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ฐานทรพัยากรธรรมชาตมิกีารใชป้ระโยชนอ์ยา่งเหมาะสม
และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน

ทกุภาคสว่นสามารถน�ากลไกไปใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้
บริการกระทรวง

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน

1)	 จ�านวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอ�านวยการ 
(1๐๘	หน่วยงาน)
2)	 จ�านวนเครือ่งมอื	กลไก	ในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและการจดัการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมที่สามารถปฏิบัติได้	(1๖	เรื่อง)
๓)	 องค์กรและเครือข่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน	(1,1๐๐	คน)
๔)	 จ�านวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม	(12๐	เครือข่าย)
๕)	 จ�านวนเครือ่งมอืและกลไกในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	(๘	ฉบบั)
๖)	 จ�านวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	(1	แห่ง)
๗)	 จ�านวนสวนสตัวท์ีผ่า่นการประเมนิคณุภาพการด�าเนนิงานและบรหิารจดัการ	(1	แหง่)

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

1)	 จ�านวนฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้	(1๖	ฐาน)
2)	 จ�านวนระบบฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพ 
ระดับประเทศที่ให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1	ระบบ)

ข้อ	 ๓	 	 สร้างความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

ข้อ	 ๗	 พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ

ภาคีการพัฒนา	ใช้เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
คณุภาพสิง่แวดลอ้มอยา่งเปน็ระบบและมบีรูณาการในการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน

ภาคีการพัฒนาใช้เครื่องมือ	 กลไกและฐานข้อมูลในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการ

เครือ่งมอื	กลไก	ในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและการจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
น�าไปสู่การปฏิบัติและ/หรือ	ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี	(ร้อยละ)ตัวชี้วัด/

ค่าเป้าหมาย

เครื่องมือ	 กลไก	 และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพน�าไปสู่การปฏิบัติและ/หรือถ่ายทอดสู่ 
กลุ่มเป้าหมาย	เพิ่มขึ้นทุกปี(ร้อยละ)

เชิงปริมาณ	 :	 	 จ�านวนเครื่องมือ	 และกลไก	 ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม			
(1๓	เรื่อง)	
เชิงคุณภาพ	:	เครื่องมือ	และกลไก	ที่จัดท�าขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	(ร้อยละ	๘๐)
เชิงเวลา	:	เครื่องมือ	และกลไก	สามารถด�าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในแผนการ
ปฏิบัติงาน	(ร้อยละ	๗๐)
เชิงค่าใช้จ่าย	:	เครื่องมือ	และกลไก	ด�าเนินการได้ส�าเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ		
(1๙๘.2๕๗๘	ล้านบาท)

กลยุทธ์หน่วยงาน

1	 :	 จัดท�าแผน	 หรือ	 นโยบาย	 มาตรการ	 แนวทาง 
ในการบริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง	
2	 :	 สร้างกลไกและพันธมิตรในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ	 เพื่อ 
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ		

เครือ่งมอื		และกลไกการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและการจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	
กิจกรรมหลัก	
2.1	พัฒนาเครื่องมือ	และกลไกในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการ
อนุวัตอนุสัญญา	
2.2	 พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม	
2.๓	พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต

เครือ่งมอื	กลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิ
และความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก 
1.1	 พัฒนาเครื่องมือ	 กลไก	 และฐานข้อมูลเพื่อการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 และการอนุวัต
อนุสัญญา	
1.2	 พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เชิงปริมาณ	 :	 	 จ�านวนเครื่องมือ	 กลไกในการบริหาร	
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	(1๗	เรื่อง)	
เชงิคณุภาพ	:	เครือ่งมอื	กลไก	ทีจ่ดัท�าขึน้มกีารบรูณาการ
และรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง	(รอ้ยละ	๘๐)
เชงิเวลา	:เครือ่งมอื	กลไก	สามารถด�าเนนิการไดต้ามระยะ
เวลาที่ก�าหนดในแผนปฏิบัติงาน	(ร้อยละ	๗๐)
เชิงค่าใช้จ่าย	 :	 เครื่องมือ	 กลไก	 ด�าเนินการได้ส�าเร็จ 
ภายใตว้งเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั	(1๓1.๘๔๐๗	ลา้นบาท)

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

1	:	จดัท�าแผน	หรอื	นโยบาย	มาตรการ	แนวทาง	ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับพื้นที่	ให้ทันต่อการปลี่ยนแปลง	
2	 :	 สร้างกลไกและพันธมิตรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทุกระดับ	เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ	
๓	:	สร้างองค์ความรู้	การวิจัยและพัฒนา	พัฒนาฐานข้อมูล	และปรับปรุงระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลภายในให้มีประสิทธิภาพ		
๔	:	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน



รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

1๔

	 งบประมาณ	 พ.ศ.	 2๕๕๔	 ส�านักงานฯ	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 เป็นวงเงินทั้งสิ้น	 2๙๙.๐๔	 ล้านบาท 

โดยจ�านวนงบประมาณดังกล่าวได้ด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

งบประมาณและผลการใช้จ่าย

	 ยุทธศาสตร์ที่	๓ สร้างความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ผลผลิต	:	 เครื่องมือ	กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	และความหลากหลายทางชีวภาพ

	 	 จ�านวน	11๕.๖๓	ล้านบาท		(คิดเป็นร้อยละ	๓๘.๖๗	ของผลผลิตทั้งหมด)

	 ยุทธศาสตร์ที่	๗	 พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 ให้มีประสิทธิภาพ

	 ผลผลิต	:	 เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 	 ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	จ�านวน	1๘๓.๔1	ล้านบาท		

	 	 (คิดเป็นร้อยละ	๖1.๓๓	ของผลผลิตทั้งหมด)

 
หมวดรายจ่าย

	 ได้รับจัดสรร	(ล้านบาท)

	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	 ยุทธศาสตร์ที่	๗	 รวม

	 งบบุคลากร	 ๓๕.๓๖	 ๖๗.๖๖	 1๐๓.๐2

	 งบด�าเนินงาน	 2๐.๕1	 ๖๔.2๓	 ๘๔.๗๔

	 งบลงทุน	 ๐.11	 1.๕๙	 1.๗๐

	 งบอุดหนุน	 1๔.2๕	 ๓.๐๐	 1๗.2๕

	 งบรายจ่ายอื่น	 ๔๕.๔๐	 ๔๖.๙๓	 ๙2.๓๓

	 						รวม	 ๑๑๕.๖๓	 ๑๘๓.๔๑	 ๒๙๙.๐๔
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	 	 รวม	 งบบุคลากร	 งบด�าเนินงาน	 งบลงทุน	 งบอุดหนุน	 งบรายจ่ายอื่น

	 งบประมาณ
	 ที่ได้รับจัดสรร

	 2๙๙.๐๔	 1๐๓.๐2	 ๘๔.๗๔	 1.๗๐	 1๗.2๕	 ๙2.๓๓

	 ผลการเบิกจ่าย	 2๕๓.๕๔	 ๙๗.๘๓	 ๖๙.๐๙	 2.๖๖	 1๔.๙2	 ๖๙.๐๔

	 เงินกันเหลื่อมปี	 ๔๐.2๔	 ๐	 ๖.๘๓	 2.๔๓	 ๐	 ๓๐.๙๗

	 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ศ.	2๕๕๔	ส�านักงานฯ	ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
หน่วย	:	ล้านบาท

	 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ศ.2๕๕๔	เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล
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1๖

	 การประเมินผลการควบคุมภายใน	 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน	 พ.ศ.	 2๕๔๔	 มีการจัดท�ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามขั้นตอนของระเบียบ 

โดยมกีารระบวุเิคราะหค์วามเสีย่ง	ในดา้นการด�าเนนิงาน	ดา้นการเงนิ	และการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง	

ผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมองค์กร	 มีความเหมาะสมและเพียงพอในระดับหนึ่ง	 อย่างไรก็ตามส�านักงานฯ	

ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	ปรับปรุง	ดังนี้

  การบรหิารงานดา้นการบรหิารงบประมาณ	ยงัไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายอตัราการเบกิจา่ยรายจา่ยภาพรวม

เป็นรายไตรมาสตามมติคณะรัฐมนตรี	 ควรจัดท�ารายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการจัดซื้อ	 จัดจ้างให้ชัดเจน 

ใช้กลไกคณะท�างานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	 เพื่อปรับแผนปฏิบัติและติดตามผลการด�าเนินงานไตรมาสละ 

2	ครั้ง	โดยมีมาตรการที่ชัดเจน	กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้	ให้ส�านัก/กอง/กลุ่ม	เร่งรัดการด�าเนินงาน 

ให้แล้วเสร็จตามงวดงาน	พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว	 รวมทั้งให้ผู้บริหารเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป

ตามแผนการใช้จ่ายเงินและมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดในคราวต่อไป

  การปรับปรุงระบบสารสนเทศ	และการรายงานส�าหรับการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร	 เช่น	ระบบ	

E-Project	 Tracking	 ให้เป็นปัจจุบัน	 โดยให้ส�านัก/กอง/กลุ่ม	 เร่งรัดติดตามการน�าเข้าข้อมูลในระบบโดยเร็ว	 ก่อนการ 

ขอเบิกจ่ายเงินมาที่ฝ่ายการคลัง	 ซึ่งจะส่งผลให้การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินในระบบถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเป็นปัจจุบัน

และมียอดตรงตามรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ	GFMIS

  โครงสร้างองค์กร	ยังไม่สอดรับกับภารกิจ	ดังนั้น	ส�านักงานฯ	ควรเพิ่มอัตราก�าลังให้เพียงพอต่อภาระงาน

ที่เพิ่มขึ้น	 ผู้บริหารต้องพิจารณาเกลี่ยอัตราก�าลังให้เหมาะสมและมอบหมายภารกิจ	 โดยค�านึงถึงอัตราก�าลังที่มีอยู่ 

รวมทั้งปรับกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยน�าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุน

ระบบการตรวจสอบภายใน
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ส่วนที่

๒
ผลการปฏิบัติราชการ
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ   ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
	 สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 			(				)	 รอบ				๖			เดือน	

	 กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 	 	 			(				)	 รอบ			1๒		เดือน

คะแนน
ถ่วง

นำ้าหนัก

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ดำาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน

ที่ได้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑	ระดับคว�มสำ�เร็จ
จำ�นวนพื้นที่ป่�ไม้ที่ได้รับก�รดูแล
ป้องกันไม่ถูกบุกรุกทำ�ล�ยเปรียบ
เทียบกับพื้นที่เป้�หม�ย

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒	ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� 
ให ้พื้นที่ เป ้�หม�ยมีนำ้ � ใช ้อย ่�ง 
พอเพียง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓	ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของก�รแจ้งเตือนประช�ชนในพื้นที่
เสี่ยงภัยท�งธรรมช�ติ

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๔ 	 ระดับคว�ม
สำ�เร็จของก�รจัดก�รมลพิษในพื้นที่ 
เ ป ้ � ห ม � ย เ พื่ อ ใ ห ้ มี คุ ณ ภ � พ 
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๑	 ร้อยละของ
จังหวัดเป้�หม�ยที่มีคุณภ�พนำ้�ใน
แหล่งนำ้�ผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๔.๒	จำ�นวนจังหวัด	
ที่มีปริม�ณฝุ่นละอองเฉลี่ยร�ยวัน	
อยู ่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อ
สุขภ�พอน�มัยเพิ่มขึ้น

	 ระดับ	 ๓	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 เพิ่มขึ้น	 1	 ๐.๐๓1๖
	 	 	 	 	 	 	 	 ร้อยละ
	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๖.๙๐
 

	 ระดับ	 ๒	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	1	 1	 ๐.๐๒11

	 ระดับ	 ๓	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๓	 ๓	 ๐.๐๙๔7

	 ระดับ	 ๓	 	 	 	 	 	 	 	

	 ร้อยละ	 1	 8๐	 8๒	 8๔	 8๖	 88	 ๙๐.๖๒	 ๕	 ๐.๐๕๒๖

	 จังหวัด	 1	 1๖	 17	 18	 1๙	 ๒๐	 ๒1	 ๕	 ๐.๐๕๒๖

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๒๕)

ตวัชีว้ดัที ่๑.๑ ระดบัความสำาเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนำ้าหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวง (ร้อยละ ๑๓)
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คะแนน
ถ่วง

นำ้าหนัก

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ดำาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน

ที่ได้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๔.๓	 ร้อยละของ
จำ�นวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
เป ้�หม�ยที่มีก�รบริห�รจัดก�ร 
ขยะมูลฝอยต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

ตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๕	 ระดับคว�ม	
สำ�เร็จของก�รพัฒน�ปรับปรุงและ
นำ� เครื่องมือ/กลไกก�รบริห�ร
จัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ 
สิง่แวดล้อมไปใช้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ

	 ร้อยละ	 1	 8๐	 8๔	 88	 ๙๒	 ๙๖	 ๙๖.18	 ๕	 ๐.๐๕๒๖

	 ระดับ	 ๒	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๔.๖๒๕	 ๔.๖๒๕	 ๐.๐๙7๔

	 ระดับ	 ๕	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 8๕.๖๒	 ๓.๒8๔	 ๐.17๒8

	 ร้อยละ	 ๕	 71.๖1	 7๓.๖1	7๕.71	 77.71	7๙.71	 ๙8.๙๔	 ๕	 ๐.๒๖๓๒

	 ระดับ	 ๒	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.1๐๕๓

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓.๑	 ระดับคว�ม	
สำ� เร็จของคว�มร ่วมมือในก�ร
ป้องกันและแก้ไขปัญห�คุณภ�พนำ้�
ในลุ่มนำ้�วิกฤต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓.๒	 ร้อยละของ
จำ�นวนวันที่ปริม�ณฝุ่นละอองเฉลี่ย
ร�ยวันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตร�ย
ต่อสขุภ�พอน�มยัในพืน้ทีภ่�คเหนอื
ตอนบน

ตวัชีว้ดัที ่๑.๔	ระดบัคว�มสำ�เรจ็ของ
ก�รพัฒน�ศูนย์บริก�รร่วม

ตัวชี้วัดที่  ๓.๑.๑ 	 ระดับคว�ม
สำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก
ของก�รจัดทำ�แผนและม�ตรก�ร	
กลไกและข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสำาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญ/พิเศษของรัฐบาล (ร้อยละ ๕)
- สำานักงานฯ ไม่มีตัวชี้วัดนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมาย 
ร่วมกันระหว่างกระทรวง (ร้อยละ ๑๐)

การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นำ้าหนัก : ร้อยละ ๒๐ )

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ ภารกิจหลัก

	 ระดับ	 ๕	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕



๒๐

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คะแนน
ถ่วง

นำ้าหนัก

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ดำาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน

ที่ได้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑.๑	 ระดับคว�ม
สำ�เร็จของก�รจัดทำ�แผนจัดก�ร
คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	
-	๒๕๕๙

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑.๒	 ระดับคว�ม
สำ�เร็จของก�รจัดทำ�แผนแม่บทก�ร
จัดก�รข้อมูลที่ดินและทรัพย�กรดิน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑.๓	 ระดับคว�ม
สำ�เรจ็ของแผนปฏบิตักิ�รก�รจดัก�ร
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง	 (จังหวัด
พระนครศรีอยุธย�)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑.๔	 ระดับคว�ม
สำ�เร็จของข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
จ�กก�รติดต�มประเมินผลแผน
จัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อมระดับ
ภ�คในระยะครึ่งแผน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑.๕	 ระดับคว�ม
สำ�เร็จของก�รจัดทำ�ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบ�ยก�รจัดก�รชั้นคุณภ�พ
ลุ่มนำ้�ชั้นที่	1

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒	ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของก�รจัดทำ�ท่�ที/เอกส�รเพื่อ
ประกอบก�รประชุมต�มพันธกรณี
ที่สำ�คัญ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓	ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของก�รประก�ศเขตพื้นที่ 	 และ
ม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมือง
ศรีมโหสถ	จังหวัดปร�จีนบุรี

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔	ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของก�รประก�ศเขตพื้นที่ และ
ม�ตรก�รคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัพงัง�และจงัหวดั
กระบี่

	 ระดับ	 1	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.๐๕๒๖

	 ระดับ	 1	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๔	 ๔	 ๐.๐๔๒1

	 ระดับ	 1	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.๐๕๒๖

	 ระดับ	 1	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๔	 ๔	 ๐.๐๔๒1

	 ระดับ	 1	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๔	 ๔	 ๐.๐๔๒1

	 ระดับ	 7	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.๓๖8๔

	 ระดับ	 1.๕	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๓	 ๓	 ๐.๐๔7๔

	 ระดับ	 1.๕	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๓	 ๓		 ๐.๐๔7๔
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คะแนน
ถ่วง

นำ้าหนัก

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ดำาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน

ที่ได้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒	 ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักต�ม 
เป้�หม�ยผลผลิตของส่วนร�ชก�ร	
(ต�มเอกส�รงบประม�ณร�ยจ่�ยฯ)

	 ร้อยละ	 ๕	 8๐	 8๕	 ๙๐	 ๙๕	 1๐๐	 1๐๐	 ๕	 ๐.๒๖๓๒

ตัวชี้วัดที่  ๔	 ร ้อยละของคว�ม 
พึงพอใจของผู้รับบริก�ร

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของระดับคว�ม
พึงพอใจของผู้กำ�หนดนโยบ�ย

ตัวชี้วัดที่ ๖	 ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ก�รดำ�เนนิก�รต�มม�ตรก�รป้องกนั
และปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ร้อยละ	 ๖	 ๖๕	 7๐	 7๕	 8๐	 8๕	 รอผลก�ร	 1	 ๐.๐๖๓๒
	 	 	 	 	 	 	 	 สำ�รวจจ�ก
	 	 	 	 	 	 	 	 สำ�นักง�น
	 	 	 	 	 	 	 	 ก.พ.ร.

	 ร้อยละ	 ๓	 ๖๕	 7๐	 7๕	 8๐	 8๕	 รอผลก�ร
	 	 	 	 	 	 	 	 สำ�รวจจ�ก
	 	 	 	 	 	 	 	 สำ�นักง�น
	 	 	 	 	 	 	 	 ก.พ.ร.	 1	 ๐.๐๓1๖

	 ระดับ	 ๖	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.๓1๕8

ตัวชี้วัดที่ ๗	 ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ร้อยละเฉลีย่ถ่วงนำ�้หนกัในก�รรกัษ�
ม�ตรฐ�นระยะเวล�ก�รให้บริก�ร

ตัวชี้วัดที่ ๘	 ร้อยละของก�รเบิก
จ่�ยเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยลงทุน/ 
ภ�พรวม/เงินโครงก�รภ�ยใต้แผน
ปฏิบัติก�รไทยเข้มแข็ง	๒๕๕๕

ตัวชี้วัดที่ ๘.๑	 ร้อยละของก�รเบิก
จ่�ยเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยลงทุน

ตัวชี้วัดที่ ๘.๒	 ร ้อยละของก�ร
เบิกจ่�ยเงินงบประม�ณร�ยจ่�ย
ภ�พรวม

	 ร้อยละ	 ๓	 8๐	 8๕	 ๙๐	 ๙๕	 1๐๐	 1๐๐	 ๕	 ๐.1๕7๙

	 ร้อยละ	 ๕

	 ร้อยละ	 ๒	 ๖๖	 ๖๙	 7๒	 7๕	 78	 ๕๒.๒๖	 1	 ๐.๐๒11

	 ร้อยละ	 1.๕	 ๙1	 ๙๒	 ๙๓	 ๙๔	 ๙๕	 8๔.๖1	 1	 ๐.๐1๕8

มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นำ้าหนัก : ร้อยละ ๑๕)

มิติที่ ๓  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นำ้าหนัก : ร้อยละ ๑๕ )
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

คะแนน
ถ่วง

นำ้าหนัก

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ดำาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน

ที่ได้

ตัวชี้วัดที่ ๘.๔	 ร้อยละของคว�ม	
สำ�เรจ็ของก�รเบกิจ่�ยเงนิงบประม�ณ	
ต�มแผน

ตัวชี้วัดที่ ๙	 ระดับคว�มสำ�เร็จของ
ก�รจัดทำ�ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตวัชีว้ดัที ่๑๐	ระดบัคว�มสำ�เรจ็ของ
ก�รควบคุมภ�ยใน

	 ร้อยละ	 1.๕	 8๖	 8๙.๕	 ๙๓	 ๙๖.๕	1๐๐	 ๙8.๒7	 ๔.๕	 ๐.๐711

	 ระดับ	 ๓	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.1๕7๙

	 ระดับ	 ๔	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.๒1๐๕

	 ระดับ	 ๒๐	 	 	 	 	 	 	 	

	 ระดับ	 8	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.๔๒1๐

	 ระดับ	 ๖	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ๓.8๓๔๔	 ๓.8๓๔๔	 ๐.๒๔๒๒

	 ระดับ	 ๖	 1	 ๒	 ๓	 ๔	 ๕	 ระดับ	๕	 ๕	 ๐.๓1๕8

ตัวชี้วัดที่ ๑๒	 ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๑	 ร้อยละของก�ร 
ผ ่�นเกณฑ ์คุณภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐระดับพื้นฐ�น

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒	 ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�ร
บรรลุเป้�หม�ยคว�ม	 สำ�เร็จของ
ผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�ร	(ผลลัพธ์ของ
กระบวนก�ร)	 ของส่วนร�ชก�รต�ม
เกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐระดับพื้นฐ�น	(หมวด	7)

ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓	 ระดับคว�มสำ�เร็จ
ของก�รประเมินองค์ก�รด้วยตนเอง
ต�มแนวท�งก�รพฒัน�คณุภ�พก�ร
บริห�รจัดก�รภ�ครัฐระดับพื้นฐ�น

 รวม ๙๕ ๓.๙๒๕๗

มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนาองค์การ (นำ้าหนัก : ร้อยละ ๒๐)

หมายเหตุ :	 คะแนนดังกล่�วเป็นก�รประเมินตนเองของสำ�นักง�นฯ	 จึงต้องรอผลก�รตรวจประเมินอย่�งเป็นท�งก�รจ�กสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร	(สำ�นักง�น	ก.พ.ร.)	ก่อน	จึงจะถือเป็นคะแนนที่ถูกต้อง
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

	 การจัดท�านโยบาย	แผน	มาตรการ	และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

 การจัดท�าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 หลักการ เหตุผล

	 ต�มม�ตร�	 ๓๕	 แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 สำ�นักง�นฯ 

ได้จัดทำ�แผนจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙	 ซึ่งเป็นแผนฯ	 ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นแนวท�ง 

ก�รปฏิบัติสำ�หรับส่วนร�ชก�ร	ธุรกิจเอกชน	องค์กรชุมชน	ประช�ชน	และทุกภ�คีก�รพัฒน�ต่�งๆ	ในก�รบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในระยะ	๕	ปี

 ผลการดำาเนินงาน

	 ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙	 ผ ่�นกระบวนก�รมีส ่วนร ่วมของ

ภ�คีก�รพัฒน�ที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วย	 หน่วยง�นภ�ครัฐ 

ภ�คเอกชน	 ภ�คประช�ชน	 สถ�บันก�รศึกษ�	 องค์กรพัฒน�

เอกชน	 และผู ้ทรงคุณวุฒิ	 แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงห�คม	 พ.ศ.	

๒๕๕๔	 และได้นำ�แผนฯ	 เสนอคณะอนุกรรมก�รแผนจัดก�ร

คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 และคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ

พิจ�รณ�เห็นชอบ	 เมื่อวันที่	 17	 พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และ 

ได้นำ�ลงประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ฉบับประก�ศและง�นทั่วไป	

เล่มที่	1๒๙	ตอนพิเศษ	๓7ง	ลงวันที่	๒๐	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๕

 ผลผลิต

	 แผนจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	

 ผลลัพธ์

	 ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้รับก�รบริห�รจัดก�ร	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	คุ้มครอง	ดูแลและรักษ�

ให้มสีภ�พดขีึน้	สอดคล้องกบัระบบนเิวศ	และก�รพฒัน�ประเทศทัง้ด้�นเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อมมคีว�มสมดลุและ

ยั่งยืน

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ภ�คีก�รพัฒน�ได้มีก�รนำ�แผนจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อมฯ	 ไปสู่ก�รปฏิบัติ	 เห็นผลเป็นรูปธรรมและส�ม�รถ

บรรลุเป้�หม�ยและตัวชี้วัดของแผนฯ
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 การศึกษาเพื่อสรุปบทเรียนของชุมชนนกัปฏิบัติที่ประสบผลส�าเร็จในการจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่ต้นน�้า 
 และปลายน�้า 

 หลักการ เหตุผล

	 ชุมชนท้องถิ่น	 มีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติในพื้นที่	 โดยภ�ครัฐได้ให้ก�ร

สนับสนุน	 ส่งเสริม	 สร้�งก�รมีส่วนร่วมและภูมิปัญญ�เพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 

ขณะทีช่มุชนกไ็ด้มกี�รพฒัน�ตนเองเป็นชมุชนนกัปฏบิตั	ิ(Community	of	Practices:	CoPs)	ซึง่มกี�รพฒัน�และถ่�ยทอด

องค์คว�มรู้ของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบท	วัฒนธรรม	และเงื่อนไขของชุมชนนั้นๆ	อย่�งต่อเนื่อง

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ศึกษ�เพื่อสรุปบทเรียนของชุมชนนักปฏิบัติที่ประสบ

ผลสำ�เร็จในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน	 ทั้งในมิติ

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย	 สนับสนุน 

ก�รมีส ่วนร่วมของประช�ชนในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

สิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	 ภ�ยใต้ก�รนำ�แนวคิดเรื่อง	 Payments	 for	 Ecosystem	

Services	 (PES)	 ม�สู่ก�รปฏิบัติในสองชุมชนลุ่มนำ้�ชี	 ได้แก่	 ชุมชนพื้นที่ต้นนำ้� 

บ้�นทุ่งโป่ง	ตำ�บลวังตะเฆ่	อำ�เภอหนองบัวระเหว	จังหวัดชัยภูมิ	และพื้นที่ปล�ยนำ้� 

บ้�นโพธิ์น้อย	 ตำ�บลแสนสุข	 อำ�เภอพนมไพร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ดำ�เนินก�รศึกษ� 

แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	

 ผลผลิต

	 ร�ยง�นสรุปบทเรียนของชุมชนนักปฏิบัติที่ประสบผลสำ�เร็จในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

อย่�งยั่งยืน	 พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพื่อสนับสนุนก�รมีส ่วนร่วมของประช�ชนในก�รบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	ภ�ยใต้ก�รนำ�แนวคิดเรื่อง	PES	ม�สู่ก�รปฏิบัติ

 ผลลัพธ์

	 สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมและสร้�งแรงจูงใจของประช�ชนในก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่อย่�งยั่งยืน

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

 `	 คว�มเข้มแข็งของชุมชน	ทั้งผู้นำ�	องค์คว�มรู้ภ�ยในและภ�ยนอก	คว�มเข้�ใจและคว�มร่วมมือในก�รปฏิบัติ

ต�มแนวท�งที่กำ�หนด	และคว�มต่อเนื่องในก�รบริห�รจัดก�รชุมชนให้เกิดคว�มยั่งยืนในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ

 `	 คว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	และคว�มตระหนักของชุมชนและภ�คส่วนต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เกี่ยวกับคุณค่�ของระบบ

นิเวศ	คว�มสัมพันธ์กันของระบบนิเวศลุ่มนำ้�	และแนวท�งก�รนำ�ระบบ	PES	สู่ก�รปฏิบัติ
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 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 `	 ควรผลักดันหรือปรับปรุงให้เกิดกฎหม�ย	ข้อบัญญัติที่เอื้อ

ต่อสทิธชิมุชนในก�รบรหิ�รจดัก�รและอนรุกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ต	ิเพือ่

สร้�งแรงจงูใจในก�รรกัษ�ระบบนเิวศอย่�งยัง่ยนืและส่งเสรมิให้เกดิร�ย

ได้ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม	

 `	 ควรทำ�ก�รศึกษ�และพัฒน�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�ม

แนวคิดเรื่อง	PES	ที่มีคว�มเป็นไปได้และสอดคล้องเหม�ะสมกับบริบท

ของประเทศไทย	เพือ่ให้เกดิก�รผลกัดนัไปสูก่�รปฏบิตัอิย่�งเป็นรปูธรรม

 การจัดท�าท่าทีและแนวทางการด�าเนนิงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
 และสิ่งแวดล้อม 

 หลักการ เหตุผล

	 ผลก�รติดต�มประเมินผลนโยบ�ยและแผนก�รส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	

–	 ๒๕๕๙	 พบว่�	 นโยบ�ยฯ	 ดังกล่�วมีคว�มล้�สมัยและยังข�ดนโยบ�ยในด้�นกรอบคว�มร่วมมือก�รดำ�เนินง�นด้�น 

สิง่แวดล้อมระหว่�งประเทศ	โดยเฉพ�ะเรือ่งก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ	รวมทัง้ด้�นก�รค้�และสิง่แวดล้อม	ซึง่ปัจจบุนั

ประเทศต่�งๆ	 ให้คว�มสำ�คัญในก�รแก้ไขปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและมีแนวโน้มที่จะนำ�ม�ตรก�รท�ง 

ก�รค้�เพื่อก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ	 ม�ใช้เพิ่มขึ้น	 อีกทั้งประเด็นด้�นก�รค้�และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีผลกระทบ 

ในวงกว้�งต่อกจิกรรมก�รพฒัน�	ซึง่ต้องอ�ศยัก�รศกึษ�ในเชงิลกึและระยะเวล�ก�รเตรยีมคว�มพร้อมเพือ่ปรบัเปลีย่นฐ�น

หรือกระบวนก�รผลิตสินค้�หรือบริก�รที่เกี่ยวข้อง	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ศึกษ�แนวโน้มของผลกระทบและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในเรื่องดังกล่�ว	 เพื่อกำ�หนดนโยบ�ย

และแนวท�งอย่�งเป็นรูปธรรมในก�รกำ�หนดท่�ทีของไทยด้�นก�รค้�และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งรวมถึงประเด็นที่เชื่อมโยงกับ 

ก�รอนุวัติต�มอนุสัญญ�และข้อตกลงด้�นสิ่งแวดล้อมระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง	 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภ�พันธ์	 

พ.ศ.	๒๕๕๔	และได้นำ�บ�งประเด็นบรรจุไว้ในแผนจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	

 ผลผลิต

	 ร�ยง�นก�รศกึษ�ผลกระทบและแนวโน้มคว�มร่วมมอืด้�นก�รค้�และสิง่แวดล้อม	รวมถงึข้อเสนอแนะท่�ทแีละ

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นของไทย
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 การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 
 ในระดบัจงัหวดั (กจิกรรมการตดิตามประเมนิระบบบ�าบดัน�า้เสยีและระบบก�าจดั 
	 ขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	

 หลักการ เหตุผล  

	 เป็นก�รขย�ยผลก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รระบบบำ�บัดนำ้�เสียและระบบกำ�จัดขยะมูลฝอย 

ภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รฯ	ในระดับจังหวัด	และขย�ยผลก�รติดต�มและประเมินสมรรถนะฯ	โดยจะดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�

ก�รบริห�รจัดก�รระบบฯ	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เป็นร�ยระบบทั้ง	 ๒๐๐	 ระบบ	 ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง

มิติเทคนิควิช�ก�ร	สังคม	เศรษฐกิจ	ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	และก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รของท้องถิ่น	ในระยะสั้น	 

ระยะกล�ง	ระยะย�ว	โดยเน้นก�รปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	เพื่อให้	อปท.	เกิดคว�มเข้�ใจ	และส�ม�รถบริห�รจัดก�ร

ระบบบำ�บัดนำ้�เสียและระบบกำ�จัดขยะมูลฝอยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้นจ�กเดิม

 ผลการดำาเนินงาน

 `	 ส�ม�รถติดต�ม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลสมรรถนะก�รเดินระบบและบำ�รุงรักษ�ระบบ	 ในภ�คสน�ม 

ทกุพืน้ที	่จำ�นวน	๒๐๐	ระบบ	ทัว่ประเทศ	แบ่งเป็น	ระบบกำ�จดัขยะมลูฝอย	11๙	ระบบ	และระบบบำ�บดันำ�้เสยี	81	ระบบ	

 `	 เจ้�หน้�ทีแ่ละผูบ้รหิ�รของ	อปท.	จ�ก	1๕8	แห่ง	ในพืน้ที	่7๐	จงัหวดั	ทีม่รีะบบบำ�บดันำ�้เสยีและระบบกำ�จดั

ขยะมูลฝอย	ภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รฯ	ในระดับจังหวัด	ได้รับก�รเพิ่มสมรรถนะก�รบริห�รจัดก�รระบบฯ	

 ผลลัพธ์

	 ประเทศไทยมีแนวท�งในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ

แผนด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นด้�นก�รค้�ที่เหม�ะสมกับสภ�พปัจจุบัน

 ปัญหา อุปสรรค

	 หน่วยง�นที่รับผิดชอบยังไม่มีก�รจัดเก็บข้อมูล

อย่�งเป็นระบบ	 ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลในร�ยละเอียด 

เชิงลึกได้

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีก�รศึกษ�เชิงลึกในร�ยสินค้�/บริก�ร	 และ

จัดเก็บข ้อมูลอย ่�งเป ็นระบบ	 เพื่อจัดทำ�ข ้อเสนอแนะ 

ที่เป็นรูปธรรมม�กขึ้น	 และเป็นประโยชน์ในก�รกำ�หนด

นโยบ�ยและแผนสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน
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 ผลผลิต

	 ร�ยง�นผลก�รติดต�มและประเมินสมรรถนะก�ร 

เดินระบบบำ�บัดนำ้�เสียและระบบกำ�จัดขยะมูลฝอย	พ.ศ.	๒๕๕๔

 ผลลัพธ์

 `	 อปท.	 เกิดคว�มเข้�ใจ	 และส�ม�รถบริห�รจัดก�ร

ระบบบำ�บัดนำ้�เสียและระบบกำ�จัดขยะมูลฝอยได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้น

 `	 ระบบบำ�บัดนำ้�เสียและระบบกำ�จัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภ�พในก�รบำ�บัดมลพิษได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ม�กยิ่งขึ้น

 ปัญหา อุปสรรค

 `	 ก�รสบืค้นข้อมลูยงัไม่ส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้ครบถ้วน	เนือ่งจ�กระบบฐ�นข้อมลูทีเ่กีย่วข้องยงัไม่มปีระสทิธภิ�พ 

เท่�ที่ควร

 `	 อปท.	ในหล�ยพื้นที่ประสบอุทกภัย	ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๕๔	จึงส่งผลให้ระบบฯ	หล�ยแห่งได้รับคว�ม

เสียห�ย	จึงไม่ส�ม�รถประเมินประสิทธิภ�พในก�รเดินระบบได้	

 เงื่อนไขความสำาร็จ

 `	 ก�รให้คำ�แนะนำ�ที่ถูกต้อง	ในก�รแก้ไขปัญห�และอุปสรรคที่เกิดขึ้น	

 `	 ก�รส่งเสรมิ	และสนบัสนนุ	อปท.	ทีม่ผีลก�รดำ�เนนิง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พ	ได้รบัสนบัสนนุด้�นงบประม�ณและ

ก�รยกย่อง	เชิดชู	จ�กส�ธ�รณะ

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 หน่วยง�นส่วนกล�งที่เกี่ยวข้อง	ควรต้องดำ�เนินก�รในเรื่องก�รติดต�มและประเมินผลอย่�งต่อเนื่อง
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 การสนบัสนนุและเสรมิสร้างสมรรถนะการด�าเนนิงานด้านเมอืงและชมุชนสเีขยีว 
 อย่างยั่งยืน 

 หลักการ เหตุผล

	 ประเทศไทยได้กำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศต�มแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 ฉบับที่	 11 

(พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙)	 ในทิศท�งของก�รเจริญเติบโตที่มีคว�มสมดุลและยั่งยืน	 มีนวัตกรรม	 คว�มเท่�เทียม	 และ 

คว�มมั่นคง	 รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ	 	 ซึ่งเป็นไปในทิศท�งเดียวกับนโยบ�ยคว�มร่วมมือของกลุ่มประเทศสม�ชิกเอเชีย-แปซิฟิก	 ที่ได้กำ�หนด

วิสัยทัศน์ก�รเจริญเติบโตของภูมิภ�คในทิศท�งของ	Green	Growth	

	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะหน่วยง�นที่มีภ�รกิจหลักประก�รหนึ่งในด้�นก�รกำ�หนดนโยบ�ย	 แผน	 ม�ตรก�ร	 กลไก 

ด้�นก�รจัดก�รพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง/ชุมชน	และก�รประส�นไปสู่ก�รปฏิบัติ	ได้เห็นคว�มจำ�เป็นในก�ร

เสรมิสร้�งสมรรถนะก�รดำ�เนนิง�นด้�นก�รจดัก�รพืน้ทีส่เีขยีวเมอืง/ชมุชน	โดยเฉพ�ะก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็ในระยะย�ว

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ชุมชน	 ประช�ชน	 ให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�เมืองและชุมชนในทิศท�งที่ยั่งยืนมุ่งสู่ 

ก�รเป็นชมุชน/สงัคมเชงินเิวศ	(Eco-Town)	โดยมกี�รพฒัน�ทีค่ำ�นงึถงึคว�มสมดลุท�งด้�นเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	

สร้�งคว�มยั่งยืนของระบบนิเวศธรรมช�ติ	 และนิเวศชุมชนด้วยก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชน	 และสร้�งวิถีชีวิตที่เป็นสังคม

ค�ร์บอนตำ่�	ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีคว�มสุข	และคุณภ�พชีวิตที่ดีของประช�ชนโดยรวม

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นกัง�นฯ	ได้สนบัสนนุและเสรมิสร้�งสมรรถนะก�รดำ�เนนิง�นด้�นเมอืงและชมุชนสเีขยีวอย่�งยัง่ยนืในเทศบ�ล

สองระดับ	 ได้แก่	 ระดับคว�มเป็นเมือง	 และระดับคว�มเป็นเมืองกึ่งชนบท	 โดยได้ดำ�เนินง�นร่วมกับมห�วิทย�ลัยแม่โจ้	

และประส�นพื้นที่เชื่อมต่อ	ได้แก่	เทศบ�ลเมืองแม่โจ้	เทศบ�ลตำ�บลป่�ไผ่	และเทศบ�ลตำ�บลหนองห�ร	จังหวัดเชียงใหม่	

เป็นพื้นที่นำ�ร่องโครงก�รฯ	เพื่อก�รดำ�เนินง�นในก�รจัดทำ�กรอบแนวคิด	และแผนก�รพัฒน�เมือง/ชุมชน	เพื่อมุ่งสู่สังคม

เชิงนิเวศ	(Eco-Town)	ในระดับพื้นที่	แนวคิดสู่ก�รเป็นสังคมค�ร์บอนตำ่�	และก�รสร้�งสรรค์บนพื้นฐ�นคว�มรู้เพื่อค้นห�

นวัตกรรมสีเขียวที่เหม�ะสมกับท้องถิ่นและสร้�งโอก�สท�งเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน	

 ผลผลิต

	 แผนก�รพัฒน�เมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นเมืองและ

ชมุชนเชงินเิวศทีเ่กดิขึน้จ�กคว�มคดิและก�รรเิริม่ของภ�คส่วนต่�งๆ	

ในพื้นที่

 ผลลัพธ์

	 ภ�คส่วนต่�งๆ	ในพื้นที่เกิดคว�มรู้	คว�มเข้�ใจ	และร่วมกัน

ขับเคลื่อนให้เกิดก�รพัฒน�เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นเมือง/ชุมชนเชิงนิเวศ
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 การก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม บรเิวณทางหลวงแผ่นดนิ 
 หมายเลข ๑๐๖ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�าพูน 

 หลักการ เหตุผล 

	 ถนนส�ยเชียงใหม่-ลำ�พูน	 หรือท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	 1๐๖	 เป็นถนนที่มีลักษณะโดดเด่น	 เนื่องจ�กมี 

ต้นย�งน�ขน�ดใหญ่อ�ยุกว่�	 1๐๐	 ปี	 อยู่ริมสองข้�งท�งตลอดแนวถนนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และต้นขี้เหล็ก 

ในพื้นที่ของจังหวัดลำ�พูน	ที่ปลูกในรัชสมัยของรัชก�ลที่	๕	ซึ่งจัดได้ว่�เป็นถนนส�ยประวัติศ�สตร์	ปัจจุบันต้นย�งน�และ 

ต้นขี้เหล็กถูกทำ�ล�ยตัดโค่นลงเป็นจำ�นวนม�กและที่เหลืออยู ่มีสภ�พเสื่อมโทรม	 สำ�นักง�นฯ	 จึงได้ดำ�เนินก�ร 

ศึกษ�เพื่อกำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 บริเวณท�งหลวงแผ่นดินหม�ยเลข	 1๐๖	 เพื่อเป็น 

ก�รฟื้นฟูและรักษ�ไว้ซึ่งคว�มสมบูรณ์ของต้นย�งน�และต้นขี้เหล็ก	 ริมถนนส�ยเชียงใหม่-ลำ�พูน	 หรือท�งหลวงแผ่นดิน 

หม�ยเลข	 1๐๖	 ไว้เป็นมรดกท�งประวัติศ�สตร์ของท้องถิ่น	 ตลอดจนปรับปรุงและควบคุมคุณภ�พสิ่งแวดล้อมบริเวณ 

สองฟ�กถนนส�ยดังกล่�วให้สอดคล้องกับก�รเป็นถนนส�ยประวัติศ�สตร์	

 ผลการดำาเนินงาน 

	 สำ�นกัง�นฯ	ได้ศกึษ�คว�มเป็นไปได้ในก�รประก�ศเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมบรเิวณท�งหลวงแผ่นดนิหม�ยเลข	

1๐๖	จังหวัดเชียงใหม่	และจังหวัดลำ�พูน	ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รพิจ�รณ�กำ�หนดเขตพื้นที่	 กฎเกณฑ์	ม�ตรก�รคุ้มครอง	และ

แนวท�งก�รฟ้ืนฟพูฒัน�และอนรุกัษ์ต้นย�งน�และต้นขีเ้หลก็ร่วมกนักบัทกุภ�คส่วนในพืน้ทีต่่อไป	และได้จดัประชมุสมัมน�

เพือ่รบัฟังคว�มคดิเหน็และข้อเสนอแนะจ�กภ�คส่วนต่�งๆ	ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	และจงัหวดัลำ�พนู	จำ�นวน	๒	ครัง้	ดงันี้

 ` การประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดลำาพูน 

เมื่อวันที่	 ๒๕	 กรกฎ�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ได้รับเกียรติจ�ก 

น�ยประจักษ์จิตต์	 อภิว�ท	 ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดลำ�พูน	 เป็น

ประธ�นเปิดก�รประชุม	 มีผู้เข้�ร่วมประชุมประกอบด้วย 

ภ�คส่วนต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐ	 องค์กรเอกชน	 และ

ประช�ชน	 ในท้องที่ตำ�บลอุโมงค์	 และตำ�บลเหมืองง่� 

อำ�เภอเมืองลำ�พูน	จังหวัดลำ�พูน	จำ�นวน	1๒๖	คน

 ` การประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  

จัดขึ้นเมื่อวันที่	๒๖	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้รับเกียรติจ�ก

น�ยอทุยั	ลอืชยั	น�ยอำ�เภอส�รภ	ีเป็นประธ�นเปิดก�รประชมุ	

มีผู้เข้�ร่วมประชุมประกอบด้วย	 ภ�คส่วนต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภ�ครัฐ	 องค์กรเอกชน	 และประช�ชน	 ในท้องที่ตำ�บล

หนองหอย	 ตำ�บลวัดเกตุ	 อำ�เภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่ 

ตำ�บลหนองผึ้ง	 ตำ�บลย�งเนิ้ง	 ตำ�บลส�รภี	 อำ�เภอส�รภี	

จังหวัดเชียงใหม่	จำ�นวน	๒๒๙	คน
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พื้นที่โครงการนำาร่อง
สวนรัชมังคลาภิเษก จังหวัดระยอง

การประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔
ณ จังหวัดระยอง

 ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม 

 หลักการ เหตุผล

	 ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมมีคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ	 แต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วนสำ�คัญในก�รก่อให้เกิด

มลพิษและเป็นส�เหตุหลักประก�รหนึ่งของคว�มขัดแย้งด้�นก�รใช้ประโยชน์ที่ดินที่ปร�กฏให้เห็นในพื้นที่หล�ยแห่ง

ทั้งในประเทศไทยและต�่งประเทศ	 ดังนั้น	 จึงควรให้มีม�ตรก�รส่งเสริมให้ชุมชนและอุตส�หกรรมส�ม�รถอยู่ร่วมกันได้	 

โครงก�รชุมชนอยู่คู่อุตส�หกรรมจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้มีก�รจัดทำ�พื้นที่กันชนอุตส�หกรรม	 (industrial 

buffer	 zone)	 ประเภทพื้นที่สีเขียว	 ตั้งอยู่ระหว่�งเขตรอยต่อพื้นที่ชุมชนเมืองกับพื้นที่อุตส�หกรรม	 โดยมีพื้นที่เป้�หม�ย 

เบื้องต้นตั้งอยู่ในเขตจังหวัดระยอง	 คือ	 บริเวณชุมชนโดยรอบเขตเทศบ�ลนครระยอง	 กับชุมชนในตำ�บลบ้�นแลง 

ตำ�บลเชิงเนิน	และตำ�บลตะพง	และพื้นที่โครงก�รอุตส�หกรรมของบริษัทไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	

 เงื่อนไขความสำาเร็จ 

	 กระบวนก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วนต่�งๆ	 ต�มหลักก�รสำ�คัญของก�รดำ�เนินก�รประก�ศเขตพื้นที่คุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม	ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มจนถึงขั้นสุดท้�ยของก�รประก�ศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

	 ควรเพิ่มก�รประช�สัมพันธ์แนวท�งก�รดำ�เนินง�น	 และข้อมูลต่�งๆ	 ผ่�นสื่อประช�สัมพันธ์	 เช่น	 วิทยุชุมชน		

แผ่นพับ	 เสียงต�มส�ย	 ผู้นำ�ชุมชน	 เพื่อให้ทุกภ�คส่วนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมอย่�งแท้จริง
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 การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 หลักการ เหตุผล

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้จัดทำ�แนวท�งและแผนปฏิบัติก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 

เพือ่แปลงยทุธศ�สตร์ก�รจดัก�รสิง่แวดล้อมภมูทิศัน์ไปสูก่�รปฏบิตั	ิต�มมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๒๒	มนี�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	

 ผลการดำาเนินงาน

 `	 ก�รลงน�มในบันทึกคว�มตกลง	 (MOU)	 “ภ�คีรักษ์อยุธย�”	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 กันย�ยน	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 โดยมี 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพระนครศรีอยุธย�	เป็นประธ�นลงน�ม	ร่วมกับเลข�ธิก�รสำ�นักง�นฯ	เทศบ�ลนครพระนครศรีอยุธย�	

และภ�คส่วนต่�งๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้สิน้	1๒๐	แห่ง	เพือ่ประก�ศเจตน�รมณ์ร่วมกนัในก�รรกัษ�สิง่แวดล้อมภมูทิศัน์เมอืง	

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	สะอ�ด	สวยง�ม	เพื่อให้เมืองมีคุณภ�พสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดีอย่�งยั่งยืน

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	จัดก�รประชุมห�รือ	ก�รสัมมน�	และก�รสำ�รวจพื้นที่	โดยมีจุดมุ่งหม�ยขั้นต้นเพื่อรวบรวมร�ยชื่อ

พรรณไม้ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นโครงก�รชุมชนอยู่คู่อุตส�หกรรม	 ในพื้นที่จังหวัดระยอง	 และพื้นที่ใกล้เคียง 

และจัดห�พื้นที่ที่มีศักยภ�พเป็นพื้นที่โครงก�รนำ�ร่อง

 ผลผลิต

 `	 (ร่�ง)	ร�ยง�นเรือ่งร�ยชือ่พรรณไม้ทีเ่หม�ะสมสำ�หรบัก�รดำ�เนนิง�นโครงก�รชมุชนอยูคู่อ่ตุส�หกรรมในพืน้ที่

จังหวัดระยอง	และพื้นที่ใกล้เคียง	ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในก�รตัดสินใจปลูกไม้ชนิดพันธุ์ต่�งๆ	ในพื้นที่

กันชนอุตส�หกรรม	

 `	 พื้นที่ที่มีศักยภ�พเป็นพื้นที่โครงก�รนำ�ร่อง	จำ�นวน	๔	แห่ง	 ได้แก่	พื้นที่สวนรัชมังคล�ภิเษก	พื้นที่ริมคลอง

ชลประท�นเชื่อมต่อคลองค�ติดถนน	ค.๒	ในเขตหมู่	1	ตำ�บลเชิงเนิน	พื้นที่ริมคลองส�มตำ�บล	ในเขตหมู่	1๖	และหมู่	1๓	

ตำ�บลตะพง	และพื้นที่ริมคลองต�สอน	ตำ�บลบ้�นแลง

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ก�รประส�นง�นร่วมแรงร่วมใจอย่�งสมำ่�เสมอระหว่�งภ�คประช�ชนและภ�คอุตส�หกรรมในพื้นที่	 เพื่อบำ�รุง

รักษ�พื้นที่สีเขียวให้มีคว�มยั่งยืนและขย�ยผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ	ต่อไป
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 `	 ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	 ในส่วนของ

แผนเร่งด่วนที่ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีดังนี้

	 	 -	 ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมือง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	 โดยก�รมีส่วนร่วม

ของทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กทุกภ�คส่วนเมื่อวันที่	1๓	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

	 	 -	 โครงก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองอย่�งยั่งยืนสู่ก�รปฏิบัติ	 เพื่อให้

คว�มรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีก�รจัดก�รขยะชุมชน	 แก่กลุ่มภ�คีรักษ์อยุธย�	 ประกอบด้วย	 ชุมชน	 ๖๐	 ชุมชน	 และ 

หน่วยง�นท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่	๒7	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	ห้องประชุมกองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบ�ล

นครพระนครศรีอยุธย�	 จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	 และไปทัศนศึกษ�ดูง�นก�รจัดก�รขยะชีวภ�พโดยก�รใช้ไส้เดือนดิน 

ที่เทศบ�ลนครรังสิต	จังหวัดปทุมธ�นี	

 เงื่อนไขความสำาเร็จ  

	 ก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนเพื่อร่วมในก�รดำ�เนินโครงก�ร	

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 ควรสร้�งคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ให้แก่ทุกภ�คส่วนอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อให้ก�ร 

ดำ�เนินง�นเกิดผลสัมฤทธิ์

 ผลผลิต

	 ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในก�รดำ�เนินโครงก�ร	

 ผลลัพธ์

	 เมืองพระนครศรีอยุธย�	 มีคุณภ�พสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์

ที่ดี	 มีคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย	 สะอ�ด	 สวยง�ม	 และปลอดภัย 

สมคุณค่�ก�รเป็นแหล่งมรดกโลกที่สำ�คัญของประเทศและของโลก	
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 การจัดท�าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรม 
 ท้องถิ่น 

 หลักการ เหตุผล

	 หน ่ ว ยอนุ รั กษ ์ สิ่ ง แวดล ้ อมธร รมช�ติ และศิ ลปกรรม

ท้องถิ่น	 7๕	 หน่วย	 (ยกเว ้นกรุงเทพมห�นคร)	 ได ้รับก�รจัดตั้ ง 

ต�มแผนพัฒน�ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	 ต�มมติคณะรัฐมนตรี	

เมื่อวันที่	 ๒8	 สิงห�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๒7	 และได้ดำ�เนินง�นม�อย่�ง 

ต่อเนื่อง	 ด้วยสภ�พสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง	 สำ�นักง�นฯ	 จึงได้จัดทำ�

แผนพัฒน�และแผนปฏิบัติก�รหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและ

ศลิปกรรม	เพือ่ให้เหม�ะสมกบัสภ�พก�รณ์ปัจจบุนั	และให้ก�รดำ�เนนิง�น 

ด้�นก�รอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมช�ตแิละศลิปกรรมเป็นไปอย่�งบรูณ�ก�ร	

มีประสิทธิภ�พต�มแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นกัง�นฯ	ได้จดักจิกรรมประกอบก�รจดัทำ�แผนพฒัน�และแผนปฏบิตักิ�รหน่วยอนรุกัษ์ธรรมช�ตแิละศลิปกรรม

ท้องถิ่น	เพื่อให้ภ�รกิจต่�งๆ	บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	ดังนี้

 `	 จัดฝึกอบรมเพื่อจัดทำ�แผนพัฒน�และแผนปฏิบัติก�รหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรม 

ท้องถิน่จำ�นวน	๒	ครัง้	โดยมกี�รจดัทำ�กรอบแนวคดิและแผนทีเ่กีย่วข้องกบัก�รอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมช�ตแิละศลิปกรรม	

ก�รประเมินคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของหน่วยอนุรักษ์ฯ	 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�และ 

แผนปฏิบัติก�รหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ่น

 `	 ก�รจัดกิจกรรม	 “ก้�วใหม่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ่น	 ก้�วมั่นที่ยั่งยืน”	 

เมื่อวันที่	 ๙	 –	 1๓	พฤษภ�คม	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	พร้อมทั้งศึกษ�ดูง�นด้�นก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรม	 

ในวันที่	1๐	–	1๓	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	ประเทศม�เลเซีย

 ผลผลิต

	 แผนพฒัน�และแผนปฏบิตักิ�รหน่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมช�ตแิละศลิปกรรม

ท้องถิ่น	

 ผลลัพธ์

	 สร้�งคว�มตระหนักและจิตสำ�นึก	 รวมทั้งก�รสร้�งเครือข่�ยในก�รอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ่น	

 ปัญหา อุปสรรค

	 บคุล�กรทีร่บัผดิชอบง�นหน่วยอนรุกัษ์ฯ	เป็น	คร	ูอ�จ�รย์	มภี�รกจิด้�นก�รเรยีน 

ก�รสอน	 ซึ่งเป็นง�นประจำ�	 ก�รมอบภ�รกิจง�นหน่วยอนุรักษ์ฯ	 จึงต้องทำ�ด้วยคว�ม 

สมคัรใจ	หรอืคว�มชอบส่วนบคุคล	อกีทัง้มกี�รปรบัเปลีย่นบคุล�กรในก�รทำ�ง�นต�มว�ระ	



๓๔

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 

 หลักการ เหตุผล

	 “กรุงรัตนโกสินทร์”	 เป็นเมืองหลวงของช�ติไทยม�เป็นเวล�ย�วน�นกว่�	 ๒๐๐	ปี	 เป็นศูนย์รวมของกิจกรรม 

อันสำ�คัญของประเทศ	 และเป็นมรดกที่สืบทอดคว�มเจริญรุ่งเรืองท�งด้�นศิลปวัฒนธรรมของช�ติ	 ปัจจุบันเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวสำ�คัญของประเทศ	รัฐบ�ลได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นเป็นพิเศษเฉพ�ะพื้นที่	ม�ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒1

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะสำ�นักง�นเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รอนุรักษ์และพัฒน�กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก�่ 

ร่วมกบัหน่วยง�นต่�งๆ	ดำ�เนนิก�รอนรุกัษ์และพฒัน�กรงุรตันโกสนิทร์	ต�มแนวนโยบ�ยก�รใช้ทีด่นิบรเิวณกรงุรตันโกสนิทร์

ชั้นในที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	1๓	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๒๔	ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในก�รส่งเสริมให้มีพื้นที่โล่ง

สีเขียวร่มรื่นและสวนส�ธ�รณะเพิ่มม�กขึ้น	 ลดคว�มหน�แน่นแออัดของอ�ค�รสถ�นที่และก�รจร�จร	 อนุรักษ์อ�ค�ร 

ที่มีคุณค่�ท�งสถ�ปัตยกรรมและประวัติศ�สตร์และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่สนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

และแผนแม่บทก�รอนุรักษ์และพัฒน�กรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง	๒	ฉบับ	ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	๒1	พฤษภ�คม	

พ.ศ.	๒๕๔๐	และวันที่	๒	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๕๔๓

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 แผนพัฒน�และแผนปฏิบัติก�รหน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ่น	 ควรมีคว�ม

สอดคล้องกับแผนก�รจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง	

ควรมีก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลที่มีคว�มสมบูรณ์	 เข้�ถึงง่�ย	

และจดัทำ�ให้เป็นระบบทีส่อดคล้องกนั	และก�รสนบัสนนุก�ร

ศึกษ�วิจัยในท้องถิ่น
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 การศกึษาเพือ่ก�าหนดเขตพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธารภาคเหนอืเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม 

 หลักการ เหตุผล

	 พื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�รในเขตลุ่มนำ้�แม่แจ่มซึ่งเป็นลุ่มนำ้�ส�ข�ของลุ่มนำ้�ปิงในเขตพื้นที่อำ�เภอกัลย�ณิวัฒน�	 จังหวัด

เชียงใหม่	 เป็นพื้นที่ที่มีสภ�พภูมิประเทศเป็นป่�และภูเข�สูงชัน	 มีพื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�รม�กกว่�ร้อยละ	 8๐	 ของพื้นที่	

ระบบนิเวศต�มธรรมช�ติมีแนวโน้มถูกทำ�ล�ยหรืออ�จได้รับผลกระทบจ�กกิจกรรมต่�งๆ	 ของมนุษย์ได้โดยง่�ย	 จึงควร 

ดำ�เนินก�รเพื่อกำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่อำ�เภอกัลย�ณิวัฒน�	จังหวัดเชียงใหม่	โดยก�รกำ�หนดขอบเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 และเสนอแนะแนวท�งและม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 โดยผ่�นกระบวนก�รมีส่วนร่วม 

ของทุกภ�คส่วน	 เพื่อให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รสงวนบำ�รุงรักษ�และใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ของตน	 โดยก�รประส�นคว�มร่วมมือในก�รป้องกันดูแลรักษ�และแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม	

 ผลผลิตที่ ๑	 กรุงเทพมห�นครดำ�เนินโครงก�รปรับปรุงสน�มหลวง	 โดยมีพิธีเปิดอย่�งเป็นท�งก�ร 

	 	 	 เมื่อวันที่	๙	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔

 ผลลัพธ์ ๑			 สน�มหลวงเป ็นพื้นที่สี เขียวขน�ดใหญ่	 เป ็นที่พักผ ่อนหย ่อนใจของประช�ชนทั่วไป 

	 	 	 มีคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย	และเป็นสถ�นที่จัดพระร�ชพิธี	รัฐพิธี	และกิจกรรมในวันสำ�คัญๆ

 ผลผลิตที่ ๒		 องค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึกในพระบรมร�ชูปถัมภ์	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณศ�ลหลักเมือง	 

	 	 	 กรุงเทพมห�นคร

 ผลลัพธ์ ๒	 บริเวณศ�ลหลักเมือง	 กรุงเทพมห�นคร	 มีภูมิทัศน์ที่เหม�ะสม	 เป็นสถ�นที่เค�รพสักก�ระบูช� 

	 	 	 ของประช�ชน	

 ผลผลิตที่ ๓	 สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์	 ดำ�เนินโครงก�รฟื้นฟูอ�ค�รประวัติศ�สตร์	 ตึกแถว 

	 	 	 ถนนหน้�พระล�น	

 ผลลัพธ์ ๓	 ตึกแถวถนนหน้�พระล�น	 ที่ขึ้นทะเบียนโบร�ณสถ�นโดยกรมศิลป�กร	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓ 

	 	 	 ได ้รับก�รสงวนรักษ�และปรับปรุงสภ�พแวดล้อมให้คงคุณค่�มรดกวัฒนธรรม	 และ 

	 	 	 คว�มเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่	

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

 `	 คณะกรรมก�รอนุรักษ์และพัฒน�กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่�

 `	 คณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองและพิจ�รณ�แผนก�รดำ�เนินง�นในกรุงรัตนโกสินทร์

 `	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 กรมศิลป�กร	 	 กรุงเทพมห�นคร	 สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ 

องค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึกในพระบรมร�ชูปถัมภ์
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 การจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ 

 หลักการ เหตุผล

	 คณะอนุกรรมก�รก�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�	 ภ�ยใต้คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อม 

แห ่งช�ติ 	 มีมติ เมื่อก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รฯ	 ครั้ งที่ 	 1/๒๕๕๒	 เมื่อวันที่ 

๒๒	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๒	ให้ดำ�เนินก�รตรวจสอบสถ�นภ�พก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่

ต้นนำ้�ลำ�ธ�รต�มนโยบ�ยก�รกำ�หนดชั้นคุณภ�พลุ่มนำ้�	 เพื่อให้ได้ฐ�นข้อมูลในก�รนำ�ม�ใช้

ประกอบก�รพจิ�รณ�ปรบัปรงุก�รบรหิ�รจดัก�รในพืน้ทีต้่นนำ�้ลำ�ธ�รให้สอดคล้องกบัแนวคดิ

ก�รกำ�หนดชั้นคุณภ�พลุ่มนำ้�	

	 ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	สำ�นักง�นฯ	ได้ศึกษ�สถ�นภ�พก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในพื้นที่ลุ่มนำ้�ชั้นที่	 1	 ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�รที่สำ�คัญของประเทศและมีคว�มอ่อนไหว 

ต่อก�รพัฒน�ในพื้นที่ดังกล่�ว	 ด้วยก�รจัดทำ�ข้อมูลชั้นคุณภ�พลุ่มนำ้�	 ในรูปของข้อมูล 

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ดำ�เนินก�รโดยจัดทำ�ฐ�นข้อมูลอำ�เภอ 

กลัย�ณวิฒัน�	จงัหวดัเชยีงใหม่	รวมถงึสร้�งคว�มรู	้คว�มเข้�ใจเกีย่วกบั

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 และรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กภ�คส่วนต่�งๆ	

ในก�รเสนอแนะแนวท�งก�รกำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครอง

สิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ได้ร่�งข้อเสนอแนะทีส่อดคล้องกบัสถ�นก�รณ์และ

คว�มเหม�ะสมกับศักยภ�พของระบบนิเวศลุ่มนำ้�และคว�มเป็นอยู่ 

ของประช�ชน	

 ผลผลิต

	 ร่�งข้อเสนอแนะก�รกำ�หนดเขตพืน้ทีแ่ละม�ตรก�รคุม้ครอง

สิ่งแวดล้อม	อำ�เภอกัลย�ณิวัฒน�	จังหวัดเชียงใหม่								

 ผลลัพธ์

	 ประช�ชนและภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เกิดคว�มตระหนักถึง

คว�มสำ�คญัของพืน้ทีต้่นนำ�้ลำ�ธ�ร	ระบบนเิวศป่�สนทีม่คีว�มโดดเด่น	

และคว�มเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชนเผ่�ช�ติพันธุ์	ในพื้นที่อำ�เภอกัลย�ณิวัฒน�	จังหวัดเชียงใหม่	

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ก�รยอมรับและก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�สังคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	 ในก�รเสนอแนะและประส�นคว�มร่วมมือ 

ในก�รกำ�หนดเขตพื้นที่คุ้มครองและม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดก�รสงวน	 บำ�รุงรักษ�	 และใช้ประโยชน์

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน																
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ภูมิส�รสนเทศและใช้เทคนิคก�รซ้อนทับกับข้อมูลก�รใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได ้จ�กก�รแปลภ�พถ่�ยด�วเทียม 

และก�รสนับสนุนข้อมูลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	 เพื่อติดต�มสถ�นภ�พก�รใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ ่มนำ้�ชั้นที่	 1 

พบว ่�	 ประเทศไทยมีพื้นที่ลุ ่มนำ้ �ชั้นที่ 	 1	 ประม�ณร ้อยละ	 18	 ของพื้นที่ประเทศ	 ซึ่ งมีพื้นที่ประม�ณ 

ร้อยละ	1๒	ทีถ่กูบรหิ�รจดัก�รภ�ยใต้	พ.ร.บ.อทุย�นแห่งช�ต	ิและ	พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่�	ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ	๖ 

ถูกบริห�รจัดก�รภ�ยใต้	พ.ร.บ.ฉบับอื่น	นอกจ�กนี้	ในพื้นที่ลุ่มนำ้�ชั้นที่	1	ยังมีรูปแบบก�รใช้ที่ดินอย่�งหล�กหล�ย	อ�ทิ	

เหมืองแร่	 ชุมชน	 ทั้งที่อยู่อ�ศัยและที่ดินทำ�กิน	 ถนนและท�งหลวง	 สถ�นที่ร�ชก�ร	 เป็นต้น	 อันทำ�ให้เกิดผลกระทบ 

ต่อก�รเป็นพื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�รของประเทศอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้	

 ผลการดำาเนินงาน

	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ดำ�เนินก�รต่อเนื่อง	 โดยนำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์และใช้ประกอบ 

ก�รจดัทำ�ข้อเสนอแนะเชงินโยบ�ยก�รจดัก�รพืน้ทีลุ่ม่นำ�้ชัน้ที	่1	ประกอบด้วย	๓	ด้�น	คอื	ด้�นก�รป้องกนัรกัษ�พืน้ทีลุ่ม่นำ�้ 

ชั้นที่	1		ด้�นก�รฟื้นฟูศักยภ�พพื้นที่ลุ่มนำ้�ชั้นที่	1	และด้�นก�รประช�สัมพันธ์	วิจัย	และเผยแพร่	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

จดัทำ�แนวท�งเพิม่ประสทิธภิ�พก�รทำ�หน้�ทีข่องพืน้ทีต้่นนำ�้ลำ�ธ�ร	ให้ภ�คส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัก�รบรหิ�รจดัก�รพืน้ทีลุ่ม่นำ�้

นำ�ไปดำ�เนินก�ร	ทั้งนี้	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยฯ	ได้นำ�เสนอคณะอนุกรรมก�รก�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�	ในก�รประชุม	

ครั้งที่	1/๒๕๕๔	เมื่อวันที่	๒๔	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	พิจ�รณ�ก่อนนำ�ไปรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ลุ่มนำ้�ใน	๔	ภูมิภ�ค	และนำ�ผลที่ได้เสนอคณะอนุกรรมก�รฯ	พิจ�รณ�ต่อไป

 ผลผลิต

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยก�รจัดก�รพื้นที่ลุ่มนำ้�ชั้นที่	1	

 ผลลัพธ์

	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�หน้�ที่ของพื้นที่ต้นนำ้�ลำ�ธ�ร
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 การจดัท�าร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนด 
 เขตพื้นที่และมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 
 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 หลักการ เหตุผล

	 สืบเนื่องจ�ก	 คณะกรรมก�รพัฒน�ลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�ได้มีมติเห็นชอบให้สำ�นักง�นฯ	 ดำ�เนินก�รศึกษ�เพื่อ
กำ�หนดพื้นที่ที่มีคว�มสำ�คัญท�งระบบนิเวศของลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ในปีงบประม�ณ 
พ.ศ.	๒๕๕๓	สำ�นกัง�นฯ	จงึได้ดำ�เนนิก�รเสรมิสร้�งคว�มรู	้คว�มเข้�ใจ	เรือ่งก�รประก�ศเขตพืน้ทีแ่ละม�ตรก�รก�รคุม้ครอง
สิ่งแวดล้อม	 จัดทำ�เกณฑ์ก�รคัดเลือกและจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของพื้นที่ที่เหม�ะสมในก�รประก�ศเขตพื้นที่คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม	ต�มพระร�ชบัญญัติและส่งเสริมรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ม�ตร�	๔๓	และ	๔๕	

 ผลการดำาเนินงาน

	 ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	สำ�นักง�นฯ	ได้ทำ�ก�รทบทวนก�รศึกษ�ผลก�รศึกษ�ในปีที่ผ่�นม�โดยก�รปรับปรุง
ขอบเขตพื้นที่และยกร่�งประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 กำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�ร 
ก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	มีขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นดังนี้
 `	 ทบทวนผลก�รคัดเลือกพื้นที่ที่เหม�ะสมในก�รประก�ศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มนำ้�ทะเลส�บ
สงขล�ที่ได้ดำ�เนินก�รเมื่อปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๓	ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์และปัญห�ปัจจุบัน
 `	 เสรมิสร้�งคว�มรู	้คว�มเข้�ใจเกีย่วกบัพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมเพือ่ปรบัปรงุร�ยละเอยีดข้อเสนอแนะขอบเขต
พื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	
 `	 ก�รประชุมสัมมน�	ประชุมกลุ่มย่อย	และสัมภ�ษณ์เชิงลึกเพื่อจัดทำ�ขอบเขตพื้นที่และร่�งประก�ศกระทรวง
ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม	เรือ่ง	กำ�หนดเขตพืน้ทีแ่ละม�ตรก�รคุม้ครองสิง่แวดล้อม	ในพืน้ทีลุ่ม่นำ�้ทะเลส�บสงขล�

 ผลผลิต

 `	 ร่�งประก�ศกระทรวงหรอืร่�งกฎกระทรวง	พร้อมแผนทีแ่สดงขอบเขตพืน้ทีท่ีจ่ะประก�ศเป็นเขตพืน้ทีคุ่ม้ครอง
สิ่งแวดล้อม	และแผนที่แสดงแหล่งทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมต่�งๆ	ในม�ตร�ส่วนที่เหม�ะสม
 `	 ข้อมูลส�รสนเทศด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�	 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รประก�ศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 `	 ก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลข่�วส�รที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมผ่�นเว็บไซต์
และสื่อส�รมวลชนท้องถิ่น

 ผลลัพธ์

 `	 ระบบนิเวศ	 ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�ฟื้นคืนคว�มอุดมสมบูรณ์	 
โดยประช�ชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ทุกภ�คส่วนยอมรับร่�งขอบเขตพื้นที่และประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 กำ�หนด
เขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�	

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 ก�รจัดประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นควรให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภ�คส่วนในพื้นที่เพื่อให้มีคว�มรู้	 
คว�มเข้�ใจและมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดขอบเขตพื้นที่และร่�งประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 
เรื่อง	กำ�หนดเขตพื้นที่และม�ตรก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�
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 การจัดท�าแผนแม่บทการจัดการข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน

 หลักการ เหตุผล

	 เป็นก�รศึกษ�รูปแบบโครงสร้�งของระบบข้อมูลที่ดินและทรัพย�กรดินเพื่อสนับสนุนก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 
สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะฝ่�ยเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รจัดที่ดินแห่งช�ติ	 และฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�รนโยบ�ยที่ดินแห่ง
ช�ต	ิต�มร่�งพระร�ชบญัญตัคิณะกรรมก�รนโยบ�ยทีด่นิแห่งช�ต	ิพ.ศ.	....	ทีก่ำ�หนดให้สำ�นกัง�นฯ	ทำ�หน้�ทีเ่ป็นศนูย์กล�ง 
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ดินและทรัพย�กรดิน

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ยกร่�งและจัดทำ�แผนแม่บทก�รจัดก�รข้อมูลที่ดินและทรัพย�กรดิน	 แล้วเสร็จเมื่อวันที่	 ๒๙	
กนัย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	และจะนำ�เสนอคณะอนกุรรมก�รพจิ�รณ�กลัน่กรองด้�นก�รบรหิ�รจดัก�รทีด่นิ	และคณะกรรมก�ร
จัดที่ดินแห่งช�ติ	ต�มลำ�ดับต่อไป

 ผลผลิต

	 แผนแม่บทก�รจดัก�รข้อมลูทีด่นิและทรพัย�กรดนิ	ทีค่รอบคลมุก�รจดัตัง้ศนูย์กล�งข้อมลูทีด่นิและทรพัย�กรดนิ	
แผนก�รจัดก�รข้อมูล	แผนก�รเชื่อมโยงข้อมูล	และแผนก�รใช้ประโยชน์ข้อมูล	โดยมีแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รในระยะ	
1๐	ปี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๖๔	

 ผลลัพธ์

	 ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลที่ดินและทรัพย�กรดินของประเทศมีเอกภ�พและมีประสิทธิภ�พ	 มีม�ตรฐ�นก�ร 
จดัเกบ็ข้อมลู	ก�รพฒัน�ระบบเชือ่มโยงข้อมลู	ก�รสร้�งเครอืข่�ยคว�มร่วมมอื	และก�รเผยแพร่ข้อมลูทีด่นิและทรพัย�กรดนิ 
สู่ประช�ชน

 ปัญหา อุปสรรค

	 คว�มพร้อมของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
ด้�นระบบข้อมูล	 ด้�นบุคล�กรท�งด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ	และด้�นก�รเชื่อมโยงข้อมูล

 เงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ

นโยบ�ยของรัฐบ�ลที่ชัดเจน	ทุกหน่วยง�นควรให้คว�มสำ�คัญและให้คว�มร่วมมือในก�รเชื่อมโยงข้อมูล	

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 ควรตั้งคณะอนุกรรมก�รที่มีผู้แทนจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อร่วมกันดำ�เนินก�รต�มแผนแม่บท
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 การเสนอจังหวัดระนองเป็นแหล่งมรดกชาติ 

 หลักการ เหตุผล

	 ก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 สมัยที่	 1๐	 มีมติเชิญชวนให้ภ�คี 

อนสุญัญ�ฯ	บรูณ�ก�รก�รดำ�เนนิง�นในพืน้ทีร่ะหว่�งอนสุญัญ�ระหว่�งประเทศ	๔	อนสุญัญ�	ซึง่ประเทศไทยเข้�ร่วมเป็นภ�คี	 

อันได้แก่	 อนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รคุ้มครองมรดกโลกท�งวัฒนธรรมและท�งธรรมช�ติ	 กรอบอนุสัญญ�สหประช�ช�ติ 

ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	อนุสัญญ�ว่�ด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้�	และอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	

ซึ่งปัจจุบันหล�ยประเทศได้กำ�หนดให้พื้นที่ภ�ยในประเทศที่มีแหล่งทรัพย�กรท�งธรรมช�ติที่สวยง�ม	อุดมสมบูรณ์	และ 

มีคว�มโดดเด่น	 และพื้นที่ที่คว�มสำ�คัญท�งวัฒนธรรม	 ประวัติศ�สตร์	 โบร�ณคดี	 และก�รท่องเที่ยวเป็นแหล่งมรดก 

ของช�ติ	และเพื่อให้มีก�รจัดทำ�กลไกก�รอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์จ�กแหล่งธรรมช�ติและศิลปกรรมอย่�งยั่งยืน	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ดำ�เนินก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชนต่อก�รเสนอจังหวัดระนองเป็นแหล่งมรดกของ 

ช�ติไทย	 และยกร่�งแผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รแหล่งมรดกของช�ติไทยจังหวัดระนอง	 โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�ก 

ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง

 ผลผลิต

 `	 ภ�คส่วนต่�งๆ	 ที่เกี่ยวข้องและประช�ชนช�วระนองให้คว�มเห็นชอบต่อก�รเสนอจังหวัดระนองเป็นแหล่ง

มรดกช�ติไทย

 `	 ร่�งแผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รแหล่งมรดกของช�ติไทยจังหวัดระนองโดยกระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็น 

ของประช�ชนและภ�คส่วนต่�งๆที่เกี่ยวข้อง

 ผลลัพธ์

 `	 ก�รประก�ศให้จังหวัดระนองเป็นแหล่งมรดกของช�ติไทย

 `	 แผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รแหล่งมรดกของช�ติไทยจังหวัดระนอง

ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรี	และผลักดันแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

 `	 ก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	จังหวัด	สถ�บันก�รศึกษ�	รวมทั้งประช�ชนในพื้นที่ในก�รให้คว�มร่วมมือ 

เพื่อสนับสนุนก�รจัดทำ�/ดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์	

 `	 ก�รประช�สัมพันธ์ให้ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องและประช�ชนในพื้นที่มีคว�มรู ้	 คว�มเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญ	 

ประโยชน์	และผลดีของก�รเสนอจังหวัดระนองเป็นแหล่งมรดกของช�ติไทย
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 การจัดท�าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๙๓ 

 หลักการ เหตุผล

	 ต�มที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	๒๒	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๕1	ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องใช้ยุทธศ�สตร์ 

แห่งช�ติว่�ด้วยก�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕1	 –	 ๒๕๕๕	 เป็นกรอบดำ�เนินง�นด้�นก�ร

เปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศของประเทศไทย	พร้อมทัง้ให้กระทรวงทีเ่กีย่วข้องจดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รด้�นก�รเปลีย่นแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ	และจัดประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นในขั้นตอนก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รของแต่ละหน่วยง�น

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได ้ดำ�เนินก�รทบทวนร ่�งแผนแม่บทรองรับ 

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศแห่งช�ติอีกครั้ง	 โดยได้จัดประชุม 

สัมมน�เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็น	 ตลอดจนข้อเสนอแนะจ�กประช�ชน 

ทั่วประเทศ	 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อยกร่�งแผนแม่บทฯ 

(ฉบับปรับปรุง)	 ที่ประกอบด้วย	 ผู้แทนจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 และ 

ภ�คประช�ชน	 เพื่อพิจ�รณ�กำ�หนดกรอบในระยะย�ว	 ๔๐	 ปี	 (พ.ศ.	 

๒๕๕๕	 -	 ๒๕๙๓)	 ซึ่งจะแบ่งก�รดำ�เนินง�นเป็นระยะต่�งๆ	 เพื่อไปสู่เป้�หม�ยคือ	 “ประเทศไทยส�ม�รถพัฒน� 

เศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่องควบคู ่กับก�รชะลออัตร�ก�รเพิ่มขึ้นของก๊�ซเรือนกระจกโดยไม่สูญเสียขีดคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขัน	 จนส�ม�รถบรรลุจุดสูงสุดของก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกก่อนปี	 ค.ศ.	 ๒๐๕๐	 (พ.ศ.	 ๒๕๙๓)	 ทั้งนี้	 

ในระยะย�วก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	 จักต ้องเป ็นแบบค�ร ์บอนตำ่�ที่ยั่ งยืนมีวิถีชีวิต 

ที่สอดคล้องกับปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงและคว�มเป็นไทย”
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กรอบแนวคิดในการจัดท�าแผนแม่บท

 ผลผลิต

	 (ร่�ง)	แผนแม่บทรองรับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๙๓	

 ผลลัพธ์

	 ประเทศไทยมีก�รเตรียมก�รด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะระดับช�ติที่เหม�ะสม	 เพื่อใช้รองรับ	 และกำ�หนดทิศท�ง

ดำ�เนินง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ก�รจดัทำ�นโยบ�ยและแผนก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศในระดบัช�ต	ิต้องพจิ�รณ�ให้ครอบคลมุผลกระทบ 

ที่อ�จเกิดขึ้นโดยละเอียด	 และรอบคอบ	ทั้งในระดับประเทศ	 ตลอดจนระดับน�น�ช�ติ	 รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนก�ร

สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 และรับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชนอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ซึ่งจำ�เป็นต้องอ�ศัยระยะเวล� 

งบประม�ณ	และบุคล�กรที่เหม�ะสม
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	 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบ

	 สิ่งแวดล้อม	และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	

 หลักการ เหตุผล

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ดำ�เนินก�รด้�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยมีก�รประก�ศกำ�หนดประเภทและ

ขน�ดของโครงก�รทีต้่องจดัทำ�ร�ยง�นก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมรวม	๓๔	ประเภทโครงก�ร	

และโครงก�รหรือกิจก�รที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่�งรุนแรง	 ทั้งท�งด้�นสิ่งแวดล้อม		

ทรัพย�กรธรรมช�ติ	 และสุขภ�พ	 จำ�นวน	 11	 ประเภทโครงก�ร	 และได้ดำ�เนินก�รพัฒน�และ

ปรับปรุงกระบวนก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์ 

อย่�งต่อเนือ่งม�โดยตลอด	เพือ่ตอบสนองต่อก�รพฒัน�เศรษฐกจิของประเทศให้ควบคูก่บัก�รพฒัน�

ด้�นสิง่แวดล้อมโดยเน้นก�รมส่ีวนร่วมของประช�ชน	เพือ่ให้ระบบก�รประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	

เป็นที่ยอมรับในฐ�นะเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ผลการดำาเนินงาน

 ` การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 	 โครงก�รที่ เข ้�ข ่�ยต ้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิ เคร�ะห ์ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม 

จะต้องเสนอร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำ�นักง�นฯ	 เพื่อดำ�เนินก�ร 

ต�มกระบวนก�รที่กฎหม�ยกำ�หนด	 คือ	 สำ�นักง�นฯในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร

ผู ้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (คชก.)	 ทั้ง	 1๒	 ชุด 

ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบร�ยง�น	 EIA	 และเสนอคว�มเห็นเบื้องต้น	 รวมทั้งประส�นง�น	 คชก.	 ในก�ร 

สำ�รวจพื้นที่โครงก�รตลอดจนจัดประชุม	 คชก.	 เพื่อพิจ�รณ�ร�ยง�น	 EIA	 ทั้งนี้	 ในปีงบประม�ณ 

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มีร�ยง�น	 EIA	 เสนอให้สำ�นักง�นฯ	 พิจ�รณ�	 ๒,๕๔๖	 ฉบับ	 (เป็นฉบับใหม่ 

จำ�นวน	 ๔๙๒	 โครงก�ร	 และฉบับเพิ่มเติมอีกจำ�นวน	 ๒,๐๕๔	 โครงก�ร)	 มีก�รจัดประชุม	 คชก. 

จำ�นวนทั้งสิ้น		๓๔8	ครั้ง	และสำ�นักง�นฯ	ได้แจ้งเห็นชอบร�ยง�น	EIA	รวมทั้งสิ้น	๓๙๔	โครงก�ร	

ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นลำ�ดับนับจ�กปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๔๖	เป็นต้นม�	ดังนี้
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* หมายเหตุ	 จำ�นวนร�ยง�น	EIA	ที่เสนอสำ�นักง�นฯ	พิจ�รณ�นับรวมทั้งร�ยง�นที่เสนอเข้�ใหม่
	 	 และร�ยง�นฉบับเพิ่มเติม

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

การตรวจสอบพื้นที่โครงการของ คชก. เจ้าหน้าที่สำานักงานฯ  บริษัทที่ปรึกษา และผู้ประกอบการ

๐

๑,๐๐๐

๒,๐๐๐

๓,๐๐๐

จำนวนรายงาน EIA ที่เสนอสำนักงานฯ พิจารณา
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔

๒๕๔๖

๖๗๕

๒๕๔๗

๙๙๕

๒๕๔๘

๙๘๔

๒๕๔๙

๑,๒๑๐

๒๕๕๐

๙๕๕

๒๕๕๑

๑,๔๕๗

๒๕๕๒

๒,๐๑๑

๒๕๕๓

๑,๘๗๘

๒๕๕๔

๒,๕๔๖

พ.ศ.

(ฉบับ)
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 ` การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

	 	 ในปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 สำ�นักง�นฯ	 ได้รับร�ยง�นผลก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและม�ตรก�รติดต�มตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งสิ้น	๒,1๙๓	ฉบับ	และสำ�นักง�น	ฯ 

	 ได้พิจ�รณ�	 ตรวจสอบโครงก�รและแจ้งผลไปยังหน่วยง�นอนุญ�ตและเจ้�ของโครงก�ร	 รวมทั้งสิ้น	 788	 ฉบับ 

คิดเป็นร้อยละ	๓๖		ดังนี้

 ` การพิจารณาผู้มีสิทธิทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 	 ในปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 คณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�ผู้มีสิทธิทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีก�รประชุมรวม	 1๒	 ครั้ง	 และคณะอนุกรรมก�รกลั่นกรองก�รขอรับใบอนุญ�ตเป็นผู้มีสิทธิ 

ทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ได้มีก�รประชุมรวม	18	ครั้ง		ดังนี้

 ประเภทการพิจารณา จำานวนนิติบุคคล (ราย) เห็นชอบ (ราย)

ก�รขอรับใบอนุญ�ต	ฯ	 1๙	 17

ก�รขอเพิ่มผู้ชำ�น�ญก�ร	ฯ	 ๙	 8

ก�รขอถอนผู้ชำ�น�ญก�ร	ฯ	 -	 -

ก�รขอเปลี่ยนเจ้�หน้�ที่	 ๙๖	 ๙๖

 ` การสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	สำ�นักง�นฯ	ได้มีก�รจัดประชุมชี้แจง	สัมมน�ร่วมกับหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 	 ก�รประชุมชี้แจง	 เรื่อง	 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รหรือ

กิจก�รที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย�่งรุนแรง	 ทั้งท�งด้�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 ทรัพย�กรธรรมช�ติและสุขภ�พ	

ให้กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและประช�ชนทั่วไป	จำ�นวน	๕	ครั้ง

ขอมูลรายงานการติดตามตรวจสอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เหมืองแร

ฉบับ

รายงาน
แจงผล
รอยละ

อุตสาหกรรม คมนาคม บริการ พลังงาน
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๑๗๐๑๓๓๗๘
๒๑๙

๔๓ ๒๐
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	 	 ก�รประชุมสัมมน�เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พ	 ให้กับคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และหน่วยง�นในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ทั้ง	๖	พื้นที่	จำ�นวน	๓	ครั้ง

	 	 ก�รประชมุสมัมน�เรือ่ง	ก�รปฏบิตัติ�มม�ตรก�รป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม	และม�ตรก�รตดิต�ม

ตรวจสอบคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	ให้กับผู้ประกอบก�รและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	จำ�นวน	๔	ครั้ง

	 	 ทั้งนี้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประช�ชนและทุกภ�คส่วนมีคว�มเชื่อมั่นในกระบวนก�รประเมินผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม	และก�รประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศ�สตร์	ทีส่อดคล้องต�มเจตน�รมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัร

ไทยพุทธศักร�ช	๒๕๕๐	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำ�ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถนำ�ระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ไปใช้เพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อ�จเกิดขึ้น	 และนำ�ไปสู่ก�รลดปัญห�คว�มขัดแย้งของประช�ชนหรือชุมชน 

ในพื้นที่ที่มีโครงก�รพัฒน�เกิดขึ้น	

 ` การจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

	 	 ในปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 สำ�นักง�นฯ	 ได้จัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์ต่�ง	 ๆ	 เพื่อเป็นก�รเสริมสร้�งให้คว�มรู้ 

ด้�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป	ดังนี้

	 	 ระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย		(พิมพ์ครั้งที่	๖	และ	7)

	 	 แนวท�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน	 และก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท�งสังคมในกระบวนก�ร

วิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(พิมพ์ครั้งที่	๖)

	 	 แนวท�งก�รประเมินผลกระทบท�งด้�นสุขภ�พในร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(พิมพ์ครั้งที่	๔)

	 	 ประก�ศกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 และประก�ศสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผน

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงก�รหรือกิจก�รที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย�่งรุนแรง 

ทั้งท�งด้�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	ทรัพย�กรธรรมช�ติและสุขภ�พ
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	 	 บทบ�ท	 หน้�ที่	 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	(คชก.)

	 	 โครงก�รหรือกิจก�รที่ต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 	 EIA	Newsletter		จำ�นวน	๓	ฉบับ		

 ผลผลิต

 `	 ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอสำ�นักง�นฯ	 และได้รับก�รพิจ�รณ�จ�กเจ้�หน้�ที่ 

สำ�นักง�นฯ

 `	 ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�

ร�ยง�น	EIA	๓๙๔	โครงก�ร

 `	 ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และม�ตรก�รติดต�มตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับก�รพิจ�รณ�และแจ้งผลก�รพิจ�รณ�	788	ฉบับ

 `	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 และประช�ชนเข้�ร่วมก�รประชุมชี้แจงเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รวิเคร�ะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และก�รติดต�มตรวจสอบผลก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รด้�นสิ่งแวดล้อมในร�ยง�น	 EIA	 จำ�นวน	

๔,1๒๐	คน

 ผลลัพธ์

 `	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อลดปัญห�คว�มขัดแย้งของประช�ชนหรือชุมชนในพื้นที่ที่มี 

ก�รพัฒน�โครงก�รทั้งจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	รัฐวิส�หกิจ	หรือเอกชน		

 `	 ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	ไม่เสื่อมโทรมลงม�กไปกว่�ก่อนมีก�รพัฒน�โครงก�ร	

 `	 ประช�ชนและชุมชนในพื้นที่ที่มีก�รพัฒน�โครงก�รที่จัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มีคุณภ�พชีวิตหรือสุขภ�พอน�มัยที่ดีขึ้น

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

 `	 บังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเข้มงวด	 ประกอบกับใช้ม�ตรก�รจูงใจในด้�นอื่นๆ	 เช่น	 ให้ร�งวัลกับผู้ประกอบก�ร 

ที่ปฏิบัติดี	หรือมีม�ตรก�รจูงใจท�งด้�นภ�ษี	เป็นต้น
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 ` ปรบัปรงุกระบวนก�รขัน้ตอนก�รพจิ�รณ�ให้มปีระสทิธภิ�พม�กยิง่ขึน้	รวมทัง้พฒัน�คว�มรู้	และคว�มเชีย่วช�ญ 

ของบุคล�กรให้ม�กยิ่งขึ้น	

 `	 หน่วยง�นอนุมัติ/อนุญ�ตต้องนำ�ม�ตรก�รด้�นสิ่งแวดล้อมไปกำ�หนดในเงื่อนไขก�รอนุมัติและ 

อนุญ�ตให้ครบถ้วน	และกำ�กับ	ดูแลก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รด้�นสิ่งแวดล้อมในร�ยง�น	EIA	อย่�งเคร่งครัด

 `	 นิติบุคคลผู้จัดทำ�ร�ยง�น	 EIA	 จะต้องดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มหลักวิช�ก�รและขั้นตอนต�มกฎหม�ย 

รวมทั้งมีจรรย�บรรณในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

 `	 ปรับปรุงและพัฒน�ฐ�นข้อมูลร�ยง�น	EIA	ที่ผ่�นคว�มเห็นชอบ	และผลก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รในร�ยง�น	

EIA		ให้เป็นปัจจุบันและหน่วยง�นและประช�ชนทุกภ�คส่วนส�ม�รถเข้�ถึงได้

 `	 เสรมิสร้�งสมรรถนะด้�นก�รมส่ีวนร่วมของประช�ชนและก�รรบัฟังคว�มคดิเหน็ให้กบัภ�คประช�ชน	ชมุชน

 `	 พัฒน�และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศ�สตร์อย่�งต่อเนื่อง

 `	 พัฒน�กระบวนก�รผลิตและม�ตรก�รด้�นสิ่งแวดล้อมในร�ยง�น	 EIA	 ให้สอดคล้องกับ	 สภ�วก�รณ์ 

ด้�นสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน		โดยเน้นทิศท�งไปที่เทคโนโลยีที่สะอ�ดและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 ก�รเร่งรัดพัฒน�และเพิ่มประสิทธิภ�พกระบวนก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก�รประเมินสิ่งแวดล้อม

ในระดับยุทธศ�สตร์จำ�เป็นต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน	 ประกอบด้วย	 หน่วยง�นร�ชก�รต่�ง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งหน่วยง�นที่มีอำ�น�จในก�รอนุมัติ	อนุญ�ต	และหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ในก�รติดต�มตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�ร

ด้�นสิ่งแวดล้อมต�มกฎหม�ย	 ผู้ประกอบก�รและเจ้�ของโครงก�ร	 นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำ�ร�ยง�น	 EIA	 ประช�ชน

และชุมชน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�รพัฒน�โครงก�ร	 องค์ก�รเอกชน	 	 สถ�บันก�รศึกษ�	 ตลอดจน	 สื่อส�รมวลชนต้อง 

ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนก�ร	 EIA	 ให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

ภ�ยใต้ก�รมีส่วนร่วมอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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	 การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม	

 หลักการ เหตุผล

	 กองทุนสิ่งแวดล้อม	 จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	 พ.ศ.	

๒๕๓๕	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อมภ�ยใต้กระบวนก�รคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน 

ในก�รจัดให้มีระบบบำ�บัดอ�ก�ศเสีย	 นำ้�เสีย	 และระบบกำ�จัดของเสีย	 สำ�หรับควบคุม	 บำ�บัดและขจัดมลพิษ	 รวมทั้ง 

ก�รดำ�เนินกิจกรรมใดๆ	เพื่อก�รส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม

 ผลการดำาเนินงาน

 ` ผลการดำาเนินงานด้านการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ดำ�เนินง�นม�	 ๒๐	 ปีเต็ม	 ได้ให้ก�รสนับสนุนหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ	 ที่เป็นส่วนร�ชก�ร 

ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	 และรัฐวิส�หกิจ	 และเอกชน	 องค์กรเอกชน	 ในก�รจัดให้มีระบบบำ�บัดนำ้�เสีย/อ�ก�ศเสีย	 ระบบ 

กำ�จัดของเสีย	 รวมทั้งสนับสนุนองค์กรเอกชนด้�นก�รคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

ส่วนร�ชก�ร	 และสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมใดๆ	 ที่เกี่ยวกับก�รส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อมแล้วจำ�นวน	 ๒๔๖	

โครงก�ร	 วงเงิน	 1๒,๙๐8.๕8	 	 ล้�นบ�ท	 โดยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 	 มีหน่วยง�นที่ได้รับก�รสนับสนุนทั้งสิ้น 

จำ�นวน	7	โครงก�ร		วงเงิน		๓๓๖.7๖7		ล้�นบ�ท		ดังนี้

 เงินอุดหนุน อปท. จำานวน ๑ โครงการ และหน่วยงานราชการ จำานวน ๒ โครงการ

 `	 โครงก�รก่อสร้�งระบบรวบรวมและบำ�บัดนำ้�เสีย	ขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเชิงทะเล	วงเงิน	๒๔๙.1๓1	

ล้�นบ�ท	เพือ่สนบัสนนุ	อบต.	เชงิทะเล	ดำ�เนนิก�รแก้ไขปัญห�นำ�้เสยีบรเิวณห�ดสรุนิทร์	และอ่�วบ�งเท�	แหล่งท่องเทีย่ว

ของจังหวัดภูเก็ต	ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนหน�แน่น	๓	ต�ร�งกิโลเมตร	มีประช�กรประม�ณ	8,๐๐๐	คน	และนักท่องเที่ยว

ประม�ณปีละ	๔,7๒๖,๖๙๓	คน		ที่ได้รับประโยชน์จ�กโครงก�ร

 `	 โครงก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีต้นแบบก�รคัดแยกและจัดเก็บปัสส�วะและอุจจ�ระมนุษย์อย่�งถูก

สุขลักษณะเพื่อประโยชน์ท�งก�รเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	 วงเงิน	๔.8๕	ล้�นบ�ท	 เพื่อพัฒน� 

และปรับปรุงต้นแบบสุข�และสุขภัณฑ์	 ที่ส�ม�รถคัดแยกและจัดเก็บปัสส�วะและอุจจ�ระที่เหม�ะสมและถูกสุขลักษณะ	

นำ�ไปสู่ประโยชน์ท�งก�รเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

 `	 โครงก�รจัดก�รเศษวัสดุเหลือทิ้งท�งก�รเกษตรใน	 8	 จังหวัด	 ภ�คเหนือตอนบนอย่�งมีส่วนร่วม 

เพื่อลดก�รเผ�	 มห�วิทย�ลัยแม่โจ้	 วงเงิน	๓.1๕๖	ล้�นบ�ท	 เป็นก�รพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

แบบไม่พลิกกลับกองนำ�ไปสู่ก�รลดก�รเผ�	ทำ�ล�ยเศษวัสดุเหลือทิ้งท�งก�รเกษตรที่เป็นส�เหตุของปัญห�หมอกควันพิษ

จ�กก�รเผ�ทำ�ล�ย

 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จำานวน ๒ โครงการ

 `	 โครงก�รฟื้นฟูป่�ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและใช้ประโยชน์อย�่งยั่งยืน	 มูลนิธิพิพิธประช�น�ถ	

วงเงนิ	๓.๒๙๕	ล้�นบ�ท	เพือ่ส่งเสรมิและพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถของชมุชนให้ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัและร่วมมอืกนัอนรุกัษ์	

ฟื้นฟูป่�ชุมชน	ป่�หนองเยีย	ตำ�บลบุฤ�ษี	และป่�ท�มท่�สว่�ง	ตำ�บลท่�สว่�ง	อำ�เภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	และป้องกันก�ร



๕๐

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

บุกรุกพื้นที่ป�่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 รวมทั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู	้ รณรงค์เผย

แพร่คว�มรูเ้รือ่งก�รอนรุกัษ์ฟ้ืนฟปู่�ชมุชน	พชืสมนุไพร	และภมูปัิญญ�ท้องถิน่	

 `	 โครงก�รส ่ ง เสริมบทบ�ทองค ์กรชุมชนและเครือข ่ �ย 

ในก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มนำ้�แก่งละว้�	 จังหวัดขอนแก่น	

มูลนิธิรักษ์อีส�น	วงเงิน	๔.๓๓๕	ล้�นบ�ท	เป็นก�รดำ�เนินง�นเพื่อเสริมสร้�ง 

ขีดคว�มส�ม�รถให้องค์กรชุมชน	 ภ�ครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และ 

องค์กรภ�คีต่�งๆ	 ในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่ชุ ่มนำ้�แก่งละว้�	 ซึ่งเป็นแหล่งนำ้�ธรรมช�ติขน�ดใหญ่ในพื้นที่อำ�เภอ 

บ้�นไผ่	และอำ�เภอบ้�นแฮด	จงัหวดัขอนแก่น	รวมทัง้พฒัน�รปูแบบก�รจดัก�ร 

ทรัพย�กรธรรมช�ติฯ	 ที่เหม�ะสมและเป็นต้นแบบก�รจัดก�รพื้นที่ชุ ่มนำ้� 

แบบบูรณ�ก�ร

 สนับสนุนเงินกู้เอกชน จำานวน ๒ โครงการ

 `	 โครงก�รตดิตัง้ระบบบำ�บดันำ�้เสยีในอ�ค�รศนูย์ก�รแพทย์บ�งโพ	

บจ.	โรงพย�บ�ลบ�งโพ	วงเงนิ	๖	ล้�นบ�ท	ระบบบำ�บดันำ�้เสยีแบบถงัสำ�เรจ็รปู

ขน�ด	 18๐	 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวัน	 เป็นระบบ	 Conventional	 Activated	

Sludge	Process	ซึง่ส�ม�รถบำ�บดันำ�้เสยีได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พต�มม�ตรฐ�น

นำ้�ทิ้งจ�กอ�ค�รที่กฎหม�ยกำ�หนด

 `	 โครงก�รก่อสร้�งระบบบำ�บัดนำ้�เสียเพื่อผลิตก๊�ชชีวภ�พ 

และโรงไฟฟ้�ขน�ด	๔.๕	 เมกะวัตต์	บริษัทไทยรุ่งเรืองพลังง�น	จำ�กัด	วงเงิน	

๖๖	 ล้�นบ�ท	 เพื่อก่อสร้�งระบบบำ�บัดนำ้�เสียเพื่อผลิตก๊�ซชีวภ�พสำ�หรับ 

เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้�	 และปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รบำ�บัดนำ้�เสีย 

ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นที่กระทรวงอุตส�หกรรมกำ�หนด	

 ` การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 	 กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีก�รพัฒน�	 ปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�ร 

ในด้�นต่�งๆ	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รมีประสิทธิภ�พบรรลุวัตถุประสงค์ 

และเจตน�รมณ์ของกองทุนฯที่เป็นม�ตรก�รท�งด้�นก�รเงินที่จะสร้�ง 

แรงจูงใจให้ทุกภ�คส่วน	 ในก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมเพื่อก�รป้องกันและรักษ� 

คณุภ�พสิง่แวดล้อมและทรพัย�กรธรรมช�ตขิองประเทศ	โดยในปีงบประม�ณ	

พ.ศ.	๒๕๕๔	ดำ�เนินก�ร	ดังนี้

 การจัดทำาแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙	 โดยก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์ข้อมูลทุกด้�น	 ที่เกี่ยวข้องกับก�ร

พัฒน�ศักยภ�พในก�รบริห�รจัดก�รกองทุนสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 นโยบ�ยและ

ม�ตรก�รด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	
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พระร�ชบัญญัติส ่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕ 

โดยนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ที่ได้ม�จัดทำ�เป็นประเด็นยุทธศ�สตร์ก�รบริห�ร 

จัดก�รกองทุนสิ่งแวดล้อม	 และมีก�รรับฟังคว�มเห็นจ�กก�รประชุม 

กลุม่ย่อยจ�กผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Stakeholder)	ทีเ่กีย่วข้องกบัก�รดำ�เนนิง�น 

และจะจัดสัมมน�เพื่อรับฟังคว�มเห็นจ�กภ�คีที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนสุดท้�ย

ก่อนจะจัดทำ�เป็นแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙	

ฉบับสมบูรณ์	เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีกรอบนโยบ�ย	ยุทธศ�สตร์	ทิศท�ง	

และเป้�หม�ยในก�รบริห�รจัดก�รกองทุนฯ	ที่ชัดเจน	ทันสถ�นก�รณ์	 และ

ตอบสนองต่อเจตน�รมณ์และวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 การสำารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และจัดทำาแผน

ปรับปรุงการบริการ	 ซึ่งได้สำ�รวจกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ	 รวม	๖	 กลุ่ม	 ได้ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ	 ๓.7๕	 จ�กคะแนน	๕	 

โดยได้นำ�ผลก�รสำ�รวจ	 ข้อสังเกต	 และข้อเสนอแนะ	 ข้อควรปรับปรุงต่�งๆ	 ม�จัดทำ�เป็นแผนปรับปรุงก�รให้บริก�ร 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พก�รให้บรกิ�รของกองทนุฯ	อ�ท	ิโครงก�รพฒัน�และสร้�งคว�มร่วมมอืเครอืข่�ยด้�นก�รประช�สมัพนัธ์	

โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พระบบส�รสนเทศ	และฐ�นข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม	เพื่อก�รประช�สัมพันธ์		โครงก�รสำ�รวจ 

คว�มต้องก�รของผู้ม�ใช้บริก�รกองทุนในมิติต่�งๆ	 โครงก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รให้บริก�รโดยหลักก�รบริห�ร 

คุณภ�พโดยรวม	(Total	Quality	Management)	เป็นต้น					

 การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ	ให้เป็นที่รู้จักโดยมีก�รประช�สัมพันธ์ทั้งท�งสื่อโทรทัศน์	วิทยุ	และก�รจัดสัมมน�

ประช�สัมพันธ์ก�รสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยตำ่�จำ�นวน	 ๒	 ครั้งมีผู้เข้�ร่วมง�นจำ�นวน	 ๒8๐	 คน	 โดยเป็นกลุ่มเป้�หม�ย 

ทีส่�ม�รถขอรบัก�รสนบัสนนุเงนิกูไ้ด้	ซึง่ในปีนีไ้ด้เน้นผูป้ระกอบก�รภ�คเอกชนใน	8	กลุม่อตุส�หกรรม	(แป้งมนัสำ�ปะหลงั	

อ�ห�รและเครื่องดื่ม	นำ้�มันป�ล์ม	ย�ง	กระด�ษ	เอท�นอล	ฟ�ร์มสุกรขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่	โรงแรม/รีสอร์ท)	และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 นอกจ�กนี้	 ได้มีก�รจัดสัมมน�เผยแพร่ผลสำ�เร็จโครงก�รขององค์กรเอกชนด้�นสิ่งแวดล้อม	

ที่ได้รับก�รสนับสนุนเงินอุดหนุนจ�กกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รด้�นก�รส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พ 

สิ่งแวดล้อมด้วย		

	 นอกจ�กนีย้งัมกี�รพฒัน�ระบบบรหิ�รอืน่ๆ	เช่น	ก�รจดัทำ�แผนบรหิ�รคว�มเสีย่งกองทนุสิง่แวดล้อม	แผนพฒัน�

บุคล�กรกองทุนสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น		
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 ผลผลิต

 `	 ก�รสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ต�มม�ตร�	 ๒๓(1)	 ให้ส่วนร�ชก�ร	 และ 

องค์กรเอกชนด้�นสิ่งแวดล้อมต�มม�ตร�	๒๓(๔)	สนับสนุนเงินกู้ให้กับภ�คเอกชนต�มม�ตร�	๒๓(๓)

 `	 ก�รพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รกองทุนสิ่งแวดล้อม

 ผลลัพธ์

 `	 ช่วยส่งเสริมให้เกิดก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่�งยั่งยืน	 และถูกต้อง 

ต�มหลักวิช�ก�ร	 รวมทั้งสอดคล้องกับเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	 

พ.ศ.	๒๕๓๕

 `	 ปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รในด้�นต่�งๆ	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รมีประสิทธิภ�พบรรลุวัตถุประสงค์	 และ

เจตน�รมณ์ของกองทุนฯ

 ปัญหา อุปสรรค

 `	 กองทุนฯ	 ยังข�ดสภ�พคล่องในก�รบริห�รจัดก�รในรูปแบบกองทุนฯ	 ข�ดเงินหมุนเวียนเข้�	 และไม่มี 

แหล่งร�ยรับท�งตรงที่แน่นอน

 `	 ไม่มกีรอบก�รสนบัสนนุทีช่ดัเจนในก�รตอบสนองต่อก�รส่งเสรมิและรกัษ�คณุภ�พสิง่แวดล้อมในก�รสนบัสนนุ

ในแต่ละกลุ่มปัญห�	

 `	 กองทุนฯ	 ยังข�ดก�รเข้�ถึงของผู้รับบริก�ร	 เนื่องจ�กกองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นที่รู ้จักของส�ธ�รณะ 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งภ�คเอกชน

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 `	 ให้มีก�รทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ให้กว้�งขว�งและแพร่หล�ยม�กขึ้น

 `	 ก�รลดขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�โครงที่ยื่นข้อเสนอต่อกองทุน

 `	 ก�รประเมินและติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รของผู้ได้รับก�รสนับสนุน
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	 การศึกษา	วิจัย	และการสร้างองค์ความรู้

 การอบรมหน่วยงาน เยาวชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู ้ 
 ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ ้มครองและฟื้นฟู 
 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

 หลักการ เหตุผล

	 แหล่งธรรมช�ติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์หล�ยแห่งในประเทศไทยมีสภ�พที่เสื่อมโทรม	 และบ�งแห่ง 
ถูกทำ�ล�ยจนหมดคุณค่�คว�มสำ�คัญลง	 ซึ่งคว�มเสียห�ยดังกล่�วมีส�เหตุม�จ�กก�รกระทำ�ทั้งโดยตั้งใจและ 
คว�มรูเ้ท่�ไม่ถงึก�รณ์รวมทัง้ผลกระทบทีเ่กดิจ�กก�รพฒัน�ต่�งๆ	จนทำ�ให้สิง่แวดล้อมของแหล่งฯ	เหล่�นัน้ด้อยคณุค่�ลง 
จนย�กที่จะฟื้นฟูให้มีสภ�พดังเดิมได้	เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงคร�มมีแหล่งธรรมช�ติและแหล่งศิลปกรรมที่มีคว�มสมบูรณ์ 
และมีคุณค่�ม�กม�ย	 ผู้คนที่อ�ศัยอยู่ริมนำ้�ได้มีก�รสร้�งสรรค์และพัฒน�ลักษณะของสังคม	 กิจกรรมและวิถีชีวิตต่�งๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบันำ�้	ซึง่ได้สบืทอดต่อกนัม�จนกล�ยเป็นมรดกท�งวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่	ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึ 
คว�มเป็นอยู่ของชุมชนริมนำ้�ดั้งเดิม	 แต่ปัจจุบันแหล่งธรรมช�ติและแหล่งศิลปกรรมได้รับผลกระทบจ�กก�รใช้ประโยชน์
ท�งด้�นก�รท่องเที่ยว	 โดยไม่ได้คำ�นึงถึงคว�มส�ม�รถในก�รรองรับของพื้นที่	 ข�ดก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	 ข�ดคว�มรู้ 
คว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง	ทำ�ให้ถูกบุกรุกทำ�ล�ยและเกิดปัญห�ต่�งๆ	ต�มม�

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ร่วมกับสถ�บันวิจัยและให้คำ�ปรึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	 และหน่วยอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคร�ม	 จัดอบรมสัมมน�โครงก�รอบรมหน่วยง�นเย�วชนและ 
ชุมชนท้องถิ่น	 เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู ้	 คว�มเข้�ใจและคว�มตระหนักในก�รอนุรักษ์	 ปกป้อง	 คุ ้มครองและฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคร�มขึ้น	 โดยเน้นกลุ่มเป้�หม�ย	 คือ	 เย�วชนในพื้นที่	 
(นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�)	 ในเขตจังหวัดสมุทรสงคร�ม	 ทั้ง	 ๓	 อำ�เภอ	 รวม	 ๙	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนถ�วร�นุกูล	 
โรงเรียนท้�ยห�ด	 โรงเรียนศรัทธ�สมุทร	 โรงเรียนสุวรรณช�ญวิทย�	 โรงเรียนแก้วเจริญอำ�นวยวิทย์	 โรงเรียน 
วัดบ�งกะพร้อม	 โรงเรียนอัมพวันวิทย�ลัย	 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทย�ลัย	 และโรงเรียนสกลวิสุทธิ	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 
มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	โรงเรียนถ�วร�นุกูล	อำ�เภอเมือง	และชุมชนบ้�นเข�ยี่ส�ร	อำ�เภออัมพว�	จังหวัดสมุทรสงคร�ม

ให้ความรู้เยาวชน

 ผลผลิต

	 องค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและ 
ศิลปกรรมในภ�พรวมของจังหวัดสมุทรสงคร�มทั้งด ้�นคุณค่� 
คว�มสำ�คัญ	 ก�รบริห�รจัดก�รปัญห�อุปสรรคและแนวท�งแก้ไข 
รวมถึงสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของจังหวัด

 ผลลัพธ์

	 เย�วชนและชุมชนในท้องถิ่นมีคว�มรู ้	 คว�มเข้�ใจและ
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและ

ศิลปกรรมในท้องถิ่นของตน	 และส�ม�รถร่วมมือกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และเกิดก�รสร้�งเครือข่�ยขย�ยกลุ่ม 
แนวร่วมในก�รอนุรักษ์
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 การพัฒนาขีดความสามารถในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

 หลักการ เหตุผล 

	 ก�รดำ�เนินง�นอนุรักษ์และพัฒน�เมืองเก่�	 เป็นก�รดำ�เนินง�นเชิงนโยบ�ย	 ทำ�ให้ก�รรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ยังไม่กว้�งขว�ง	 ดังนั้น	 เพื่อให้เมืองเก่�ซึ่งเป็นแหล่งมรดกท�งวัฒนธรรม	 แหล่งเรียนรู้	 และแหล่งท่องเที่ยวได้รับ 

ก�รคุม้ครองให้อยูใ่นสภ�พทีเ่หม�ะสม	เป็นทนุท�งสงัคมในก�รเสรมิสร้�งร�ยได้ให้กบัท้องถิน่อย่�งยัง่ยนื	จงึจำ�เป็นต้องพฒัน� 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รอนุรักษ์และพัฒน�เมืองเก่�	 เพื่อให้ได้องค์คว�มรู้ที่ส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�งเป็นรูปธรรม 

และบังเกิดผลในท�งปฏิบัติ

 ผลการดำาเนินงาน  

	 สำ�นกัง�นฯ	ได้ดำ�เนนิก�รจดัทำ�ชดุคว�มรูด้้�นก�รอนรุกัษ์	พฒัน�	และบรหิ�รจดัก�รเมอืงเก่�	โดยก�รมส่ีวนร่วม 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เมืองเก่�	 รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้�งสมรรถนะก�รอนุรักษ์	 พัฒน�	 และบริห�รจัดก�ร 

เมอืงเก่�	เพือ่ถ่�ยทอดชดุคว�มรูฯ้		ให้กบักลุม่เป้�หม�ยเพือ่สร้�งเครอืข่�ยก�รอนรุกัษ์และพฒัน�เมอืงเก่�	และจดักจิกรรม

ศึกษ�ก�รดำ�เนินง�นอนุรักษ์เมืองเก่�	เพื่อก�รเรียนรู้	แลกเปลี่ยนเสริมสร้�งประสบก�รณ์ก�รดำ�เนินง�น	 	

 ผลผลิต

	 ชุดคว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์	พัฒน�	และบริห�รจัดก�รเมืองเก่�

 ผลลัพธ์

	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เมืองเก่�	 ได้แก่	 หน่วยง�นภ�ครัฐ 

ในระดับจังหวัด	 คณะอนุกรรมก�รอนุรักษ์และพัฒน�เมืองเก่�

ระดับเมือง	 ภ�คเอกชน	 องค์กรเอกชน	 และประช�ชนมีคว�มรู ้ 

คว�มเข้�ใจในแนวท�งก�รอนุรักษ์และพัฒน�เมืองเก่�	และเห็นคุณค่�

คว�มสำ�คัญของเมืองเก่�
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 การจัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและ
 ภูมิลักษณวรรณา 

 หลักการ เหตุผล 

	 ประเทศไทยมีแหล่งธรรมช�ติที่ควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น	 ทั่วประเทศไม่น้อยกว่�	 ๔,7๐๐	 แหล่ง	 โดยเฉพ�ะ 

แหล่งธรรมช�ติประเภทภูเข�	นำ้�ตก	ถำ้�	โป่งพุร้อน	ช�ยห�ด	เก�ะ	แก่ง	แหล่งนำ้�	ซ�กดึกดำ�บรรพ์	และธรณีสัณฐ�นและ 

ภูมิลักษณวรรณ�	 สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมช�ติเหล่�นี้ห�กได้รับผลกระทบหรือได้รับคว�มเสียห�ยก็ไม่อ�จฟื้นคืนสู่สภ�พ

เดมิได้	ซึง่แหล่งธรรมช�ตอินัควรอนรุกัษ์ประเภทธรณสีณัฐ�นและภมูลิกัษณวรรณ�ของท้องถิน่		เช่น	ผ�สงิห์เหลยีว		ผ�จ้อ 

ผ�วิ่งชู้	จังหวัดเชียงใหม่	ละลุ	จังหวัดปร�จีนบุรี	และผ�แต้ม	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	เหล่�นี้ถูกพัฒน�และนำ�ม�ใช้ประโยชน์ 

ในด้�นก�รท่องเที่ยว	 นันทน�ก�ร	 บ�งแหล่งมีก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ	 ขัดต่อคว�มเป็นธรรมช�ติ	 มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 

ขน�ดใหญ่เกินคว�มจำ�เป็น	 ไม่ได้คำ�นึงถึงคุณค่�และศักยภ�พของสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติ	 ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติฯ 

หล�ยพื้นที่มีก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พถูกทำ�ล�ยและลดคุณค่�คว�มสำ�คัญลง		

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 มีก�รสำ�รวจแหล่งธรรมช�ติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น	 ประเภทธรณีสัณฐ�น	 จำ�นวน	 71	 แห่ง 

เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติประเภทธรณีสัณฐ�นและภูมิลักษณวรรณ� 

ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในก�รบริห�รจัดก�รแหล่งธรรมช�ติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสัณฐ�นและภูมิลักษณวรรณ� 

ได้อย่�งสอดคล้องและเหม�ะสมในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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 ผลผลิต

	 มีม�ตรฐ�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติ	 ม�ตรก�รในก�รอนุรักษ์	 ระบบติดต�มตรวจสอบประเมินผล 

พื้นที่ศึกษ�ตัวอย่�งพร้อมแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร	รูปแบบก�รใช้ประโยชน์และมีระบบฐ�นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจ 

ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติ	ประเภทธรณีสัณฐ�นและภูมิลักษณวรรณ�

 ผลลัพธ์

	 สิง่แวดล้อมแหล่งธรรมช�ตปิระเภทธรณสีณัฐ�นและภมูลิกัษณวรรณ�ได้รบัก�รประเมนิเพือ่รกัษ�และใช้ประโยชน์

อย่�งระมดัระวงั	อยูใ่นเกณฑ์ม�ตรฐ�นคณุภ�พสิง่แวดล้อมธรรมช�ต	ิในก�รประกอบหรอืสนบัสนนุก�รท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

เป็นก�รสร้�งและนำ�ม�ซึ่งก�รเพิ่มร�ยได้ให้กับท้องถิ่น	

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ประช�ชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงหน่วยง�นในส่วนกล�งต้องให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุน 

ก�รดำ�เนนิง�นก�รอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมช�ตฯิ	ทัง้ในส่วนงบประม�ณ	องค์คว�มรูเ้พือ่สร้�งคว�มตระหนกัและจติสำ�นกึ 

ในก�รอนุรักษ์ฯ	 อย่�งต่อเนื่อง	 โดยนำ�ระบบประเมินแหล่งธรรมช�ติ	 แนวท�งและม�ตรก�รดังกล่�วไปปฏิบัติให้เกิดผล 

อย่�งเป็นรูปธรรม	 	

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 แสวงห�แนวร่วมในก�รอนุรักษ์ไปพร้อมๆ	 กับก�รสร้�งองค์คว�มรู้ควบคู่ก�รปลูกจิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติฯ		ให้กับประช�ชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ในท้องถิ่นอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง		

ฝั้งต้า : ตำาบลชียงม่วน  อำาเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา มอหินขาว : บ้านวังคำาแคน อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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 การศึกษาสถานะทางกฎหมายของพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง ในโครงการจัดที่ดินของ 
 ส่วนราชการ 

 หลักการ เหตุผล

	 เป็นก�รศึกษ�สถ�นะท�งกฎหม�ยของพื้นที่ป่�ไม้ส่วนกล�งสำ�หรับใช้เป็นกรอบในก�รกำ�หนดนโยบ�ย 

ก�รบริห�รจัดก�รที่ดินในพื้นที่ป่�ไม้ส่วนกล�งและดำ�เนินก�รต�มมติคณะอนุกรรมก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองด้�น 

ก�รบริห�รจัดก�รที่ดิน	 ครั้งที่	 1/๒๕๕๔	 เมื่อวันที	่ ๒7	 มกร�คม	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้มีก�รห�รือร่วมกันระหว�่งกรมที่ดิน	 

กรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร	 กรมธน�รักษ์	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กรมป่�ไม้	 และองค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึก 

เพื่อศึกษ�สถ�นะของพื้นที่ป่�ไม้ส่วนกล�งให้ชัดเจน	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	ได้จัดประชุมห�รือสถ�นะท�งกฎหม�ยของพื้นที่ป่�ไม้ส่วนกล�ง	จำ�นวน	๒	ครั้ง	และจะได้ห�ข้อยุติ 

และนำ�เสนอคณะอนุกรรรมก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองด้�นก�รบริห�รจัดก�รที่ดิน	 และคณะกรรมก�รจัดที่ดินแห่งช�ติ 

เพื่อพิจ�รณ�ต่อไป	

 ผลผลิต

	 คว�มเห็นสถ�นะท�งกฎหม�ยของพื้นที่ป่�ไม้ส่วนกล�งเพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ป่�ไม้ส่วนกล�ง 

ของโครงก�รจัดที่ดินของส่วนร�ชก�ร

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 สถ�นะท�งกฎหม�ยของพืน้ทีป่่�ไม้ส่วนกล�งในประเดน็ข้อกฎหม�ยและก�รบรหิ�รจดัก�รพืน้ทีป่่�ไม้ส่วนกล�ง	

ส�ม�รถนำ�ข้อมลูเป็นกรอบและแนวท�งในก�รปรบัปรงุ/ทบทวนหลกัเกณฑ์ก�รขออนมุตันิำ�พืน้ทีป่่�ไม้ส่วนกล�งไปจดัให้

ร�ษฎรและก�รให้สิทธิในที่ดินในพื้นที่ป่�ไม้ส่วนกล�งต่อไป

 ผลลัพธ์

	 ก�รแก้ไขปัญห�ก�รถือครองที่ดินในพื้นที่ป่�ไม้ส่วนกล�งของร�ษฎร

และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดที่ดินถือปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�ร	 

จัดที่ดินแห่งช�ติ	

 ปัญหา อุปสรรค

	 ก�รพิจ�รณ�จำ�เป็นต้องใช้บทบัญญัติของกฎหม�ย	 จำ�นวนหล�ย

ฉบับได้แก่	 ประมวลกฎหม�ยที่ดิน	 ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์	 

พระร�ชบญัญตัจิดัทีด่นิเพือ่ก�รครองชพี	พ.ศ.๒๕11	พระร�ชบญัญตัทิีร่�ชพสัดุ	 

พ.ศ.	 ๒๕18	 ระเบียบและมติคณะกรรมก�รจัดที่ดินแห่งช�ติ	 ฯลฯ	 จึงต้อง 

ใช้เวล�ในก�รพิจ�รณ�		 	
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดการ 
 ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

 หลักการ เหตุผล

	 สำ�นักง�นฯ	 เป็นหน่วยง�นเครือข่�ยพันธมิตร	 ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�รอุทย�นสิ่งแวดล้อม

น�น�ช�ติสิรินธร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔	 ซึ่งกำ�หนดให้สำ�นักง�นฯ	 เป็นหน่วยง�นหลัก	 ในก�รดำ�เนินโครงก�รอบรม 

เสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 โครงก�รอบรมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 จังหวัดช�ยฝั่งทะเล	 เรื่องก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	

โครงก�รสำ�รวจและจัดทำ�ข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในอุทย�นฯ	 และโครงก�รจัดทำ�คู่มือคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พในอุทย�นฯ	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 จัดให้มีก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	 ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน	

โดยก�รมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เรื่อง	 ก�รจัดก�รปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งทะเล	 ในระหว่�งวันที่	 

๒๓-๒๕	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	อุทย�นสิ่งแวดล้อมน�น�ช�ติสิรินธร	จังหวัดเพชรบุรี	มีผู้เข้�ร่วมก�รอบรม	รวมทั้งสิ้น 

๔๙	 คน	ประกอบด้วยผู้แทนจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที	่ ๖	 จังหวัด	 ติดช�ยฝั่งทะเลของประเทศไทย	 ได้แก่	

จังหวัดสมุทรส�คร	สมุทรสงคร�ม	สมุทรปร�ก�ร	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	และฉะเชิงเทร�	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

 ผลผลิต

 `	 บุคล�กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องได้รับก�รอบรมก�รจัดก�รปัญห�ก�ร 

กัดเซ�ะช�ยฝั่งทะเล

 `	 ร�ยง�นสรปุผลก�รจดัอบรมเชงิปฏบิตักิ�ร	ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อมอย่�งยัง่ยนื	

โดยก�รมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	ก�รจัดก�รปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งทะเล

 ผลลัพธ์

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจเกีย่วกบัก�รจดัก�รปัญห�ก�รกดัเซ�ะ

ช�ยฝั่งทะเล	และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ดังกล่�วไปประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ก�รมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 ควรดำ�เนินก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รอย�่งต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ซึ่งเป็นหน่วยง�นสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนก�รบริห�รจัดก�รปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่	
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 การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตภาคเหนือ
 (จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และพะเยา) 

 หลักการ เหตุผล

	 ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีข้อมูลสถ�นภ�พคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในภ�พรวมของประเทศที่ถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน	เพื่อประโยชน์ในก�รติดต�มก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พจ�กกิจกรรมต่�งๆ	ที่คุกค�มระบบนิเวศ

และชนิดพันธุ์	 จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องมีก�รสำ�รวจข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีก�รคุกค�ม 

ในระดับวิกฤต	เพื่อจัดเก็บข้อมูลท�งอนุกรมวิธ�น	นิเวศวิทย�	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นกัง�นฯ	ได้ดำ�เนนิก�รสำ�รวจและจดัทำ�ข้อมลูคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พในพืน้ทีว่กิฤตท�งคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พม�อย่�งต่อเนื่อง	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔8	สำ�หรับใน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ดำ�เนินก�รใน	๕	ระบบนิเวศ	ได้แก่	ระบบนิเวศ

ภูเข�	ป่�ไม้	เกษตร	แหล่งนำ้�ในแผ่นดิน	และพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้นของพื้นที่จังหวัดแพร่	น่�น	อุตรดิตถ์	และพะเย�	

 ผลผลิต

 `	 ร�ยง�นสถ�นภ�พคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในพื้นที่ วิกฤต 

ท�งคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 พร้อมแผนที่ก�รแบ่งเขตระบบนิเวศ	 ม�ตร�ส่วน	

1:๕๐,๐๐๐

 `	 ฐ�นข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในพื้นที่วิกฤตท�งคว�มหล�ก

หล�ยท�งชีวภ�พในระบบนิเวศที่ศึกษ�ของจังหวัดแพร่	 น่�น	 อุตรดิตถ์	 และพะเย� 

และเผยแพร่ผ่�นกลไกก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

ของประเทศไทย

 ผลลัพธ์

	 มีข้อมูลที่ถูกต้อง	 และทันสมัย	 ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์	 อ�ทิ	 นำ�ไปเป็นข้อมูลประกอบก�รจัดทำ�นโยบ�ย	

ม�ตรก�ร	 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รอนุรักษ์คุ ้มครองชนิดพันธุ ์	 ส�ยพันธุ ์	 และแหล่งที่อยู ่อ�ศัย	 แผนปฏิบัติก�ร 

เพือ่ก�รจดัก�รคณุภ�พสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั	รวมทัง้เป็นข้อมลูพืน้ฐ�นในก�รดำ�เนนิง�นอืน่ๆ	เช่น	ง�นวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

 `	 ฝ่�ยบริห�ร/นโยบ�ยที่มีหน้�ที่ในก�รจัดสรรงบประม�ณเห็นคว�มสำ�คัญของง�นด้�นก�รสำ�รวจและจัดทำ�

ข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	

 `	 คว�มเชี่ยวช�ญและประสบก�รณ์ของนักอนุกรมวิธ�นในก�รเก็บและวิเคร�ะห์ข้อมูล	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี 

คว�มถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 หลักการ เหตุผล

	 ว�รส�ร	 “ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย”	 เป็นสื่อช่วยสะท้อนสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นกับ

ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม	รวมทัง้เสรมิสร้�งคว�มรูเ้กีย่วกบัก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม

ทีม่ปีระสทิธภิ�พให้ทกุภ�คส่วนรบัทร�บและเหน็คณุค่�คว�มสำ�คญัของทกุประเดน็ปัญห�รวมทัง้	ยงัเป็นก�รปลกูจติสำ�นกึ

ส�ธ�รณะในก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่�งมีประสิทธิภ�พ		

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	ได้จัดทำ�ว�รส�รฯ	อย่�งต่อเนื่องม�โดยตลอด	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔8		ถึงปัจจุบัน	นับเป็นเวล�ถึง	7	ปี 

เป็นว�รส�รฯ	 ร�ยไตรม�ส	 จำ�นวน	 ๔	 ฉบับ	 สำ�หรับปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ว�รส�รฯ	 มีเนื้อห�ส�ระสำ�คัญ	 เช่น	 

บทสมัภ�ษณ์	น�งนศิ�กร	โฆษติรตัน์	เลข�ธกิ�ร	เกีย่วกบัก�รประชมุรฐัภ�คอีนสุญัญ�สหประช�ช�ตว่ิ�ด้วยก�รเปลีย่นแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ	 สมัยที่	 1๖	 (COP	 16)	 ระหว่�งวันที่	 ๒๙	พฤศจิก�ยน	 –1๐	 ธันว�คม	พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 	 ที่เมืองแคนคูน	

สหรัฐเม็กซิโก	 บทสัมภ�ษณ์	 พ่อหลวงเลเหม่	 ศิลป์มิตรภ�พ	 ปร�นเครือข่�ยลุ่มนำ้�ต้นนำ้�แม่แจ่ม	 อำ�เภอกัลย�ณิวัฒน�	 

จังหวัดเชียงใหม่	 บทสัมภ�ษณ์	 เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้	 เพื่อรักษ�ต้นนำ้�ไม่ให้ถูกทำ�ล�ย	 ด้วยองค์ 

คว�มรู้ของช�วบ้�นที่สืบต่อกันม�	 บทสัมภ�ษณ์	 ดร.อ�นนท์	 สนิทวงศ์	 ณ	 อยุธย�	 เกี่ยวกับด�วเทียมสำ�รวจทรัพย�กร	

(THEOS)	นอกจ�กนี้ยังมีบทคว�ม	 เทอดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 เนื่องในวโรก�สพระร�ชพิธีมห�มงคล

เฉลิมพระชนมพรรษ�ครบ	7	รอบ	๕	ธันว�คม	พุทธศักร�ช	๒๕๕๔	เรื่อง	คลองลัดโพธิ์	อัจฉริยภ�พแห่งส�ยนำ้�เจ้�พระย�	

และบทคว�มที่น่�สนใจอื่นๆ	 ดังเช่น	 อุตส�หกรรมสีเขียวเพื่อก้�วสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 ข้�วหอมมะลิ	 8๐:	 จุดประก�ย 

ก�รใช้คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแบบก้�วหน้�	“ชุมชนริมนำ้�จันทบูร”	ร่องรอยประวัติศ�สตร์	ส�มวัฒนธรรม	สืบส�น

สู่เส้นท�งก�รอนุรักษ์	เป็นต้น

 ผลผลิต

	 ว�รส�ร	 “ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย”ร�ยไตรม�ส	 จำ�นวน	 ๔	 ฉบับๆ	 ละ	 1,๒๐๐	 เล่ม	 

รวม	๔,8๐๐	เล่ม

 ผลลัพธ์

	 สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ	และองค์คว�มรู้ต่�งๆ	
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 การศึกษาวิจัยเพื่ออนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ 

 หลักการ เหตุผล

	 ประเทศไทยเข้�เป็นภ�คีกรอบอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเมื่อวันที่	 ๒8	

ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๓7	ซึ่งต�มม�ตร�ที่	 ๔	 ของอนุสัญญ�ฯ	ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องดำ�เนินก�ร	 เช่น	 ก�รจัดทำ�

บัญชีแห่งช�ติก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก	 ก�รกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อบรรเท�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 ก�รลด

ก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก	 ก�รอนุรักษ์และขย�ยแหล่งรองรับและกักเก็บก๊�ซเรือนกระจก	 ตลอดจนก�รเตรียมก�ร 

เพื่อปรับตัวต่อผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 จึงจำ�เป็นต้องมีก�รอนุวัติต�มพันธกรณี

ของอนุสัญญ�ฯ	 ซึ่งในช่วงปีที่ผ่�นม�ประเทศไทยประสบปัญห�คว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง 

โดยเฉพ�ะปร�กฏก�รณ์ปะก�รังฟอกข�ว	 และก�รเสื่อมโทรมของระบบนิเวศแนวปะก�รัง	 ซึ่งมีส�เหตุจ�ก 

คว�มผิดปกติของอุณหภูมิใต้ทะเล	 คุณภ�พนำ้�ทะเลที่เสื่อมโทรมลง	 และได้ส ่งผลกระทบต่อสภ�พเศรษฐกิจ 

ก�รท่องเที่ยว	 สังคม	 คว�มเป็นอยู่ของประช�ชน	 ตลอดจนระบบนิเวศต่�งๆ	 ซึ่งเป็นฐ�นทรัพย�กรของก�รปรับตัว 

เพื่อรองรับกับผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะหน่วยง�นประส�นง�นกล�งกรอบอนุสัญญ�ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลง 

สภ�พภูมิอ�ก�ศ	 และฝ่�ยเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รนโยบ�ยว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

แห่งช�ติ	 ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�ระบบนิเวศแนวปะก�รังในพื้นที่เสี่ยงและเปร�ะบ�งต่อผลกระทบจ�กก�ร 

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (Vulnerability	 area)	 โดยศึกษ�คว�มสัมพันธ์ก�รเปลี่ยนแปลง 

สภ�พภูมิอ�ก�ศที่ส่งผลกระทบ	รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้งกำ�หนดหลักเกณฑ์ศึกษ�	และประเมิน

พืน้ที่เสีย่งฯ	เพือ่ใช้ประกอบก�รจดัทำ�นโยบ�ย	ม�ตรก�ร/ยุทธศ�สตร์ก�รปรับตวัของประเทศได้อย่�งเหม�ะ

สม	 ดังนี้	 กำ�หนดหลักเกณฑ์สำ�หรับกำ�หนดพื้นที่เสี่ยงและเปร�ะบ�งฯ	 ในแนวปะก�รังของประเทศไทย 

จดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัและคดัเลอืกพืน้ทีเ่สีย่งและเปร�ะบ�งฯ	ทีม่คีว�มสำ�คญัลำ�ดบัสงู	สำ�รวจและรวบรวมข้อมลู 

เบื้องต้นของระบบนิเวศแนวปะก�รังในพื้นที่ซึ่งได้รับก�รคัดเลือกจัดทำ�ฐ�นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและเปร�ะบ�งฯ	

ของระบบนิเวศแนวปะก�รังในประเทศไทย		ก�รเสนอแนะกลไก	ม�ตรก�ร	และ/หรือกฎ	ระเบียบที่จำ�เป็น

ในก�รคุ้มครองพื้นที่	และก�รจัดทำ�แนวท�งประช�สัมพันธ์ในเชิงรุก

 ผลผลิต

 `	 หลักเกณฑ์สำ�หรับกำ�หนดพื้นที่เสี่ยงและเปร�ะบ�งฯ	ในแนวปะก�รังของประเทศไทย

 `	 ก�รเสนอแนะกลไก	ม�ตรก�ร	และ/หรือกฎ	ระเบียบที่จำ�เป็นในก�รคุ้มครองพื้นที่

 ผลลัพธ์

	 ประเทศไทยมีก�รศึกษ�	 และเตรียมก�รส่งเสริมก�รปรับตัวของประเทศเพื่อป้องกันก�รเกิดผลกระทบรุนแรง

ของระบบนิเวศแนวปะก�รัง	 อันนำ�ม�ซึ่งประโยชน์ในก�รคุ้มครอง	 และอนุรักษ์ทรัพย�กรปะก�รังของประเทศไทย 

อย่�งเหม�ะสม



๖๒

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 การจัดเตรียมสารัตถะ และข้อเสนอแนะท่าทีไทยในการเข้าร่วมเจรจาภายใต้ 
 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (Rio+20) 

 หลักการ เหตุผล

	 ที่ประชุมสมัชช�สหประช�ช�ติ	 สมัยที่	 ๖๔	 ได้กำ�หนดให้มีก�รจัดประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รพัฒน� 

ที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐1๒	 (United	 Nations	 Conference	 on	 Sustainable	 Development:	 UNCSD)	 หรือ	 Rio+20 

ณ	นครริโอ	 เดอ	 จ�เนโร	 สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐบร�ซิล	 รวมทั้งกำ�หนดกระบวนก�รเตรียมก�ร	 (Preparatory	 Process) 

สำ�หรับก�รประชุม	 Rio+20	 ประกอบด้วย	 ก�รประชุมเตรียมก�รในระดับโลก	 ภูมิภ�ค	 และก�รประชุมข้�งเคียงอื่นๆ 

โดยในส่วนของประเทศไทย	 ศ�สตร�จ�รย์	 ดร.	 สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ	 เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์	 อัครร�ชกุม�รี 

จะทรงเสด็จเป็นองค์หัวหน้�คณะผู้แทนไทยในก�รประชุม	Rio+20	ที่จะมีขึ้นในวันที่	๒๐	–	๒๒	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๕			

	 กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รเพื่อเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ

ก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐1๒	(Rio+20)	และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำ�ง�น	๓	คณะ 

ได้แก่	 คณะทำ�ง�นด้�นส�รัตถะ	 คณะทำ�ง�นด้�นพิธีก�ร	 ก�รบริห�รจัดก�รและประช�สัมพันธ์	 และคณะทำ�ง�น 

ก�รจัดทำ�เอกส�รเผยแพร่	ซึ่งสำ�นักง�นฯ	รับผิดชอบคณะทำ�ง�นด้�นส�รัตถะ	โดยมีเลข�ธิก�รสำ�นักง�นฯ	เป็นประธ�น 

คณะทำ�ง�น	มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รดำ�เนินก�รจัดเตรียมส�รัตถะ	ข้อเสนอแนะท่�ทีไทยและจัดทำ�ร่�งถ้อยแถลงให้กับองค์หัวหน้�	

คณะผู้แทนไทยและผู้แทนไทยในก�รเข�้ร่วมเจรจ�ภ�ยใต้ก�รประชุม	 Rio+20	 เพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รเพื่อเตรียม 

คว�มพร้อมฯ	พิจ�รณ�

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	ได้มีก�รจัดประชุมคณะทำ�ง�นด้�นส�รัตถะ	จำ�นวน	๒	ครั้ง	ได้แก่

 ครั้งที่ ๑	เมื่อวันที่	๒๐	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	พิจ�รณ�ร่�ง	Intervention	ของประเทศไทยสำ�หรับก�รประชุม 

Regional	Preparatory	Meeting	 for	Asia	Pacific	Region	ณ	กรุงโซล	ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	 ในระหว่�งวันที่	1๙–๒๐ 

ตุล�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 โดยมีศ�สตร�จ�รย์	 ดร.	 สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ	 เจ้�ฟ้�จุฬ�ภรณวลัยลักษณ์	 อัครร�ชกุม�รี 

ทรงเป็นองค์หัวหน้�คณะผู้แทนไทยและกล่�วถ้อยแถลงในก�รประชุม	

 ครั้งที่ ๒	เมื่อวันที่	๒๕	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	พิจ�รณ�ร่�ง	Thailand’s	Input	for	Compilation	Document	

ซึ่งเป็นข้อเสนอของประเทศไทยต่อเอกส�รที่จะเป็นผลลัพธ์ของก�รประชุม	 Rio+20	 และกระทรวงก�รต่�งประเทศ 

ได ้จัดส ่งให ้สำ�นักเลข�ธิก�ร	 UNCSD	 แล้ว 

เมื่อวันที่	1	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	

	 นอกจ�กนี้	 สำ�นักง�นฯ	 ได้มอบหม�ย 

เจ ้ �หน ้�ที่ เข ้ �ร ่วมประชุมในกระบวนก�ร 

เตรียมก�รสำ�หรับก�รประชุม	Rio+20	ด้วยแล้ว
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 ผลผลิต

	 ท่�ทีของประเทศไทยประกอบก�รประชุมในกระบวนก�รเตรียมก�รสำ�หรับก�รประชุม	 Rio+20	 ถ้อยแถลง 

ในที่ประชุม	และ	Submission	ต่�งๆ

 ผลลัพธ์

	 คณะผู้แทนไทยที่เข้�ร่วมประชุมส�ม�รถนำ�ไปใช้ประกอบก�รประชุมระหว่�งประเทศ

 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
 หลักการ เหตุผล 

	 คว�มร่วมมอืด้�นสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนืเป็นก�รดำ�เนนิง�นภ�ยใต้คณะทำ�ง�นอ�เซยีนสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื	

(ASEAN	Working	Group	on	Environmentally	Sustainable	Cities)	เพื่อมุ่งสู่คว�มเป็นเมืองสีเขียวและเมืองที่สะอ�ด

อย่�งน่�อยู่และยั่งยืน	 ยกระดับคุณภ�พชีวิต	 คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 และบรรเท�วิกฤตภ�วะโลกร้อน	 โดยมีกรอบแนวท�ง 

และตัวชี้วัดในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนใน	 ๓	 ด้�น	 ได้แก่	 ด้�นอ�ก�ศ	 ด้�นขยะและพื้นที่สีเขียว	 และด้�นนำ้�	 

และมีร�งวัลสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภ�คอ�เซียน	 (ASEAN	 ESC	 Award)	 เป็นกลไกหลักในก�รกระตุ้นให้เกิด 

คว�มร่วมมือในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภ�คอ�เซียน		
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 ผลการดำาเนินงาน 

	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะหน่วยประส�นง�นกล�งของประเทศ	 ด้�นสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภ�คอ�เซียนได้

เสนอเทศบ�ลนครพิษณุโลกเข้�แข่งขันเพื่อรับร�งวัลอ�เซียนด้�นสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	ประจำ�ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	และได้

รับร�งวัลชนะเลิศของอ�เซียน	 โดยได้รับใบประก�ศเกียรติคุณ	 (Certificate	 of	 Recognition)	 รวมทั้งได้เสนอเทศบ�ล

นครภูเก็ตเข้�รับร�งวัลฯ	 ประเภทก�รเสนอโดยประเทศด้�นก�รจัดก�รอ�ก�ศ	 ซึ่งสำ�นักง�นฯ	 ได้เข้�ร่วมพิธีมอบร�งวัล

อ�เซยีนด้�นสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื	ประจำ�ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	เก�ะบ�หล	ีส�ธ�รณรฐัอนิโดนเีซยี	เมือ่วนัที	่๒๓	พฤศจกิ�ยน 

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และมี	 น�งเปรมฤดี	 ช�มพูนท	 น�ยกเทศมนตรีนครพิษณุโลก	 และน�งส�วสมใจ	 สุวรรณศุภพน� 

น�ยกเทศมนตรีนครภูเก็ต	เป็นผู้รับร�งวัลฯ

 ผลผลิต 

	 ประเทศไทย	 โดยเทศบ�ลนครพิษณุโลก	 ได้รับร�งวัลชนะเลิศด้�นสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภ�คอ�เซียน 

ด้�นก�รจัดก�รขยะและพื้นที่สีเขียว	 และเทศบ�ลนครภูเก็ต	 ได้รับร�งวัลฯ	 ประเภทก�รเสนอโดยประเทศฯ	 

ด้�นก�รจัดก�รอ�ก�ศ	

 ผลลัพธ์ 

	 ประเทศไทยมีก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบคว�มร่วมมืออ�เซียนด้�นสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	 เพื่อมุ่งสู่ก�รพัฒน� 

ที่ยั่งยืนและคุณภ�พชีวิตที่ดีของประช�ชน



๖๕

Annual Report 2011

 รายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

 หลักการ เหตุผล

	 ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องทำ�ร�ยง�นแห่งช�ติ	(National	Communication)	เพื่อเสนอต่อสำ�นักเลข�ธิก�ร
อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (United	 Nations	 Framework	 Convention	 on	
Climate	Change	Secretariat)	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	คือ	ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลด้�นก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ของประเทศต่�งๆ	 ก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้องด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศที่ผ่�นม�และแนวท�งก�รดำ�เนินง�น
ในอน�คต	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นกัง�นฯ	ซึง่เป็นหน่วยประส�นง�นกล�งระดบัช�ตด้ิ�นก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ	ได้เริม่ดำ�เนนิโครงก�ร
จัดทำ�ร�ยง�นแห่งช�ติฉบับที่	๒	(Second	National	Communication)	ตั้งแต่เดือนมิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๕1	และนำ�เสนอ
ต่อสำ�นักเลข�ธิก�รอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	เมื่อวันที่	๒๔	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	
โดยดำ�เนินก�รต�มคู่มือก�รจัดทำ�บัญชีก๊�ซเรือนกระจก	ค.ศ.	1๙๙๖		(Revised	1996		IPCC	guidelines	for	national	
greenhouse	gas	inventories)	ของคณะกรรมก�รร่วมระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	(IPCC)
ผลผลิต

 `	 ร�ยง�นก�รจัดทำ�บัญชีก๊�ซเรือนกระจกของประเทศไทย
 `	 ร�ยง�นก�รศกึษ�ด้�นผลกระทบของก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ 
และคว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศในอน�คตและก�รปรับตัวในภ�คส่วน 
ที่สำ�คัญ
 `	 ร�ยง�นแห่งช�ติฉบับที่	๒	

 ผลลัพธ์

 `	 ระดับประเทศ:	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 และประช�ชนทั่วไป	 มีคว�มรู้ 
คว�มเข้�ใจเนื้อห�ส�ระของร�ยง�นแห่งช�ติฉบับที่	 ๒	 ในเรื่องก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ	

 `	 ระดับโลก:	เกิดคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

 `	 ก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลก๊�ซเรือนกระจกต้องมีก�รทำ�ให้ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 และเป็นระบบเพื่อให้ 
นำ�ไปใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
 `	 หน่วยง�น	 และผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภ�คส่วนร่วมเป็นเครือข่�ยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
มีก�รเชื่อมโยง	แลกเปลี่ยน	และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 `	 ควรมีก�รเผยแพร่คว�มรู้ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศให้ภ�คประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง	
 `	 ควรมีก�รศึกษ�ในเรื่องก�รปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเพิ่มขึ้น



๖๖

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 รายงานแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า 

 หลักการ เหตุผล

	 ก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยพื้นที่ชุ ่มนำ้�	 สมัยที่	 ๒ 

(Conference	of	the	Parties	:	COP-2)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒7	มีข้อเสนอแนะ

ที่	 ๒.1	 (Recommendation)	 ให้ภ�คีอนุสัญญ�ฯ	 จัดทำ�ร�ยง�นแห่งช�ติ 
(National	 Report)	 เพื่อนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นของประเทศ	 ทุก	 ๓	 ปี	 ต่อสำ�นักเลข�ธิก�รอนุสัญญ�ฯ 

ก่อนก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ฯ	 ซึ่งร�ยง�นฉบับล่�สุดจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วย 

พื้นที่ชุ่มนำ้�	สมัยที่	11	ระหว่�งวันที่	๖-1๓	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ณ	เมืองบูค�เรสต์	ประเทศโรม�เนีย

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะหน่วยประส�นง�นกล�งอนุสัญญ�ว่�ด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้�	 ได้ยกร่�งร�ยง�นแห่งช�ติว่�ด้วย

อนุสัญญ�ว่�ด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้�	 ประกอบด้วยผลก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	 เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มนำ้�	 ทั้งในเรื่อง	 ก�รอนุรักษ์และ 

ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มนำ�้อย่�งช�ญฉล�ด	 พื้นที่ชุ่มนำ้�ที่มีคว�มสำ�คัญระดับน�น�ช�ติ	 คว�มร่วมมือระหว�่งประเทศ	 และ

ก�รติดต่อสื่อส�ร	ก�รให้ก�รศึกษ�	และก�รเสริมสร้�งคว�มตระหนักแก่ส�ธ�รณชนเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มนำ้�ของประเทศไทย	

ในช่วงเวล�	๓	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๕1-๒๕๕๔)	 โดยได้จัดประชุมเพื่อรับฟังคว�มคิดต่อ	 (ร่�ง)	ร�ยง�นแห่งช�ติฯ	 เมื่อวันที่	๒๓	

สิงห�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	ณ	 โรงแรมเมธ�วลัย	 จังหวัดเพชรบุรี	 และคณะอนุกรรมก�รก�รจัดพื้นที่ชุ่มนำ้�ในก�รประชุม 

ครั้งที่	๓/๒๕๕๔	เมื่อวันที่	1๒	กันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้เห็นชอบต่อร�ยง�นแห่งช�ติดังกล่�ว	และสำ�นักง�นฯ	ได้เสนอ

สำ�นักเลข�ธิก�รอนุสัญญ�ว่�ด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้�แล้วเมื่อเดือนกันย�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ที่ผ่�นม�

 ผลผลิต

	 ร�ยง�นแห่งช�ติว่�ด้วยอนุสัญญ�ว่�ด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้�	(พ.ศ.	๒๕๕๔)

 ผลลัพธ์

	 หน่วยง�นต่�งๆ	 ทั้งภ�ครัฐ	 เอกชน	 สถ�บันก�รศึกษ�	 องค์กร 

พัฒน�เอกชน	 และประช�ชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มนำ้�	 ได้รับทร�บข้อมูล 

ก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มนำ้�ของประเทศ	และนำ�ไปใช้ว�งแผนระดับนโยบ�ย	และในพื้นที่ของตน

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ก�รมส่ีวนร่วมของหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง	อ�ท	ิภ�คเอกชน	ส่วนร�ชก�รทัง้ส่วนกล�งและภมูภิ�ค	สถ�บนัก�รศกึษ�	

องค์กรพัฒน�เอกชนจ�กก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็นในก�รให้ข้อมูลสำ�หรับบรรจุในร�ยง�นแห่งช�ติ	 รวมถึงก�รได้รับ

คว�มเห็นชอบจ�กคณะอนุกรรมก�รก�รจัดก�รพื้นที่ชุ่มนำ้�

 



Annual Report 2011

 การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ ๓๕ 

 หลักการ เหตุผล

	 ประเทศไทยเข้�เป็นภ�คีอนุสัญญ�คุ้มครองมรดกโลก	 เมื่อวันที่	 17	 กันย�ยน	พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 โดยได้ดำ�เนินก�ร 

พันธกรณีในอนุสัญญ�ฯ	 ตลอดม�	 และในก�รประชุมคณะกรรมก�รมรดกโลก	 สมัยส�มัญครั้งที่	 ๓๕	ณ	 กรุงป�รีส	 

ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส	ประเทศไทยได้เข้�ร่วมก�รประชุมดังกล่�วในฐ�นะกรรมก�รมรดกโลก

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะหน่วยประส�นง�นกล�งภ�ยใต้อนุสัญญ�คุ้มครองมรดกโลก	 ได้จัดเตรียมคว�มพร้อม 

ของประเทศไทยในก�รประชุมคณะกรรมก�รมรดกโลกสมัยส�มัญ	 ครั้งที่	 ๓๕	 โดยมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	(น�ยสุวิทย์	คุณกิตติ)		เป็นหัวหน้�คณะผู้แทนไทย	ผลก�รประชุมสรุปได้	ดังนี้

 `	 ที่ประชุมมีมติถอดถอนแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภ�วะอันตร�ย	 1	 แห่ง	 คือ	Manas	Wildlife	 Sanctuary	

(India)	และเพิ่มเติมบัญชีร�ยชื่อแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภ�วะอันตร�ย	๒	แห่ง	ได้แก่	Río	Plátano	Biosphere	Reserve	

(Honduras)	และ	Tropical	Rainforest	Heritage	of	Sumatra	(Indonesia)

 `	 ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มบัญชีร�ยชื่อแหล่งมรดกโลก	 ท�งวัฒนธรรมและท�งธรรมช�ติ	 จำ�นวน	 ๒๕	 แหล่ง	 

ทำ�ให้ปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลกท�งวัฒนธรรมและท�งธรรมช�ติ	จำ�นวน	๙๓๖	แหล่ง	

 `	 ก�รร�ยง�นสถ�นภ�พก�รอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก	ในส่วนของร�ชอ�ณ�จักรไทยมี	๒	ว�ระ	ได้แก่	สถ�นภ�พ

ก�รอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่�ดงพญ�เย็น-เข�ใหญ่	และแผนก�รอนุรักษ์ปร�ส�ทพระวิห�ร	

 `	 ที่ประชุมมีมติให้ก�รรับรองก�รขึ้นทะเบียนกลุ่มป่�แก่งกระจ�นให้อยู่ในบัญชีร�ยชื่อเบื้องต้น

 `	 ร�ยง�นก�รจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�งวด	(Periodic	Report)	ในภูมิภ�คต่�งๆ	

 `	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหพันธรัฐรัสเซีย	 เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมคณะกรรมก�รมรดกโลก	 สมัยส�มัญ	

ครั้งที่	๓๖	ณ	เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	ระหว่�งวันที่	๒๕	มิถุน�ยน	–	๕	กรกฎ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๕		

 ผลผลิต

	 คณะผู้แทนไทยเข้�ร่วมประชุมเพื่อรับทร�บมติที่ประชุมและนำ�เสนอก�รขึ้นทะเบียนกลุ่มป่�แก่งกระจ�น 

ให้อยู่ในบัญชีร�ยชื่อเบื้องต้น

 ผลลัพธ์

	 แหล่งวัฒนธรรมและแหล่งธรรมช�ติของประเทศไทยได้รับก�รคุ้มครอง	ปกป้อง	และฟื้นฟู

๖7



๖8

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ สมยัที ่๑๐ 

 หลักการ เหตุผล

	 ประเทศไทยต้องดำ�เนินก�รในฐ�นะภ�คีอนุสัญญ�ว ่�ด ้วย 
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในก�รให้คว�มร่วมมือ	 แสดงคว�มคิดเห็น 
ท่�ทใีนประเดน็ต่�งๆ	ในก�รประชมุสมชัช�ภ�คอีนสุญัญ�ฯ	ซึง่สำ�นกัเลข�ธกิ�ร 
อนุสัญญ�ฯ	 ได้จัดก�รประชุมขึ้น	 เพื่อเจรจ�ต่อรองนำ�ประเด็นที่เห็นว่�เป็น
ประโยชน์กับประเทศไทยบรรจุไว้ในข้อมติของก�รประชุมนั้นๆ	 เพื่อนำ�ม�ใช้
ปฏบิตัสิำ�หรบัประเทศ	ตลอดจนคดัค้�นประเดน็ทีม่ผีลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักเลข�ธิก�รอนุสัญญ�ฯ	 ได้จัดก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
สมัยที่ 	 1๐	 ระหว ่�งวันที่ 	 18-๒๙	 ตุล�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ณ	 เมืองน�โงย�	 ประเทศญี่ปุ ่น	 ซึ่ งรัฐมนตรี 
ว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมด้วยผู ้แทนสำ�นักง�นฯ	 และผู ้แทนจ�กหน่วยง�น 
ที่เกี่ยวข้อง	 ได้เข้�ร่วมก�รประชุม	 และร่วมจัดนิทรรศก�ร	 เรื่อง	 มองคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของประเทศไทย 
ผ่�นโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมง�น	 CEPA	 Fair 
เรื่อง	 Thailand’s	 Successful	 Celebration	 of	 the	 International	 Year	 of	 Biodiversity	 และร่วมจัด 
ก�รประชุมกลุ่มย่อย	 เรื่อง	 เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสนับสนุนก�รอนุรักษ์	 ก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน	 และก�รแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จ�กทรัพย�กรพันธุกรรมสัตว์	

 ผลผลิต

	 ข้อตัดสินใจของสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ฯ	ที่สำ�คัญ	อ�ทิ
 `	 พิธีส�รน�โงย�ว่�ด้วยก�รเข้�ถึงทรัพย�กรพันธุกรรมและก�ร 
แบ่งป ันผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจ�กก�รใช ้ประโยชน์ทรัพย�กรพันธุกรรม 
อย่�งเท่�เทียมและยุติธรรม	
 `	 พธิสี�รเสรมิน�โงย�-กวัล�ลมัเปอร์ว่�ด้วยก�รรบัผดิและก�รชดใช้ของ
พิธีส�รค�ร์ต�เฮน�ว่�ด้วยคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ	
 `	 แผนกลยุทธ ์อนุสัญญ�ว ่�ด ้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 
ค.ศ.	๒๐11-๒๐๒๐	(แผนกลยุทธ์ไอจิ)

 ผลลัพธ์

	 แผนกลยุทธ์อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พฯ	 ส�ม�รถใช้เป็นกรอบสำ�หรับจัดทำ�แผนระดับช�ติ
ด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ	(นโยบ�ย	ม�ตรก�ร	และแผนก�รอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ
อย่�งยั่งยืน	ฉบับที่	๔	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐)

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

 `	 ก�รเตรียมคว�มพร้อมของประเทศไทยและภ�คีอื่นๆ	ในก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ฯ	

 `	 ก�รจดัทำ�ท่�ทแีละคว�มเหน็ของประเทศภ�คตี�มว�ระก�รประชมุ	ในก�รนำ�เสนอต่อทีป่ระชมุสมชัช�ภ�คฯี 
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 การติดตามประเมินผลการด�าเนนิงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
 ลุ่มแม่น�้าโขง 

 หลักการ เหตุผล

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้รับมอบหม�ยจ�กกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน่วยง�นหลักในก�ร

ดำ�เนนิโครงก�รตดิต�มก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นด้�นสิง่แวดล้อม	ภ�ยใต้กรอบยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�สิง่แวดล้อมของ

โครงก�รคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจในอนุภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง	 (Greater	Mekong	Subregion	 -	Core	Environment	 

Program	3	-	Environmental	Performance	Assessment	:	GMS-CEP3-EPA)	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้เผยแพร่กรอบแนวคิดเกี่ยวกับก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยน

ประสบก�รณ์	รวมทั้งได้สำ�รวจทัศนคติหน่วยง�นภ�ครัฐ	สถ�บัน	ก�รศึกษ�	และองค์ก�รพัฒน�เอกชน	เกี่ยวกับประเด็น

สำ�คัญด้�นสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	 และคัดเลือกประเด็นที่ได้รับก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ	 8	 ประเด็นแรก	 ได้แก่	

ทรัพย�กรนำ้�	 มลพิษท�งนำ้�	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 คว�มเสื่อมโทรมของทรัพย�กรดิน	 ทรัพย�กรป่�ไม้และ 

สัตว์ป่�	 ทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง	 มลพิษท�งอ�ก�ศ	 และก�รจัดก�รขยะ	 และได้มีก�รกำ�หนดตัวชี้วัดต�มกรอบ

แนวคิดแรงกดดัน-สถ�นะ-ก�รตอบสนอง	 (Pressure-State-Response	 :	 PSR	 framework)	 สำ�หรับนำ�ไปประเมิน 

ผลก�รดำ�เนนิง�นด้�นสิง่แวดล้อมในแต่ละประเดน็	และนำ�ม�จดัทำ�ร�ยง�นก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นด้�นสิง่แวดล้อม

ของประเทศไทย	(Thailand	Environmental	Performance	Assessment	Report)	

 ผลผลิต

	 ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	 (Thailand	 Environmental	 

Performance	Assessment	Report)	

 ผลลัพธ์

	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะเวล�ที่ผ่�นม� 

และส�ม�รถนำ�ไปใช้ประกอบก�รพัฒน�และปรับปรุงแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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 ปัญหา อุปสรรค

	 ก�รจดัเกบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัก�รดำ�เนนิง�นด้�นสิง่แวดล้อมยงัมไีม่เพยีงพอ	ไม่ต่อเนือ่ง	และยงัไม่เป็นม�ตรฐ�น

เดียวกัน	รวมทั้งข�ดก�รพัฒน�ตัวชี้วัดที่เหม�ะสมในก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละประเด็น		

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 คว�มต่อเนื่องของข้อมูล	และก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น	

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องและเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน	

และมีก�รกำ�หนดตัวชี้วัดก�รดำ�เนินง�นให้ครอบคลุมทุกประเด็นสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งมีก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 

ด้�นสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่�งต่อเนื่อง

 การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ (United Nations Climate Change Talks, Bangkok) 

 หลักการ เหตุผล

	 ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	7	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	18	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔		

เหน็ชอบให้สำ�นกัง�นฯ	เป็นเจ้�ภ�พร่วมในก�รจดัประชมุสหประช�ช�ตว่ิ�ด้วยก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ	(United	

Nations	Climate	Change	Talks,Bangkok)	ณ	ศูนย์ก�รประชุมสหประช�ช�ติ	กรุงเทพฯ	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 เป็นเจ้�ภ�พในก�รจัดก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (United	

Nations	Climate	Change	Talks,	Bangkok)	และก�รประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	ในระหว่�งวันที่	๓๐	มีน�คม	–	1๕	เมษ�ยน	
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พ.ศ.	 ๒๕๕๔	ณ	 ศูนย์ก�รประชุมสหประช�ช�ติ	 กรุงเทพฯ	 ซึ่งมีผู้แทนจ�กประเทศภ�คีสม�ชิกของอนุสัญญ�ฯ	 จำ�นวน 

1๙๓	ประเทศ	 ประม�ณ	๒,๐๐๐	 คน	 เข้�ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำ�หนดทิศท�ง	 ตลอดจนยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�น 

ในก�รแก้ไขปัญห�โลกร้อนและก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 เพื่อนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย	 ที่มุ่งหวังให้

น�น�ช�ติบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้	 ภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รบ�หลี	 ซึ่งได้เริ่มต้นดำ�เนินก�รตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ต�มมติ 

ก�รประชุมรัฐภ�คีอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 ครั้งที่	 1๓	 และพิธีส�รเกียวโต 

ครั้งที่	 ๓	ณ	 ประเทศอินโดนีเซีย	 โดยใช้งบประม�ณของสำ�นักเลข�ธิก�รอนุสัญญ�ฯ	 (เงินนอกงบประม�ณ)	 ประม�ณ 

๓๐	ล้�นบ�ท	และงบประม�ณของสำ�นักง�นฯ	1	ล้�นบ�ท	

 ผลผลิต

	 ก�รเป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 (United	 Nations 

Climate	Change	Talks,	Bangkok)

 ผลลัพธ์

	 ประเทศไทยมีส่วนในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้อนุสัญญ�ฯ	 และพิธีส�รฯ	 อันนำ�ม�ซึ่งภ�พพจน์ที่ดี	 

และส่งเสริมให้เกิดร�ยได้ภ�ยในประเทศ

 การประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
 สมัยที่ ๑๖ (COP16) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๖ (CMP6) 

 หลักการ เหตุผล

	 ก�รเตรียมก�รเพื่อเข ้�ร ่วมประชุมรัฐภ�คีอนุสัญญ�สหประช�ช�ติ 

ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 สมัยที่	 1๖	 (COP16)	 และก�รประชุม

รัฐภ�คีพิธีส�รเกียวโต	 สมัยที่	 ๖	 (CMP6)	ณ	 เมืองแคนคูน	 สหรัฐเม็กซิโก	 ระหว่�ง 

วันที่	 ๒๙	 พฤศจิก�ยน	 –	 1๐	 ธันว�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะหน่วย 

ประส�นง�นกล�งระดับช�ติ	 ได้จัดให้มีก�รประชุมหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อร่วมกำ�หนดท่�ทีในก�รเข้�ร่วมประชุมฯ 

โดยผลก�รประชุมมีคว�มสอดคล้องกับกรอบท่�ทีก�รเจรจ�ที่ได้จัดเตรียมไว้
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 ผลการดำาเนินงาน

 `	 ผลก�รประชุมรัฐภ�คีอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศสมัยที่	1๖	(COP16)	

มีดังนี้

	 	 มีมติรับรองข ้อตกลงแคนคูน	 (Cancun	 Agree-

ment)	 ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับคว�มร่วมมือระยะย�ว	 ภ�ยใต้ 

อนุสัญญ�ฯ	 ประกอบด ้วยร�ยละเอียดก�รพิจ�รณ�แนวท�ง 

ก�รดำ�เนินก�รร่วมกันในอน�คตของประเทศภ�คีสม�ชิก	 ได้แก่	 

ข ้อตกลงวิสัยทัศน ์ร ่ วม	 ก�รปรับตัว	 ก�รลดก�รปล ่อยก ๊�ซ 

เรือนกระจก	 ก�รเงิน	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พคว�มร่วมมือท�งด้�น

เทคโนโลยี	 ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี	 และก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

ด้�นก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี	 ก�รผลักดันให้เกิดโครงก�ร	 Carbon	

Capture	and	Storage:	CCS)	ซึง่เป็นกลไกหนึง่ภ�ยใต้กลไกก�รพฒัน�

ที่สะอ�ด	 ก�รทบทวนก�รดำ�เนินง�นของกองทุนของกลุ่มประเทศ 

ที่พัฒน�น้อย	 (Least	 Developed	 Countries	 Fund	 :	 LDC) 

ก�รพิจ�รณ�กลไกท�งก�รเงินภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของกองทุน 

สิ่ ง แวดล ้ อมโลก	 ก�รจั ดทำ �ร�ยง�นแห ่ งช�ติ 	 (Na t iona l	 

Communication:	 NC)	 และก�รจัดทำ�บัญชีก ๊�ซเรือนกระจก	 

(National	Inventory:	NI)
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	 	 ก�รเจรจ�ในภ�พรวมภ�ยใต้แผนปฏิบัติก�รบ�หลี	 (Bali	 Action	 Plan)	 ได้กำ�หนดเป้�หม�ยให้จำ�กัดก�ร

เพิ่มอุณหภูมิของโลกไม่เกิน	๒	องศ�เซลเซียส	ก�รจัดตั้ง	Green	Climate	Fund	เพื่อช่วยประเทศกำ�ลังพัฒน�ในก�รลด 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกและก�รปรับตัวเพื่อรับมือจ�กผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 ก�รให้ 

ก�รสนับสนุน	 Reducing	 Emission	 from	 Deforestation	 and	 Degradation	 in	 Developing	 Countries	 

REDD	 –	 Plus	 เพื่อพัฒน�โครงก�รในลักษณะสมัครใจ	 ก�รทำ�กระบวนก�รก�รติดต�มตรวจสอบ	 ก�รจัดทำ�ร�ยง�น 

และก�รทวนสอบ	 (Measurement	 Reporting	 and	 Verification	 :	 MRV)	 สำ�หรับก�รลดก๊�ซเรือนกระจกที่ได้รับ 

ก�รสนบัสนนุระหว่�งประเทศและภ�ยในประเทศ	นอกจ�กนีท้ีป่ระชมุยงัเหน็ชอบให้ตัง้	Adaptation	Committee	อกีด้วย

	 	 จัดตั้งกระบวนก�ร	International	Consultation	and	Analysis	(ICA)

	 	 ประเทศกำ�ลังพัฒน�ส�ม�รถขอรับก�รสนับสนุนท�งเทคโนโลยี	 ก�รเงิน	 และก�รเสริมสร้�งศักยภ�พ 

เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 สำ�หรับก�รเตรียมก�รและดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนก�รลดก๊�ซเรือนกระจก	 (NAMAs)	 จ�กประเทศ 

ที่พัฒน�แล้ว

 `	 ผลก�รประชุมรัฐภ�คีพิธีส�รเกียวโต	สมัยที่	๖	(CMP6)	มีดังนี้

	 	 -	 ให้มีข้อตกลงต�มพันธกรณีรอบสอง	(Second	Commitment	Period)	โดยประเทศกำ�ลังพัฒน�ยืนยัน

ให้มีก�รต่ออ�ยุพิธีส�รเกียวโตหลัง	 ค.ศ.	 ๒๐1๒	ทั้งนี้	 ยังคงให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มกลไกก�รลดก๊�ซเรือนกระจกภ�ยใต้

พิธีส�รเกียวโต	ซึ่งประกอบด้วย	Joint	 Implementation	 (JI)	Emission	Trading	 (ET)	และ	Clean	Development	

Mechanism	(CDM)

	 	 -	 ให้มีก�รลดก๊�ซเรือนกระจกลงร้อยละ	 ๒๕	 –	 ๔๐	 ภ�ยใน	 ค.ศ.	 ๒๐๒๐	 สำ�หรับปีฐ�นก�รคำ�นวณ 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกยังคงใช้	ค.ศ.	1๙๙๐	

 ผลผลิต

	 ประเทศไทยได้มีส่วนร่วม	และรับทร�บผลก�รประชุมด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศในระดับน�น�ช�ติ

 ผลลัพธ์

	 ประเทศไทยนำ�ผลก�รประชุมฯ	 ใช้เป็นกรอบแนวท�งก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่จำ�เป็นและสำ�คัญเพื่อรองรับ 

ม�ตรก�รลดก๊�ซเรือนกระจก	 และก�รปรับตัวภ�ยใต้อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

ได้อย่�ง	สอดคล้อง	เหม�ะสม	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม
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 แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 (Climate Change Coordinator: CCC) 

 หลักการ เหตุผล

	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 8	 กันย�ยน	พ.ศ.	 ๒๕๕๒	ประกอบกับ	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิก�ยน 

พ.ศ.	๒๕๕๒	เห็นชอบในหลักก�รของก�รจัดตั้งผู้ประส�นง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	(Climate	Change 

Officer:	 CCO)	 จำ�นวน	 ๓๐	 หน่วยง�น	 (1๙	 กระทรวง	 และ	 11	 หน่วยง�นรัฐ)	 เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 

ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นกัง�นฯ	ได้ดำ�เนนิก�รเชญิหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องเข้�ร่วมก�รประชมุผูป้ระส�นง�นด้�นก�รเปลีย่นแปลงสภ�พ

ภมูอิ�ก�ศ	พร้อมทัง้	ได้รวบรวมร�ยชือ่ผูป้ระส�นง�นด้�นก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ	โดยยก	(ร่�ง)	คำ�สัง่สำ�นกัน�ยก

รฐัมนตร	ีเรือ่ง	แต่งตัง้ผูป้ระส�นง�นด้�นก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ	(Climate	Change	Coordinator:	CCC)	และได้

นำ�กร�บเรยีนน�ยกรฐัมนตรเีพือ่พจิ�รณ�ลงน�มแต่งตัง้ต�มคำ�สัง่สำ�นกัน�ยกรฐัมนตรทีี่	7๔/๒๕๕๔	ลงวนัที่	1๒	เมษ�ยน	

พ.ศ.	๒๕๕๔	เรื่องแต่งตั้งผู้ประส�นง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	(Climate	Change	Coordinator:	CCC)	

แล้วเสร็จ

 ผลผลิต

	 คำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่	 7๔/๒๕๕๔	 ลงวันที่	 1๒	 เมษ�ยน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 เรื่องแต่งตั้งผู้ประส�นง�น 

ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	(Climate	Change	Coordinator:	CCC)

 ผลลัพธ์

	 ประเทศไทยมีกลไกสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของประเทศไทย	 ภ�ยใต้

ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม	ตลอดจนก�รดำ�เนินง�นร่วมกับน�น�ช�ติให้บังเกิดประสิทธิภ�พ	รวดเร็ว	และเกิดประโยชน์สูงสุด
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	 การติดตามประเมินผลนโยบาย	แผน	และมาตรการต่างๆ

 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ดำ�เนินก�รติดต�ม	 ตรวจสอบ	 ประเมินสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ภ�ยใต้

กรอบที่โครงก�รสิ่งแวดล้อมแห่งสหประช�ช�ติ	 (UNEP)	 กำ�หนดประกอบด้วยหัวข้อสำ�คัญ	 อันได้แก่	 ก�รเปลี่ยนแปลง 

สภ�พภูมิอ�ก�ศคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 ทรัพย�กรนำ้�	 พลังง�น	 ดินและก�รใช้ประโยชน์ของที่ดิน	 แร่ธ�ตุ	 

สิ่งแวดล้อมชุมชน	 สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรม	 ขยะ	 ของเสียอันตร�ย	 ส�รอันตร�ย	 คุณภ�พอ�ก�ศ 

และระดับเสียง	 และภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ	 รวมทั้งประเด็นปัญห�จ�กก�รเกิดอุทกภัยและดินถล่ม	 ก�รเปลี่ยนแปลง 

ก�รใช้ที่ดิน	 และก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่งอย่�งมีส่วนร่วม	 ซึ่งจะทวีคว�มสำ�คัญในอน�คต	 รวมทั้งได้ทำ�ก�รศึกษ� 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รเชิงบูรณ�ก�รอย่�งเป็นรูปธรรม

 ผลผลิต

	 ร�ยง�นสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๔	และข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยแบบบูรณ�ก�ร

 ผลลัพธ์

	 ผู ้บริห�รและหน่วยง�นใช้เป็นฐ�นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจว�งแผน	 ปรับปรุงและแก้ไขนโยบ�ย 

ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	

 หลักการ เหตุผล

	 ต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม 

แห ่งช�ติ 	 พ.ศ.๒๕๓๕	 ม�ตร�1๓	 (1๓)	 ได ้กำ�หนดให ้ เสนอ

ร�ยง�นเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

ต่อคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติและคณะรัฐมนตรีต�มลำ�ดับ	

 ผลการดำาเนินงาน
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 การตดิตามประเมนิผลด้านนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
 แบบบูรณาการ 

 หลักการ เหตุผล

	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะหน ่วยประส�นกล�งแห ่งช�ติของอนุสัญญ� 

ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พได้ดำ�เนินก�รติดต�มประเมินผลแผนก�รอนุรักษ์ 

และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน	 พ.ศ.	 ๒๕๕1	 -	 ๒๕๕๕	 

ในระยะครึ่งแผน	 เพื่อนำ�เสนอคณะอนุกรรมก�รอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ	 รวมทั้งคณะกรรมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พแห่งช�ติ	และผนวกไว้ในร�ยง�นแห่งช�ติเพื่อนำ�เสนอต่อสำ�นักเลข�ธิก�ร

อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พต่อไป

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้รวบรวมผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนร�ชก�รและสถ�บันก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งปัญห�

และอุปสรรคที่เกิดขึ้น	 และนำ�ม�จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพื่อก�รพัฒน�และปรับปรุงนโยบ�ย	 เพื่อให้ส�ม�รถ 

ใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของประเทศได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 และได้นำ� 

ผลก�รติดต�มประเมินผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยดังกล่�วเสนอต่อคณะอนุกรรมก�รอนุสัญญ�ว่�ด้วย 

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พเพื่อพิจ�รณ�แล้ว	เมื่อวันที่	๓1	สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔

 ผลผลิต

	 ร�ยง�นก�รติดต�มประเมินผลนโยบ�ย	 ม�ตรก�รและแผนด้�นก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน	พ.ศ.	๒๕๕1-๒๕๕๔	ในระยะครึ่งแผน	และข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
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 ผลลัพธ์

	 ส่วนร�ชก�รและสถ�บันก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้องส�ม�รถ

นำ�ไปใช้ในก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นในส่วนที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง 

ก�รจัดทำ�นโยบ�ย	 ม�ตรก�รและแผนด้�นก�รอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน	พ.ศ.	๒๕๕๕-

๒๕๖๐	ต่อไป

 ปัญหา อุปสรรค  

	 มีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยดังกล่�วเป็นจำ�นวนม�ก	 ส่งผลให้ก�รติดต�มประเมินผลอ�จไม่ครอบคลุม 

ทุกหน่วยง�นที่กำ�หนดไว้	หรืออ�จได้รับผลก�รติดต�มไม่ครบถ้วนเพียงพอ

 เงื่อนไขความสำาเร็จ 

	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจะต้องเห็นคว�มสำ�คัญในก�รนำ�นโยบ�ยดังกล่�วไปเป็นกรอบในก�รดำ�เนินง�น 

ด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	รวมทั้งให้คว�มร่วมมือในก�รติดต�มประเมินผล

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

	 ควรมีก�รประช�สัมพันธ์และถ่�ยทอดนโยบ�ยดังกล่�วไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งทั่วถึง	และมีก�รติดต�ม

ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง	
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 การตดิตามการแก้ไขปัญหาการใช้ความเคม็ในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ในพืน้ทีน่�า้จดื 

 หลักการเหตุผล 

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 7	 กันย�ยน	พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 เห็นชอบกับแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รใช้คว�มเค็ม 

ในก�รเพ�ะเลีย้งสตัว์นำ�้ในพืน้ทีน่ำ�้จดื	ซึง่ภ�ยหลงัได้มคีำ�สัง่น�ยกรฐัมนตร	ีที	่๖/๒๕๕๓		ลงวนัที	่๒๔	ธนัว�คม	พ.ศ.	๒๕๕๓		

เรื่อง	 มอบอำ�น�จให้ผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครและผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดปฏิบัติร�ชก�รแทนน�ยกรัฐมนตรี	 โดยอ�ศัย

อำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๙	แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๓๕		เพื่อระงับ

ก�รใช้คว�มเค็มในก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในพื้นที่นำ้�จืด

 ผลการดำาเนินงาน 

	 สำ�นกัง�นฯ	ได้ดำ�เนนิก�รตดิต�ม	ตรวจสอบก�รดำ�เนนิก�รต�มมตคิณะรฐัมนตรแีละคำ�สัง่น�ยกรฐัมนตรดีงักล่�ว	

พบว่�มีจังหวัดที่ดำ�เนินก�รต�มคำ�สั่งน�ยกรัฐมนตรี	ที่	๖/๒๕๕๓	โดยประก�ศคำ�สั่งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	เพื่อระงับก�รใช้

คว�มเค็มในก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในพื้นที่นำ้�จืด	จำ�นวน	๒๙	จังหวัด	และในส่วนจังหวัดที่ยังไม่ประก�ศคำ�สั่งผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดนั้น	สำ�นักง�นฯ	ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�หนังสือเร่งรัดไปยังกระทรวงมห�ดไทย	เพื่อประส�นให้ดำ�เนินก�รแล้ว	อีกทั้ง 

ได้ให้ข้อมูลร�ยละเอียดและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กสำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	

และสำ�นักง�นสิ่งแวดล้อมภ�ค

 ผลผลิต 

 `	 คำ�สั่งน�ยกรัฐมนตรี	 ที่	 ๖/๒๕๕๓	 ลงวันที่	 ๒๔	 ธันว�คม	 ๒๕๕๓ 

เรื่อง	 มอบอำ�น�จให้ผู้ว�่ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครและผู้ว�่ร�ชก�รจังหวัดปฏิบัติร�ชก�ร

แทนน�ยกรัฐมนตรี

 `	 จงัหวดัทีม่กี�รประก�ศคำ�สัง่ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดั	เพือ่ระงบัก�รใช้คว�มเคม็

ในก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในพื้นที่นำ้�จืดภ�ยในเขตจังหวัด

 ผลลัพธ์

 `	 หน่วยง�นท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจ	เกีย่วกบัแนวท�งก�รแก้ไข

ปัญห�ก�รใช้คว�มเค็มในก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในพื้นที่นำ้�จืด	 ทั้งในด้�นก�รประก�ศ 

คำ�สั่ง	และก�รบังคับใช้
 `	 ดินในพื้นที่นำ้�จืดมีคุณภ�พดีขึ้น	และมีคว�มเหม�ะสมกับศักยภ�พก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ปัญหา อุปสรรค

	 ปัญห�อุทกภัยของประเทศที่เกิดขึ้นใน	พ.ศ.	๒๕๕๔	จึงไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�มเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์

ในก�รเร่งรัดก�รออกประก�ศคำ�สั่งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด	 เพื่อระงับก�รใช้คว�มเค็มในก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในพื้นที่นำ้�จืด

ภ�ยในเขตจังหวัดได้
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 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการลุ่มน�้าท่าจีน 

 หลักการ เหตุผล

	 ลุ ่มนำ้�ท่�จีนเป็นลุ ่มนำ้�หลักที่มีคว�มสำ�คัญลุ่มนำ้�หนึ่งของภ�คกล�ง	 ดังจะเห็นได้จ�ก	 หน่วยง�นภ�ครัฐ 

ได้ดำ�เนินก�รในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนำ้�ท่�จีนอย่�งต่อเนื่องโดยมีก�รจัดทำ�นโยบ�ย	

แผน	ยุทธศ�สตร์	แผนปฏิบัติก�รต่�งๆ	อย่�งไรก็ต�ม	ยังคงมีประเด็นปัญห�หล�ยประก�รในพื้นที่ที่ยังไม่ส�ม�รถจัดก�ร

และแก้ไขได้	จงึจำ�เป็นต้องศกึษ�	วเิคร�ะห์	และตดิต�มประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นของภ�คส่วนต่�งๆ	ในก�รบรหิ�รจดัก�ร

พืน้ทีลุ่ม่นำ�้ท่�จนี	เพือ่นำ�ไปสูก่�รบรหิ�รจดัก�รทีม่ปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลในท�งปฏบิตัไิด้อย่�งเป็นรปูธรรมทัง้ระบบ

อย่�งยั่งยืน

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ดำ�เนินก�รติดต�ม	 ตรวจสอบสถ�นก�รณ์ปัญห�ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่ลุ ่มนำ้�ท่�จีน	 รวมทั้งรวบรวมผลก�รดำ�เนินง�นของภ�คส่วนต่�งๆในก�รบริห�รจัดก�รระบบนิเวศลุ่มนำ้�ท่�จีน 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รพัฒน�	กำ�หนด	ปรับปรุง	และแก้ไขนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�ร	และประเด็นต่�งๆที่ยังไม่มี 

ก�รดำ�เนินก�รและได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รพัฒน�และปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร 

ระบบนิเวศลุ่มนำ้�ท่�จีน

 ผลผลิต

	 ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์สถ�นภ�พก�รเปลี่ยนแปลงของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ 

ลุ่มนำ้�ท่�จีนพ.ศ.	 ๒๕๕๔	 พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รพัฒน�และปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร 

ระบบนิเวศลุ่มนำ้�ท่�จีน
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 ผลลัพธ์

	 ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ลุ่มนำ้�ท่�จีน	 มีก�รบูรณ�ก�รในเชิงพื้นที่	 และก�รมีส่วนร่วม 

ม�กยิ่งขึ้น	 และก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�ร 

ลุ่มนำ้�ท่�จีนมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 ปัญหา อุปสรรค

	 ฐ�นข้อมลูด้�นทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อมและข้อมลู

ที่เกี่ยวข้อง	ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และหรือไม่เป็นปัจจุบัน

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ก�รมี ส ่ วนร ่ วมของทุ กภ�คส ่ วนมี คว�มสำ �คัญต ่ อ 

ก�รวิเคร�ะห์สถ�นภ�พก�รเปลี่ยนแปลงของทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศลุ ่มนำ้�ท่�จีน	 และจัดทำ�ข้อเสนอแนะ 

เชงินโยบ�ยในก�รพฒัน�และปรบัปรงุประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจดัก�ร

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 `	 ในก�รจดัทำ�ฐ�นข้อมลูด้�นทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อมควรเป็นไปในทศิท�งเดยีวกนั	และมกี�รพฒัน�

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่�งสมำ่�เสมอ

 `	 ก�รดำ�เนินง�นในพื้นที่ของหน่วยง�นภ�ครัฐควรเน้นกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนให้ม�กที่สุด
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 ระเบยีบคณะกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาติ 
 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับ 
 ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 หลักการ เหตุผล

	 ประเทศไทยมีคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พสูง	 จึงทำ�ให้หล�ยประเทศให้คว�มสนใจที่จะใช้ประโยชน์จ�ก

ทรพัย�กรชวีภ�พเหล่�นัน้	ในอดตีก�รขอใช้	(หรอืก�รขอเข้�ถงึ)	ทรพัย�กรชวีภ�พอยูใ่นลกัษณะก�รซือ้ข�ยแลกเปลีย่นหรอื 

เป็นคว�มร่วมมือระหว่�งนักวิจัย	 โดยผู้ให้ทรัพย�กรชีวภ�พมักไม่ได้คำ�นึงถึงผลประโยชน์ในระยะย�วและผลประโยชน์ 

ที่กลับคืนสู่ประเทศ	จึงจำ�เป็นต้องมีระเบียบเกี่ยวกับก�รเข้�ถึงทรัพย�กรชีวภ�พฯ	ที่เหม�ะสมกับสถ�นภ�พของประเทศ	

และสอดคล้องกับหลักส�กล	(อนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ)

 ผลการดำาเนินงาน

 `	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ยกร่�งระเบียบคณะกรรมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

แห่งช�ติ	(กอช.)	ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รในก�รเข้�ถึงทรัพย�กรชีวภ�พและก�รได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	พ.ศ.	....	 

ขึ้น	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔8	และพิจ�รณ�ตรวจสอบแก้ไขร่�งระเบียบฯ	พร้อมทั้งรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อร่�งระเบียบดังกล่�วเมื่อวันที่	 11	 มกร�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และได้ประก�ศใน 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�	เมื่อวันที่	๔	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๕	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 การพัฒนา	ปรับปรุงและด�าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ

 การด�าเนนิงานทางด้านนติิการ
	 สำ�นักง�นฯ	ได้มีก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�เกี่ยวกับคดีและก�รให้คว�มเห็นท�งกฎหม�ยจำ�นวน	๒๔๕	เรื่อง	ดังนี้

                               คดีและการให้ความเห็นทางกฎหมาย จำานวน

คดีปกครองที่เสร็จเด็ดข�ด	 1๐	 คดี

คดีปกครองที่อยู่ในระหว่�งพิจ�รณ�	 ๒๙	 คดี

คดีปกครอง/คดีแพ่ง	ที่สำ�นักง�นฯ	เป็นพย�นและผู้เชี่ยวช�ญ	 17	 คดี

ก�รให้คว�มเห็นท�งกฎหม�ย	 ๙๙	 เรื่อง

ก�รตรวจพิจ�รณ�ร่�งสัญญ�	 ๕๒	 ฉบับ

ก�รตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 1๙	 ร�ย

ออกใบอนุญ�ตผู้มีสิทธิในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 1๕	 ร�ย

ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย	 ๔	 ร�ย

                                                  รวม ๒๔๕ เรื่อง
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 ผลผลิต

 `	 ระเบียบคณะกรรมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแห่งช�ติว่�ด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีก�รในก�รเข้�ถึงทรัพย�กรชีวภ�พและก�รได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจ�กทรัพย�กรชีวภ�พ	พ.ศ.	๒๕๕๔	

 `	 เอกส�รคำ�ขอและหนงัสอือนญุ�ตเข้�ถงึทรพัย�กรชวีภ�พต�มรปูแบบทีค่ณะกรรมก�รอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแห่งช�ติ	(กอช.)	กำ�หนด	

 `	 สำ�นักง�นฯ	ได้ยกร่�งเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเข้�ถึงและแบ่งปันผล

ประโยชน์จ�กทรัพย�กรพันธุกรรม	 (คำ�ขอ	 และหนังสืออนุญ�ตเข้�ถึงทรัพย�กร

ชีวภ�พ)	และได้ประส�นให้หน่วยง�นต่�งๆ	พิจ�รณ�ให้ข้อคิดเห็น	ซึ่ง	กอช.	 ได้มี

มติเห็นชอบกับเอกส�รดังกล่�วแล้ว

 ผลลัพธ์

	 ประเทศไทยส�ม�รถดำ�เนนิง�นต�มหลกัก�รส�กลในเรือ่งก�ร

เข้�ถึงและก�รแบ่งปันผลประโยชน์จ�กทรัพย�กรชีวภ�พ

 ปัญหา อุปสรรค

	 หลักก�รเข้�ถึงและก�รแบ่งปันผลประโยชน์จ�กก�รใช้

ทรัพย�กรชีวภ�พเป็นหลักก�รใหม่ทั้งของโลกและของประเทศไทย 

ทำ�ให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต้องพย�ย�มเข้�ใจและใช้เวล�ในก�รยอมรับ	 ประกอบกับเงื่อนไขในก�รยกร่�งระเบียบฯ	 ถูกจำ�กัดด้วย 

กฎระเบียบที่ให้อำ�น�จกับหน่วยง�น	จึงต้องพิจ�รณ�แก้ไขหล�ยครั้ง	นอกจ�กนี้	ในช่วงนำ�เสนอร่�งระเบียบดังกล่�วยังมี 

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองและคว�มไม่สงบในบ้�นเมืองหล�ยครั้ง	ทำ�ให้กระบวนก�รยกร่�งระเบียบฯ	ติดขัดล่�ช้�
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	 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการฐานข้อมลูด้านการเปลีย่นแปลง 
 สภาพภูมิอากาศ

 หลักการเหตุผล 

	 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศมีประเด็นเกี่ยวเนื่องครอบคลุมหล�ยภ�คส่วน	 ทำ�ให้ต้องอ�ศัยองค์คว�มรู้ 
ทั้งภ�ครัฐ	 เอกชน	 และสถ�บันก�รศึกษ�	 ซึ่งปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจ�ยต�มหน่วยง�นต่�งๆ	 ที่รับผิดชอบ	ทำ�ให้ย�ก 
ต่อก�รสืบค้น	 และก�รติดต�ม	 ตรวจสอบ	 ศึกษ�เปรียบเทียบ	 แนวโน้มต่�งๆ	 ดังนั้นประเทศไทยควรมีฐ�นข้อมูลและ 
องค์คว�มรู้ทั้งท�งเทคนิคและวิช�ก�ร	 เพื่อก�รบูรณ�ก�รทิศท�งก�รศึกษ�วิจัยด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 
และเพื่อตอบสนองเชิงนโยบ�ย	 และว�งแผนปฏิบัติง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 ตลอดจนพัฒน� 
องค์คว�มรู้	 และบูรณ�ก�รทิศท�งก�รศึกษ�วิจัยด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รดำ�เนินง�น
ต�มยุทธศ�สตร์แห่งช�ติว่�ด้วยก�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	พ.ศ.	๒๕๕1-๒๕๕๕	ที่กำ�หนดให้ก�รพัฒน�
ระบบฐ�นข้อมูลเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนง�นวิจัยและพัฒน�อย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง	

 ผลการดำาเนินงาน 

	 สำ �นักง�นฯ	 ได ้พัฒน�ฐ�นข ้อมูลและก�รบริห�ร
จัดก�รฐ�นข ้อมูลด ้ �นก�ร เปลี่ ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
อย่�งเป ็นระบบ	 มีประสิทธิภ�พและทันสมัย	 และเผยแพร ่ 
ท�งอินเตอร์เน็ต

 ผลผลิต

	 โปรแกรมระบบฐ�นข้อมูลและส�รสนเทศด้�นก�ร
เปลี่ ยนแปลงสภ�พภูมิ อ�ก�ศซึ่ งส�ม�รถนำ � เข ้ � 	 สืบค ้น 
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อก�รบริห�ร	 ตัดสินใจและบริก�รอย่�งต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภ�พ

 ผลลัพธ์

	 หน่วยง�นและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ส�ม�รถสืบค้นเพื่อใช้ประกอบก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ย	 และว�งแผนปฏิบัติง�น 
ด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 ตลอดจนพัฒน�องค์คว�มรู ้	 และบูรณ�ก�รทิศท�งก�รศึกษ�วิจัยด้�นก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเพื่อตอบสนองเชิงนโยบ�ย	 และว�งแผนปฏิบัติง�นด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 ปัญหา อุปสรรค 

	 แหล่งข้อมูลมีก�รรวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบที่แตกต่�งกัน	ทำ�ให้ต้องใช้เวล�ในก�รปรับรูปแบบของข้อมูลให้
มีม�ตรฐ�นเดียวกัน	เพื่อให้ก�รเชื่อมโยงข้อมูลมีประสิทธิภ�พ

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ข้อมูลที่ทันสมัย	ครอบคลุมในทุกกลุ่ม/ประเภทของข้อมูล	และมีก�รปรับปรุงข้อมูลอย่�งต่อเนื่อง
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 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภท 
 ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา 

 หลักการเหตุผล 

	 ประเทศไทยมีแหล่งธรรมช�ติที่ควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นทั่วประเทศไม่น้อยกว่�	 ๔,7๐๐	 แห่ง	 โดยเฉพ�ะแหล่ง

ธรรมช�ติประเภท	 ภูเข�	 นำ้�ตก	 ถำ้�	 โป่งพุร้อน	 ช�ยห�ด	 เก�ะ	 แก่ง	 แหล่งนำ้�	 ซ�กดึกดำ�บรรพ์	 และธรณีสัณฐ�นและ 

ภูมิลักษณวรรณ�	เพื่อเป็นก�รคงคุณค่�คว�มสำ�คัญระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติของท้องถิ่นไว้	

 ผลการดำาเนินงาน 

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ดำ�เนินง�นจัดทำ�ม�ตรฐ�น

คุณภ�พสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติ	 ประเภทธรณีสัณฐ�น

และภูมิลักษณวรรณ�ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

จดัทำ�ม�ตรฐ�นคณุภ�พสิง่แวดล้อม	พร้อมทัง้มแีนวท�ง 

ม�ตรก�รก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภ�พสิ่งแวดล้อม

ธรรมช�ติประเภทดังกล่�วของท้องถิ่น	 จัดทำ�ระบบ

ประเมนิและตดิต�มตรวจสอบ	สำ�หรบัองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นนำ�ไปดำ�เนินก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

โดยได ้รวบรวมข้อมูลทั่วไปและประเมินคุณค่�

ศักยภ�พและคว�มเสี่ยงในพื้นที่แหล่งธรรมช�ติ

ประเภทธรณีสัณฐ�นและภูมิลักษณวรรณ�	 จำ�นวน	

71	แห่ง	และจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลม�ตรฐ�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติฯ	รวมทั้งเผยแพร่ท�งเว็บไซต์	

www.onep.go.th/geo

 ผลผลิต

	 เว็บไซต์ระบบฐ�นข้อมูลม�ตรฐ�นคุณภ�พสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติประเภทธรณีสัณฐ�นและภูมิลักษณวรรณ�

 ผลลัพธ์

	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รตัดสินใจในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผน	แนวท�งและม�ตรก�ร 

ในก�รอนุรักษ์และก�รใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติประเภทธรณีสัณฐ�นและภูมิลักษณวรรณ�	 และหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องส�ม�รถประเมินและติดต�มตรวจสอบคุณภ�พสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติฯ	ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ข้อมูลที่ทันสมัย	และมีก�รปรับปรุงข้อมูลอย่�งต่อเนื่อง
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 กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
 (Clearing-house mechanism) 

 หลักการ เหตุผล

	 เป็นก�รดำ�เนินง�นต�มอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 ม�ตร�	 17	 ที่กำ�หนดให้ภ�คี 

อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

อย่�งยั่งยืน	และก�รดำ�เนินง�นของประเทศรวมถึงก�รแลกเปลี่ยนผลง�นวิจัยท�งวิช�ก�ร

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นกัง�นฯ	ได้จดัทำ�กลไกก�รเผยแพร่ข้อมลูข่�วส�รคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พของประเทศไทย	เพือ่เผยแพร่ 

ข้อมูลข่�วส�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 ให้หน่วยง�นต่�งๆ	 สถ�บันก�รศึกษ�	 นักวิช�ก�ร	 และประช�ชนที่สนใจ	 

เชื่อมโยงขย�ยเครือข่�ยกลไกก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รฯ	 เพื่อให้เกิดก�รแลกเปลี่ยนและก�รใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ในก�รดำ�เนินก�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 โดยดำ�เนินก�รตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๔8	 สำ�หรับปีงบประม�ณ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 สำ�นักง�นฯ	 ได้เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้มีคว�มถูกต้องเป็นปัจจุบัน	 และเผยแพร่ผ่�นเว็บไซต์	 

http://chm-thai.onep.go.th	อย่�งต่อเนื่อง
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 ผลผลิต   

 `	 ข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พในน�ข้�ว	 และในเมือง	 คว�มรู้ที่สืบทอดต�มธรรมเนียมประเพณี	 

ก�รให้ก�รศึกษ�และคว�มตระหนักแก่ส�ธ�รณชน	และก�รริเริ่มซ�โตย�ม�

 `	 ผลก�รประชุม	และข้อตัดสินใจของสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	สมัยที่	1๐

 `	 ข่�วส�รอิเล็กทรอนิกส์ด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	จำ�นวน	๔	ฉบับ	
 `	 เอกส�รวิช�ก�ร	ONEP	Biodiversity	Series	จำ�นวน	๓	เรื่อง	

 `	 ข้อมูลข่�วส�รและคว�มรู้ด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พที่เหม�ะ

สมสำ�หรับเด็กและเย�วชน	(biokid	CHM)	รวมถึงก�รพัฒน�	e-learning	สำ�หรับ

เย�วชน	จำ�นวน	๔	เรื่อง	

 ผลลัพธ์

 `	 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 สถ�บันก�รศึกษ�	 นักวิช�ก�ร	 และประช�ชน

ทั่วไป	 ได้รับทร�บและเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 และใช้

เป็นข้อมูลประกอบก�รว�งแผนก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ	และใช้อ้�งอิงท�งวิช�ก�ร	

 `	 ส�ม�รถเข้�ถึงและถ่�ยทอดข้อมูลข่�วส�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยง�นทั้งใน

และต่�งประเทศ	

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

 `	 ก�รปรับปรุง	 เพิ่มเติมข้อมูลให้มีคว�มถูกต้อง	 เป็นปัจจุบัน	 และ	 เผยแพร่อย่�งต่อเนื่อง	 รวมทั้งก�รขย�ย 

เครือข่�ยกลไก

 `	 หน่วยง�น	 และทุกภ�คส่วนร่วมเป็นเครือข่�ยข้อมูลคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 โดยมีก�รจัดทำ�กลไกของ

หน่วยง�นเพื่อเชื่อมโยง	แลกเปลี่ยน	และก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลข่�วส�รร่วมกัน
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	 ภารกิจของคณะกรรมการระดับชาติ

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
	 คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	 ซึ่งแต่งตั้งต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม 

แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๓๕		ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีก�รประชุมจำ�นวน	๓	ครั้ง	โดยมีเรื่องพิจ�รณ�รวม	๔๐	เรื่อง	และเรื่องเพื่อทร�บ 

1๙	เรื่อง	มีเรื่องที่สำ�คัญ	เช่น

 ด้านนโยบายและการบริหาร

  `	 ร่�งกรอบแนวคิดและทิศท�งของแผนจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙

  `	 ร่�งยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์

  `	 ร่�งร�ยง�นสถ�นก�รณ์คุณภ�พสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๓

  `	 ม�ตรก�รเพิ่มเติมในก�รแก้ไขปัญห�มลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

  `	 กรอบยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รลด	คัดแยก	และนำ�ขยะมูลฝอยกลับม�ใช้ใหม่	(3Rs)

  `	 ก�รกำ�หนดร�ยก�รของเสียที่ควรห้�มนำ�เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรไทย

  `	 ก�รประเมินศักยภ�พก�รรองรับมลส�รท�งอ�ก�ศ	พื้นที่ม�บต�พุด	จังหวัดระยอง
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 ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  `	 โครงก�รอ่�งเก็บนำ้�ห้วยรี	จังหวัดอุตรดิตถ์

  `	 โครงก�รปรับปรุงท่�เทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง	อำ�เภอเมือง	จังหวัดระนอง	ของกรมเจ้�ท่�

  `	 โครงก�รก่อสร้�งอ�ค�รรัฐสภ�แห่งใหม่	ของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร

  `	 โครงก�รท่อส่งก๊�ซธรรมช�ติเชื่อมต่อในทะเลจ�กแหล่งปล�ทองและบงกชใต้ไปยังท่อส่งก๊�ซธรรมช�ติ 

เส้นที่	๓	ของบริษัท	ปตท.จำ�กัด	(มห�ชน)

  `	 โครงก�รโรงไฟฟ้�จะนะ	ชุดที่	๒	อำ�เภอจะนะ	จังหวัดสงขล�	ของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย

  `	 โครงก�รชลประท�นพิษณุโลกฝั่งซ้�ย	ระยะที่	๒	จังหวัดพิษณุโลก	ของกรมชลประท�น

 ด้านการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 `	ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นควบคุมก�รปล่อยทิ้งอ�ก�ศเสียจ�กโรงง�นกลั่นนำ้�มันปิโตรเลียม

 `	ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	ในบรรย�ก�ศโดยทั่วไป

 `	ข้อกำ�หนดก�รทดสอบรบัรองก�รให้บรกิ�รและระบบวนิจิฉยัอปุกรณ์ควบคมุปรมิ�ณส�รมลพษิ	ต�มม�ตรฐ�น

ยูโร	๔
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 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
	 คณะกรรมก�รกองทนุสิง่แวดล้อม	แต่งตัง้ต�มพระร�ชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษ�คณุภ�พสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีก�รประชุมจำ�นวน	๓	ครั้ง	มีว�ระพิจ�รณ�	ซึ่งคณะกรรมก�รฯ	ได้มีมติแล้ว	ดังนี้

 ด้านนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม	จำ�นวน	๔	เรื่อง

  `	 ร�ยง�นก�รศึกษ�และข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยเพื่อก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รบริห�รจัดก�รกองทุน 

สิ่งแวดล้อม

  `	 ร่�งเกณฑ์ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นทุนหมุนเวียน	(กองทุนสิ่งแวดล้อม)	ประจำ�ปี	๒๕๕๔

  `	 แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	ประจำ�ปี	๒๕๕๔

  `	 แผนเตรียมคว�มพร้อมเพื่อรองรับระบบก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ประจำ�ปี	 

๒๕๕๔	–	๒๕๕8

 ด้านการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	จำ�นวน	๔	โครงก�ร

  `	 ก�รสนบัสนนุโครงก�รเงนิอดุหนนุเพือ่ก่อสร้�งระบบรวม	ต�มม�ตร�	๒๓	(1)	แห่งพระร�ชบญัญตัส่ิงเสรมิ

และรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	จำ�นวน	1	โครงก�ร

  `	 ก�รสนบัสนนุโครงก�รเงนิกูภ้�คเอกชน	ต�มม�ตร�	๒๓	(๓)	แห่งพระร�ชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษ�คณุภ�พ

สิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	จำ�นวน	1	โครงก�ร

  `	 ก�รสนับสนุนโครงก�รเงินอุดหนุนด้�นก�รส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมต�มม�ตร�	 ๒๓	 (๔)	 

แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	จำ�นวน	๒	โครงก�ร

 การติดตามระบบบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงาน	จำ�นวน	7	เรื่อง	

  `	 ผลปฏิบัติง�นของระบบก�รควบคุมภ�ยใน	

  `	 ผลปฏิบัติง�นของระบบตรวจสอบภ�ยใน

  `	 ผลปฏิบัติง�นของระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

  `	 ผลปฏิบัติง�นของระบบบริห�รจัดก�รส�รสนเทศ

  `	 ผลปฏิบัติง�นของระบบบริห�รทรัพย�กรบุคคล

  `	 ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเงิน

  `	 ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นไม่ใช่ก�รเงินต�มวัตถุประสงค์และภ�รกิจของทุนหมุนเวียน



๙๐

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
	 คณะกรรมก�รอนุรักษ์และพัฒน�กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่�	 ต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย 

ก�รอนุรักษ์และพัฒน�กรุงรัตนโกสินทร์	และเมืองเก่�	พ.ศ.	๒๕๔๖	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีก�รประชุมจำ�นวน	๒	ครั้ง	มีมติ

สรุปได้ดังนี้

 `	เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทก�รอนุรักษ์และพัฒน� 

บริเวณเมืองเก�่ลำ�พูน	 	 และขอบเขตพื้นที่เมืองเก�่ลำ�พูน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี 

มีมติเห็นชอบ	 เมื่อวันที่	 8	 มีน�คม	 พ.ศ.๒๕๕๔	 และคณะกรรมก�ร 

อนรุกัษ์และพฒัน�กรงุรตันโกสนิทร์และเมอืงเก่�	ประก�ศเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่�

ลำ�พูน	เมื่อวันที่	11	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔

 `	กำ�หนดและประก�ศเขตพื้นที่เมืองเก่�กลุ่มที่	1	ได้แก่	เมืองเก่�

เชียงใหม่	 เมืองเก่�ลำ�ป�ง	 เมืองเก่�กำ�แพงเพชร	 เมืองเก่�ลพบุรี	 เมืองเก่�

พมิ�ย	เมอืงเก่�นครศรธีรรมร�ช	และเมอืงเก่�สงขล�	คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็

ชอบเมื่อวันที่	๙	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๓	และประก�ศเขตพื้นที่เมืองเก่� 

เมื่อวันที่	1๓	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๕๓

 `	ให้คว�มเห็นถึงผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมโครงก�รของรัฐ 

ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์	เช่น

	 	 โครงก�รว�งท่อส่งนำ้�ที่บำ�บัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในเขต 

กรุงรัตนโกสินทร์	:	มติขอให้สำ�นักก�รระบ�ยนำ้�	พิจ�รณ�จัดทำ�แผนแม่บท 

ก�รใช้นำ้�ที่บำ�บัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์	 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของก�รตั้งโรงควบคุม

คณุภ�พนำ�้รตันโกสนิทร์	และสอดคล้องกบัหลกัก�รอนรุกัษ์และพฒัน�กรงุรตันโกสนิทร์	โดยก�รมส่ีวนร่วมของทกุภ�คส่วน

	 	 โครงก�รล�นเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ ้�อยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 บริเวณสำ�นักง�น 

สล�กกินแบ่งรัฐบ�ล	ถนนร�ชดำ�เนินกล�ง	:	มติมอบให้	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 

รับเป็นเจ้�ของเรื่อง	ห�รือร่วมกับหน่วยง�นและผู้เกี่ยวข้อง	ปรับปรุงรูปแบบล�นเฉลิมพระเกียรติฯ	และนำ�เสนอคณะกรรมก�รฯ	 

พิจ�รณ�ต่อไป

	 	 โครงก�รปรับปรุงท่อประป�ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์	 :	 มติไม่ขัดข้องก�รปรับปรุงซ่อมแซมท่อประป�และ 

ว�งทดแทนท่อเดิมในแนวเส้นท�งเดิม	 ห�กขุดพบหลักฐ�นโบร�ณคดี	 ขอให้ประส�นง�นกับกรมศิลป�กร	 และห�กมี 

ก�รว�งท่อในแนวเส้นท�งใหม่	 ขอให้ก�รประป�นครหลวงนำ�ร�ยละเอียดและแบบแปลนเสนอคณะอนุกรรมก�รฯ 

เพื่อพิจ�รณ�	 														

	 	 โครงก�รนำ�ส�ยส�ธ�รณูปโภคลงใต้ดินในเขตกรุงรัตนโกสินทร์	 :	 มติเห็นชอบในหลักก�ร	 และขอให้

กรุงเทพมห�นครมีเงื่อนไขในสัญญ�ให้ผู้รับผิดชอบดำ�เนินโครงก�ร	 ระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหลักฐ�นโบร�ณคดี	

และจะต้องรับผิดชอบห�กมีคว�มเสียห�ยเกิดขึ้น

	 	 โครงก�รพัฒน�ตล�ดป�กคลองตล�ด	 :	 เห็นชอบให้องค์ก�รตล�ดปรับเปลี่ยนโครงก�รเป็น	 โครงก�ร 

ปรับปรุงตล�ด
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 คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

	 คณะกรรมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแห่งช�ติแต่งตั้งต�มระเบียบสำ�นักน�ยก

รฐัมนตรว่ี�ด้วยก�รอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ	พ.ศ.	๒๕๔๓	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มกี�รประชมุจำ�นวน 

๒	ครั้ง	เมื่อวันที่	๖	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๕๓	และวันที่	๒๒	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยมีประเด็นก�รพิจ�รณ�ที่สำ�คัญ	ดังนี้	

 `	ก�รแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รส่งเสริมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พอย่�งยั่งยืน 

โดยภ�คธุรกิจ	และคณะอนุกรรมก�รที่ปรึกษ�พหุภ�คีว่�ด้วยพื้นที่คุ้มครอง

 `	ก�รเตรียมก�รด้�นส�รัตถะและพิธีก�รสำ�หรับก�รประชุมระดับสูง	 (High	 Level)	 ในระหว่�งสมัย 

ก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	 สมัยที่	 1๐	 ระหว่�งวันที่	 ๒7-๒๙	 ตุล�คม	 

พ.ศ.	๒๕๕๓	ณ	เมืองน�โงย�	ประเทศญี่ปุ่น

 `	ก�รจัดนิทรรศก�รของประเทศไทยในระหว่�งก�รประชุมสมัชช�ภ�คีอนุสัญญ�ว่�ด้วยคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ	สมัยที่	1๐	ระหว่�งวันที่	18	-๒๙	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ณ	เมืองน�โงย�	ประเทศญี่ปุ่น

 `	ร่�งระเบียบคณะกรรมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแห่งช�ติว่�ด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีก�รในก�รเข้�ถึงทรัพย�กรชีวภ�พและก�รได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจ�กทรัพย�กรชีวภ�พ	พ.ศ.	….	

 `	ก�รจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 ในฐ�นะ	 “พระม�รด� 

แห่งก�รคุ้มครองคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ”

 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

	 คณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศแต่งตั้งต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วย 

ก�รดำ�เนนิก�รด้�นก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มกี�รประชมุจำ�นวน	๒	ครัง้	ทีป่ระชมุ

มีมติเห็นชอบให้มีก�รเตรียมดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	อ�ทิ	

 `	ก�รเข้�ร่วมโครงก�รพันธมิตรด้�นก�รศึกษ�วิจัยเกี่ยวกับก�รลดก๊�ซเรือนกระจกในภ�คก�รเกษตร: 

หุ้นส่วนคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ	(Global	Alliance	on	Agriculture	Greenhouse	Gas	Mitigation	Research:	 

An	 International	 Partnership)	 ของประเทศนิวซีแลนด์	 โดยไม่ต้องขอคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�ต�มม�ตร�	 1๙๐	

เนื่องจ�กประเทศไทยมีศักยภ�พในก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รเกษตรและปศุสัตว์ค่อนข้�งสูง	

 `	เห็นชอบให้มีก�รจัดตั้งสำ�นักง�นเฉพ�ะกิจด้�นก�รเจรจ�ภ�ยใต้อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศสำ�หรับก�รประชุมรัฐภ�คีอนุสัญญ�ฯ	สมัยที่	1๖-17	เพื่อพิจ�รณ�ส�ระก�รเจรจ�	(Text)	

กรอบในก�รประชุมรัฐภ�คีอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	สมัยที่	1๖	และสมัยที่	17



๙๒

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 
	 คณะกรรมก�รพัฒน�ลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�แต่งตั้งต�มมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 17	 มีน�คม	พ.ศ.	 ๒๕๕๒ 

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีก�รประชุม	จำ�นวน	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	๒7	มกร�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	โดยมีประเด็นก�รพิจ�รณ�ที่สำ�คัญ 

ดังนี้

 `	แนวท�งก�รแก้ปัญห�อุทกภัยลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�

 `	แนวท�งก�รแก้ปัญห�ก�รบุกรุกพื้นที่ป่�ต้นนำ้�และป่�พรุควนเคร็ง

 `	โครงก�รขุดลอกร่องนำ้�ท�งเรือเดินในทะเลส�บสงขล�	ของจังหวัดสงขล�

 `	แนวท�งก�รก�รอนุรักษ์โลม�อิรวดีในทะเลส�บสงขล�

 `	ข้อเรียกร้องของสม�พันธ์ช�วประมงสงขล�	กรณีปัญห�ท่�เรือนำ้�ลึกสงขล�

	 ทั้งนี้	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะฝ่�ยเลข�นุก�รฯ	 ได้ผลักดันแนวท�ง	 ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรม

ก�รฯ	ไปสู่ก�รปฏิบัติ	โดยก�รจัดทำ�แผนงบประม�ณในเชิงบูรณ�ก�รพัฒน�ลุ่มนำ้�ทะเลส�บสงขล�	ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 (ในรูปแบบของแผนงบประม�ณร�ยปี)	 และกรอบแผนงบประม�ณในเชิงบูรณ�ก�รพัฒน�ลุ่มนำ้�ทะเลส�บ

สงขล�	พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๕๙	(ในรูปแบบของแผน	๔	ปี)

 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
	 คณะกรรมก�รแห่งช�ติว่�ด้วยอนุสัญญ�คุ้มครองมรดกโลกต�มมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 1๖	 มิถุน�ยน 

พ.ศ.	๒๕๓๐	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีก�รประชุมจำ�นวน	๒	ครั้ง	มีว�ระพิจ�รณ�	ซึ่งคณะกรรมก�รฯ	ได้มีมติแล้ว	ดังนี้

 `	ประชุมครั้งที่	1/๒๕๕๔	เมื่อวันที่	18	เมษ�ยน	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีว�ระพิจ�รณ�	๔	เรื่อง	คือ

	 	 -	 ก�รขอเสียงสนับสนุนก�รขึ้นทะเบียนมรดกโลก	ของประเทศบ�ร์เบโดส

	 	 -	 ก�รขอเสียงสนับสนุนในก�รลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมก�รมรดกโลก

	 	 -	 ก�รเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมก�รแห่งช�ติว่�ด้วยอนุสัญญ�คุ้มครองมรดกโลก

	 	 -	 ก�รขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเป็นมรดกโลกแบบ	Transboundary	Properties	และ	Serial	Properties

 `	ประชุมครั้งที่	๒/๒๕๕๔	เมื่อวันที่	1๓	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	มีว�ระพิจ�รณ�	๔	เรื่อง	คือ

	 	 -	 สถ�นภ�พก�รเป็นภ�คีสม�ชิกในอนุสัญญ�คุ้มครองมรดกโลกของร�ชอ�ณ�จักรไทย

	 	 -	 ก�รแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยในก�รประชุมสมัชช�ภ�คีสมัยส�มัญ	 ครั้งที่	 18	 (18th	 General	 Assembly	 

of	the	State	Parties)	และก�รประชุมคณะกรรมก�รมรดกโลกสมัยวิส�มัญ	ครั้งที่	1๐	(10th	Extraordinary	Session	

of	the	World	Heritage	Committee)	ณ	สำ�นักง�นใหญ่ยูเนสโก	กรุงป�รีส	ส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส

	 	 -	 ก�รขอเสียงสนับสนุนของรัฐภ�คีในอนุสัญญ�คุ้มครองมรดกโลก

	 	 -	 ก�รคัดเลือกกรรมก�รบริห�ร	 (Bureau)	 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รมรดกโลกสมัยวิส�มัญ	 ครั้งที่	 1๐	

(10th	Extraordinary	Session	of	the	World	Heritage	Committee)
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 ลำาดับ                                              หลักสูตร จำานวนบุคลากร

	 1	 ก�รบรรย�ย	“ข้อบังคับ	สผ.	ว่�ด้วยจรรย�	สผ.”		 1๒๐

	 ๒	 ก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร	“ก�รจัดทำ�ตัวชี้วัดร�ยบุคคล	ประจำ�ปีงบประม�ณ	 1๔๐
	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔

	 ๓	 ก�รสัมมน�	“ทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของ	สผ.”		 ๔๐๐

	 ๔	 ก�รฝึกอบรม	“ก�รจัดทำ�คำ�บรรย�ยลักษณะง�น	:	Job	Description”		 11๐

	 ๕	 ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	“ก�รเพิ่มสมรรถนะก�รทำ�ง�นด้�นบริก�รและ	 1๐๐
	 	 ก�รศึกษ�ดูง�น	กับข้�ร�ชก�รยุคใหม่”		

	 ๖	 ก�รสัมมน�	“หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก�รกำ�หนดตำ�แหน่งและก�รประเมินค่�ง�น”		 8๐

	 7	 ก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร	“ก�รจัดทำ�ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลก�รปฏิบัติง�น”	 ๕8

	 8	 โครงก�รส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	 ๓๕๐

	 	 เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	7	รอบ	๕	ธันว�คม	๒๕๕๔

	 ๙	 ก�รสัมมน�	“สผ.	ร่วมใจ	ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต”		 1๐๐

	 1๐	 ก�รสัมมน�	“มุมมองใหม่	สผ.	เพื่อส�นต่อง�นด้�นวิช�ก�รจ�กนักบริห�ร”		 1๓๐

	 11	 ก�รบรรย�ย	“กฎหม�ย	และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักง�นร�ชก�ร”		 1๓๐

	 1๒	 ก�รฝึกอบรม	“กฎหม�ยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น”		 1๒๐

	 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	

 การฝึกอบรม/สัมมนา 
	 สำ�นักง�นฯ	ได้มีก�รพัฒน�สมรรถนะบุคล�กร	โดยจัดก�รฝึกอบรม/สัมมน�	จำ�นวน	1๒	หลักสูตร	ดังนี้
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารระดับสูงจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
 เอธิโอเปีย 

	 เลข�ธิก�ร	 สำ�นักง�นฯ	 ให้เกียรติเป็นประธ�นก�รต้อนรับคณะผู้บริห�รระดับสูงจ�กสหพันธ์ส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยเอธิโอเปีย	 นำ�โดย	 H.E.	 Mekuria	 Haile,	 Minister,	 Ministry	 of	 Urban	 Development	 and	 

Construction	และผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นด้�นสิ่งแวดล้อม	ด้�นก�รบริห�รจัดก�รที่ดิน	และผู้แทนธน�ค�รโลก	จำ�นวน 

1๒	 คน	 ม�ศึกษ�ดูง�นด้�นก�รบริห�รจัดก�รที่ดินทั้งในเขตเมืองและชนบทของประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 11	 สิงห�คม 

พ.ศ.	๒๕๕๔	

 การศึกษาต่อต่างประเทศ / ในประเทศ 

	 สำ�นักง�นฯ	 มีข้�ร�ชก�รที่อยู่ในระหว่�งก�รศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�โทและปริญญ�เอก	 โดยศึกษ�ต่อ 

ต่�งประเทศ	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริก�	จำ�นวน	๓	คน	และศึกษ�ต่อในประเทศ	จำ�นวน	๒	คน

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้บรรย�ยสรุปก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับเรื่องแผนก�รจัดก�รคุณภ�พสิ่งแวดล้อม	 ก�รวิเคร�ะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้�นโครงก�รบริก�รชุมชนและที่พักอ�ศัย	 และก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพ�ะ 

รวมทั้งมีก�รแลกเปลี่ยนคว�มเห็นและประสบก�รณ์ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	

เพื่อนำ�ม�ซึ่งก�รกระชับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งสองประเทศ
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	 ภารกิจพิเศษ

 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 พระบรมราชินนีาถ ในฐานะพระมารดาแห่งความ
 หลากหลายทางชีวภาพ 

 หลักการ เหตุผล

	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๙	 พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 เห็นชอบ 

น้อมเกล้�ถว�ยพระร�ชสมญัญ�	“พระม�รด�แห่งก�รคุม้ครองคว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ”	 แด ่สมเด็จพระน�งเจ ้ �สิ ริกิติ์ ฯ 	 พระบรมร�ชินีน�ถ 

เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในปีส�กลแห่งคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

พ.ศ.	๒๕๕๓	

 ผลการดำาเนินงาน

	 สำ�นักง�นฯ	 ในฐ�นะหน่วยประส�นง�นหลักในก�รผลักดันก�รดำ�เนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	 ได้ประส�น 

หน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ	 องค์กรพัฒน�เอกชน	 และภ�คธุรกิจ	 ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ	

พระบรมร�ชินีน�ถ	 ในโอก�สต่�งๆ	 ตลอดปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ	 ในระหว่�งวันที่	 

๖-8	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	อ�ค�รจ�มจุรีสแควร์	กรุงเทพฯ	เพื่อเผยแพร่พระร�ชกรณียกิจของสมเด็จพระน�งเจ้�

สิริกิติ์ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 ในด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของประเทศไทย 

ให้แก่ข้�ร�ชก�ร	 นักวิช�ก�ร	 พนักง�นรัฐวิส�หกิจ	 พนักง�นองค์กรอิสระ	 สม�คมวิช�ชีพท�งสิ่งแวดล้อม	 นักเรียน 

นักศึกษ�	 และส�ธ�รณชน	 ได้ตระหนักในคุณค่�และคว�มสำ�คัญ	 และให้คว�มร่วมมือในก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พและอยู่ร่วมกับธรรมช�ติอย่�งเกื้อกูลกัน
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 ผลผลิต

 `	นิทรรศก�รเทิดพระเกียรติฯ	 จ�กหน่วยง�นต่�งๆ	 ทั้งภ�ครัฐ	 และ 

ภ�คเอกชน	อ�ท	ิกรมอทุย�นแห่งช�ต	ิสตัว์ป่�	และพนัธุพ์ชื	บรษิทั	ปตท.	จำ�กดั	(มห�ชน) 

สม�คมอนุรักษ์นกและธรรมช�ติแห่งประเทศไทย	

 `	กิจกรรมสำ�หรับเย�วชนและนักเรียน	 อ�ทิ	 ก�รประกวดพรรณพืช 

เพื่อก�รถัก	 ทอ	 ห่อ	 รัด	 มัด	 ร้อย	 กิจกรรมก�รแข่งขันตอบคำ�ถ�ม	 ก�รยอว�ที 

เรื่อง	ก�รอนุรักษ์คุ้มครองคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	และหุ่นละครมือ

 ผลลัพธ์

	 ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมได้รับทร�บพระร�ชกรณียกิจของสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ	 และเกิดคว�มตระหนักและ 

ภ�คภมูใิจในคว�มอดุมสมบรูณ์ของคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พ	ซึง่ก่อให้เกดิแรงจงูใจในก�รร่วมสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�น

ด้�นก�รอนุรักษ์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 คว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วนในก�รจัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ	
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 โครงการท�าดีเพื่อแผ่นดิน รักษ์หัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม

 หลักการ เหตุผล

	 สำ�นักง�นฯ	 	 ได้จัดทำ�	 โครงก�รทำ�ดีเพื่อแผ่นดิน	 :	 รักษ์หัวหิน	 รักษ์สิ่งแวดล้อม	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	เนื่องในโอก�สพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	7	รอบ	ในวันที่	๕	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ซึง่เป็นโครงก�รหนึง่ในโครงก�รทำ�ดเีพือ่แผ่นดนิของกระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดล้อม	และเป็นก�รดำ�เนนิก�ร
ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์	ต�มมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๒๒	มีน�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	

 ผลการดำาเนินงาน

	 1.	 ก�รจดักจิกรรม	“ถนนร่มรืน่	เมอืงน่�อยู”่	เมือ่วนัที	่๒๐	สงิห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ทกุภ�คส่วนร่วมกนัปลกูต้นไม้
เพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่ดีบริเวณป่�ช�ยเลนและป่�ธรรมช�ติบริเวณเชิงเข�ไกรล�ส	อำ�เภอเมืองหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมประม�ณ	๖๕๐	คน	
	 ๒.	 ก�รจัดกิจกรรม	 “ถนนสวย	 ด้วยมือเร�”	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 สิงห�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ทุกภ�คส่วนร่วมกัน 
จัดระเบียบสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ถนนนำ�ร่อง	 บริเวณถนนเพชรเกษม	 บริเวณหน้�วังไกลกังวล	 โดยก�รเดินรณรงค์ 
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดถนน	เก็บขยะ	และจัดระเบียบป้�ย	เป็นต้น	มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมประม�ณ	1,๒๕๐	คน	
	 ๓.	 ก�รจดัง�นโครงก�รทำ�ดเีพือ่แผ่นดนิ	:	“รกัษ์หวัหนิ	รกัษ์สิง่แวดล้อม”	และจดักจิกรรม	“เทีย่วชมเมอืงสวย 
ด้วยจักรย�นและส�มล้อ”	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 กันย�ยน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ทุกภ�คส่วนร่วมกันรณรงค์ขี่จักรย�นลดโลกร้อน 
และร่วมกันแปรอักษรเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมประม�ณ	1,๐๐๐	คน	

 ผลผลิต

	 ก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในก�รจัดกิจกรรม	ทั้ง	๓	กิจกรรม

 ผลลัพธ์

	 เมืองหัวหิน	 มีคุณภ�พสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี	 มีคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อย	 สะอ�ด	 สวยง�ม	 และ 
ปลอดภัย	สมคุณค่�ในฐ�นะของก�รเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก	

 เงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ก�รสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนเพื่อร่วมในก�รจัดกิจกรรม

 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

	 ควรสร้�งคว�มรู ้	 คว�มเข้�ใจในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ให้แก่ทุกภ�คส่วนอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อให้ 
ก�รดำ�เนินง�นเกิดผลสัมฤทธิ์
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รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 

	 เป็นก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภ�	 ก�รประส�นง�นด้�นข้อมูลเพื่อเสนอเรื่อง
หรือเสนอคว�มเห็นเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งก�รดำ�เนินง�นด้�นส�รบรรณและอำ�นวยก�ร 
ที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของผู้ประส�นง�นคณะรัฐมนตรีและรัฐสภ�	ดังนี้

 การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จำ�นวน	1๓	เรื่อง	มีเรื่องที่สำ�คัญ	เช่น
 `	ปัญห�คว�มเดือดร้อนของผลกระทบจ�กก�รใช้คว�มเค็มในก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในบริเวณพื้นที่นำ้�จืด
 `	มตคิณะกรรมก�รอนรุกัษ์และพฒัน�กรงุรตันโกสนิทร์และเมอืงเก่�	เรือ่ง	แผนแม่บทและผงัแม่บทก�รอนรุกัษ์
และพัฒน�เมืองเก่�ลำ�พูน
 `	ระเบียบคณะกรรมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแห่งช�ติว่�ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีก�รในก�รเข้�ถึงทรัพย�กรชีวภ�พและก�รได้รับประโยชน์ตอบแทนจ�กทรัพย�กรชีวภ�พ	พ.ศ.	๒๕๕๔
 `	ร่�งระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รส่งเสริมและพัฒน�เกษตรกรรมยั่งยืน	พ.ศ.	....

 การจัดทำาความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จำ�นวน	1๐๔	 เรื่อง	 มีเรื่องที่ 
สำ�คัญ	เช่น
 `	ร่�งพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน	(องค์ก�รมห�ชน)	พ.ศ.	....
 `	โครงก�รเมืองต้นแบบก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	 พื้นที่ช�ยฝั่งทะเลตะวันตกของอ่�วไทย	 ชะอำ�-หัวหิน	 เนื่องใน
โอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�	7	รอบ	๕	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔
 `	ปร�ส�ทพระวิห�ร
 `	คว�มเห็นกรณีก�รเพิกถอนพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติทับล�น	และอุทย�นแห่งช�ติป�งสีด�	เพื่อก่อสร้�งโครงก�ร
ห้วยโสมง	(อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ)	ตำ�บลแก่งดินสอ	อำ�เภอน�ดี	จังหวัดปร�จีนบุรี
 `	ร่�งกฎกระทรวงถังขนส่งก๊�ซธรรมช�ติอัด	พ.ศ.	....

 การชี้แจงและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ จำ�นวน	๓๒	เรื่อง	มีเรื่องที่สำ�คัญ	เช่น
 `	ร�ยง�นก�รพจิ�รณ�ศกึษ�ของคณะกรรม�ธกิ�รวสิ�มญัศกึษ�และตดิต�มก�รแก้ไขปัญห�พืน้ทีลุ่ม่นำ�้ทะเลส�บ
สงขล�
 `	ร�ยง�นก�รพิจ�รณ�ศึกษ�ของคณะกรรม�ธิก�รส�ธ�รณสุข	 วุฒิสภ�	 เรื่อง	 ผลกระทบท�งด้�นสุขภ�พ 
ที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
 `	ร�ยง�นก�รพจิ�รณ�ศกึษ�ของคณะกรรม�ธกิ�รก�รเกษตรและสหกรณ์	วฒุสิภ�	เรือ่ง	ก�รกระจ�ยงบประม�ณ
เพื่อก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ของประเทศไทย

 การตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำ�นวน	 8	 เรื่อง	 มีเรื่อง 
ที่สำ�คัญ	เช่น
 `	กระทู้ถ�มที่	๐1๐	ร.	เรื่อง	ผลกระทบที่เกิดจ�กภ�วะโลกร้อน
 `	กระทู้ถ�มที่	๐11	ร.	เรื่อง	ขอทร�บคว�มคืบหน้�ของก�รแก้ไขปัญห�ก�รเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่นำ้�จืด
 `	กระทู้ถ�ม	 ของ	 น�ยทวีวัฒน์	 ฤทธิ์ฤ�ชัย	 สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรจังหวัดสกลนคร	 กรณีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมจ�กก�รสร้�งเขื่อนแก่งเสือเต้น
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 การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

	 ประช�ชนได้แจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นต่�งๆ	รวม	1๔	เรื่อง	และได้ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จจำ�นวน	๙	 เรื่อง	และ 

เรือ่งร้องเรยีนทีอ่ยูร่ะหว่�งก�รดำ�เนนิก�ร	จำ�นวน	๕	เรือ่ง	ทัง้นีส้ำ�นกัง�นฯ	ได้แจ้งร�ยละเอยีดก�รดำ�เนนิก�รให้ผูร้้องเรยีน

ทร�บโดยตรงด้วยแล้ว	ดังนี้	

 เรื่องร้องเรียนจากศูนย์บริการประชาชน (e-petition)	จำ�นวน	๖	เรื่อง	ดังนี้

 `	ร�ยละเอียดในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	(IEE)	

 `	ก�รดำ�เนินง�นต�มกฎหม�ยในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงง�นตั้งใหม่	 

	 	 ประเภท	๓	

 `	แจ้งเบ�ะแสอ�ค�รหอพัก	8	ชั้น	หลีกเลี่ยงก�รยื่นก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 `	ขอให้ตรวจสอบก�รดำ�เนินโครงก�รโรงไฟฟ้�ฉะเชิงเทร�โคเจนเนอเรชั่น	

 `	ผลกระทบจ�กก�รก่อสร้�งโครงก�รคอนโดมิเนียม	เดอะ	คริสตัล	ป่�ตอง	

 `	ผลกระทบจ�กก�รดำ�เนนิโครงก�รก่อสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ�้เจ้�พระย�	บรเิวณล�ดหญ้�-ถนนมห�พฤฒ�ร�ม

 เรื่องร้องเรียนในระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสำานักงานฯ	จำ�นวน	8	เรื่อง	ดังนี้

 `	ผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร	Seed	atom	กรุงเทพมห�นคร

 `	เจ้�ของโครงก�รบ้�นจัดสรร	 หมู่บ้�นพฤกษ�	 B	 ไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ 

	 	 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 `	ขอให้ตรวจสอบคว�มถูกตอ้งในข้อกฎหม�ยในก�รขออนุญ�ตก�รก่อสร้�งอ�ค�รสูงและอ�ค�รที่มีขน�ดใหญ่ 

	 	 พิเศษ	(โครงก�ร	The	Vision)

 `	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ�กโครงก�รหมู่บ้�นซื่อตรงกรุ๊ป	(รัตน�ธิเบศร์)	

 `	ข้อร้องเรียนจ�กก�รประกอบก�รเหมืองแร่	เรื่อง	ก�รต่อใบอนุญ�ตระเบิดและย่อยหิน	

 `	ข้อร้องเรียนก�รประกอบกิจก�รเหมืองแร่ในพื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติป่�พระพุทธบ�ท-พุแค

 `	ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจ�กก�รประก�ศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 `	ก�รกำ�หนดเขตคูเมืองและกำ�แพงเมือง	เรื่องก�รรังวัดปักหมุดที่ร�ชพัสดุคูเมืองและกำ�แพงเมือง
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 กิจกรรมเพื่อสังคม 

 ความโปร่งใสประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

	 สำ�นักง�นฯ	 	 ได้รับมอบโล่ประก�ศเกียรติคุณ	 จ�กสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน	 เพื่อยกย่องเป็นส่วนร�ชก�รที่ได้มีก�รจัดทำ� 

และประเมินม�ตรฐ�นคว�มโปร่งใสประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔ 

เมื่อวันที่	๒๒		สิงห�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔	ณ	หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ	สำ�นักง�น	

ก.พ.	จังหวัดนนทบุรี

	 สำ�นักง�นฯ	 เป็นหนึ่งในจำ�นวน	 ๔7	 ส่วนร�ชก�ร	 ที่ได้ดำ�เนินก�ร 

ประเมินม�ตรฐ�นคว�มโปร่งใสของตนเองจนครบถ้วนสมบูรณ์ต�มมิติหลัก 

๔	 มิติ	 และตัวชี้วัดย่อย	 1๓	 ตัวชี้วัด	 เพื่อเป็นฐ�นสำ�คัญที่จะทำ�ให้ส่วนร�ชก�รได้รับก�รยอมรับจ�กส�ธ�รณะ

ในด ้�นของก�รมีนโยบ�ย	 และมีผู ้บริห�รที่มีคว�มพย�ย�ม	 มีคว�มคิดริ เริ่มในก�รสร ้�งคว�มโปร ่งใส	 

เป็นส่วนร�ชก�รที่มีก�รเปิดเผยข้อมูล	 มีระบบตรวจสอบภ�ยใน	 และเปิดโอก�สให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ลดก�รใช้ดลุยพนิจิด้วยก�รมรีะบบทีช่ดัเจนและโปร่งใส	มรีะบบ	มกีลไกในก�รจดัก�รกบัเรือ่งร้องเรยีน	ซึง่เมือ่ส่วนร�ชก�ร

ได้รับก�รยอมรับ	 เชื่อถือก็ส่งผลให้ประช�ชนผู้รับบริก�รเกิดคว�มมั่นใจ	 และเชื่อมั่นในก�รบริก�รส�ธ�รณะว่�มีฐ�นะ 

อยู่บนคว�มซื่อสัตย์	สุจริตเป็นธรรม	และเสมอภ�ค

 วันรักต้นไม้แห่งชาติ

	 สำ�นักง�นฯ	 ได้ร่วมกับคณะกรรมก�รผู้ชำ�น�ญก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)		

และสม�คมทีป่รกึษ�จดัทำ�ร�ยง�น	EIA		จดักจิกรรมเพือ่รณรงค์ให้มกี�รเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและปรบัปรงุภมูทิศัน์โดยก�รดแูล

บำ�รุงต้นไม้ในสถ�นที่ทำ�ง�น	รวมถึง	เพื่อรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทรบรมร�ชชนนี		ในวันรักต้นไม้

แห่งช�ติ	๒1	ตุล�คม	พ.ศ.	๒๕๕๓
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 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

	 สำ�นักง�นฯ	 มีหนังสือแสดงคว�มเสียใจต่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึน�มิ	 ณ	 เมืองเซ็นได	 ประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อเดือนมีน�คม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 พร้อมมอบเงินที่เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นฯร่วมบริจ�คเพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ในเหตุก�รณ์ดังกล่�ว	 ผ่�นองค์ก�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศของญี่ปุ่น	 (Japan	 International	 Cooperation 

Agency	:	JICA)	ประจำ�ประเทศไทย

	 สำ�นกัง�นฯ	บรจิ�คเงนิสมทบกองทนุเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบส�ธ�รณภยั	(นำ�้ท่วมภ�คใต้)	สำ�นกัง�นน�ยกรฐัมนตรี

ผ่�นกรมประช�สัมพันธ์	เมื่อวันที่	๓	พฤษภ�คม	พ.ศ.	๒๕๕๔

หนังสือแสดงความขอบคุณ

Mr.Togo Uchida ผู้แทน JICA เข้าพบ เลขาธิการ สผ.
เพื่อยื่นหนังสือแสดงความขอบคุณ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)
	 	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔	 พ.ศ.	๒๕๕๓

สินทรัพย์	

	 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 4๖,๖๕4.๙๖		 22,๘๙3.2๕

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 2,๕๖๘.1๘		 4,02๗.๘๗

	 	 รายได้ค้างรับ		 320.03		 1,๙1๕.๙3

	 	 วัสดุคงเหลือ	 2,๕๘๗.0๙		 1,๖2๘.2๘

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 ๕๒,๑๓๐.๒๖		 ๓๐,๔๖๕.๓๓

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 	

	 	 ลูกหนี้อื่นระยะยาว	 1,๗11.21		 																		-			

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	 ๕๗,4๖๘.3๗		 ๖4,๕4๖.๖๕	

	 	 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)	 1,๖00.1๖		 1,๗๙0.1๖	

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 4,1๗1.01		 4,๙๘0.4๖	

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 ๖4,๙๕0.๗๕		 ๗1,31๗.2๗	

รวมสินทรัพย์		 ๑๑๗,๐๘๑.๐๑		 ๑๐๑,๗๘๒.๖๐

หนี้สิน

	 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 4,๙๕๘.4๙		 12,0๖๕.๘๕

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 3๕,330.๗4		 2,๖2๕.34

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 1๙2.00		 ๗.0๕

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔
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	 	 เงินกู้ระยะสั้น	 2,๕๗3.๘2		 3,๗๕1.๙๕

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		 ๖,๖๙1.13		 3,๕๙๗.12

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน		 ๔๙,๗๔๖.๑๘		 ๒๒,๐๔๗.๓๑

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 2,11๗.๕๗		 11,330.๕4

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 1,๕00.00		 1,๕00.00	

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 1,๗11.21		

	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 ๕,๓๒๘.๗๘		 ๑๒,๘๓๐.๕๔	

	 	 รวมหนี้สิน		 ๕๕,๐๗๔.๙๖		 ๓๔,๘๗๗.๘๕	

สินทรัพย์สุทธิ		 ๖๒,๐๐๖.๐๕		 ๖๖,๙๐๔.๗๕	

  

	 สินทรัพย์สุทธิ  

	 	 ทุน	 2๗,111.40		 2๗,111.40	

	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 34,๘๙4.๖๕		 3๙,๗๙3.3๕	

	 	 รวมสินทรัพย์สุทธิ		 ๖๒,๐๐๖.๐๕		 ๖๖,๙๐๔.๗๕ 
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งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๓

	 	 	 (พันบาท)	 (พันบาท)

	 	 	 พ.ศ.	๒๕๕๔	 พ.ศ.	๒๕๕๓

รายได้จากการดำาเนินงาน	  

	 รายได้จากรัฐบาล		 	

	 	 รายได้จากงบประมาณ	 34๖,244.๖๕		 30๙,๕2๗.0๖	

	 	 รวมรายได้จากรัฐบาล	 34๖,244.๖๕		 30๙,๕2๗.0๖	

	 รายได้จากแหล่งอื่น		 	

	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 41.10		 ๕2.๗0	

	 	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	 ๕๕,331.1๗		 ๕3,๕๙1.0๙	

	 	 รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 ๕๕,3๗2.2๗		 ๕3,๖43.๗๙	

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน		 ๔๐๑,๖๑๖.๙๒		 ๓๖๓,๑๗๐.๘๕	

  

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  

	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		 120,๙22.41		 122,240.02	

	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ		 11,๘0๘.2๖		 13,๙14.01	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		 13,๗๗0.๗๗		 11,๗3๕.๙๗	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		 21,๙๘๗.๙1		 1๙,๙3๗.๘๙	

	 	 ค่าวัสดุ	และค่าใช้สอย	 201,๗2๖.3๘		 143,๕๖๙.๘๖	

	 	 ค่าสาธารณูปโภค		 ๕,๘2๘.๖1		 ๖,000.๗4	

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย		 1๕,๕34.๘๙		 14,๘0๗.๘๙	

	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		 14,๙1๘.๗0		 12,301.2๘	

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		 																		-				 	(๙๕.00)

	 	 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน		 ๔๐๖,๔๙๗.๙๓		 ๓๔๔,๔๑๒.๖๖	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน	 	(๔,๘๘๑.๐๑)	 ๑๘,๗๕๘.๑๙	

  

ค่าใช้จ่าย	ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน    

	 ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 														1๗.๖๙		 												10๙.4๖	

	 รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน	 														1๗.๖๙		 10๙.4๖

  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ	 	(๔,๘๙๘.๗๐)	 ๑๘,๖๔๘.๗๓	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน	 	(๔,๘๙๘.๗๐)	 ๑๘,๖๔๘.๗๓

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔
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																																																																							(พันบาท)																			อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง	
	 	 ๒๕๕๔	 ๒๕๕๓	 ๒๕๕๔	 ๒๕๕๓

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน    
				เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 4๖,๖๕4.๙๖		 22,๘๙3.2๕		 							๗๕.24		 						34.22	
				ลูกหนี้ระยะสั้น		 					2,๕๖๘.1๘		 							4,02๗.๘๗		 									4.14		 							๖.02	
				รายได้ค้างรับ		 							320.03		 							1,๙1๕.๙3		 									0.๕2		 							2.๘๖	
				วัสดุคงเหลือ		 					2,๕๘๗.0๙		 							1,๖2๘.2๘		 									4.1๗		 							2.43	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 ๕๒,๑๓๐.๒๖		 ๓๐,๔๖๕.๓๓		 							๘๔.๐๗		 					๔๕.๕๓	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
				ลูกหนี้อื่นระยะยาว	 					1,๗11.21		 															-				 									2.๗๖		 										-			
				ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)		 ๕๗,4๖๘.3๗		 ๖4,๕4๖.๖๕		 							๙2.๖๘		 						๙๖.4๘	
				สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)		 					1,๖00.1๖		 							1,๗๙0.1๖		 									2.๕๘		 							2.๖๘	
				สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)		 					4,1๗1.01		 							4,๙๘0.4๖		 									๖.๗3		 							๗.44	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 ๖๔,๙๕๐.๗๕		 ๗๑,๓๑๗.๒๗		 					๑๐๔.๗๕		 ๑๐๖.๖๐	
รวมสินทรัพย์		 ๑๑๗,๐๘๑.๐๑		 ๑๐๑,๗๘๒.๖๐		 					๑๘๘.๘๒		 ๑๕๒.๑๓	

หนี้สิน		 	 	 	
หนี้สินหมุนเวียน	    
				เจ้าหนี้ระยะสั้น.		 					4,๙๕๘.4๙		 12,0๖๕.๘๕		 									๘.00		 						1๘.03	
				ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 3๕,330.๗4		 							2,๖2๕.34		 							๕๖.๙๘		 							3.๙2	
				เงินรับฝากระยะสั้น		 							1๙2.00		 													๗.0๕		 									0.31		 							0.01	
				เงินกู้ระยะสั้น		 					2,๕๗3.๘2		 							3,๗๕1.๙๕		 									4.1๕		 							๕.๖1	
				หนี้สินหมุนเวียนอื่น		 					๖,๖๙1.13		 							3,๕๙๗.12		 							10.๗๙		 							๕.3๘	
รวมหนี้สินหมุนเวียน		 ๔๙,๗๔๖.๑๘		 ๒๒,๐๔๗.๓๑		 							๘๐.๒๓		 					๓๒.๙๕	
หนี้สินไม่หมุนเวียน		 	 	 	
				รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		 					2,11๗.๕๗		 11,330.๕4		 									3.42		 						1๖.๙4	
				เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว							1,๕00.00		 							1,๕00.00		 									2.42		 							2.24	
				หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 					1,๗11.21		 															-				 									2.๗๖		 										-			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 				๕,๓๒๘.๗๘		 ๑๒,๘๓๐.๕๔		 								๘.๕๙		 					๑๙.๑๘	
รวมหนี้สิน		 ๕๕,๐๗๔.๙๖		 ๓๔,๘๗๗.๘๕		 							๘๘.๘๒		 					๕๒.๑๓	
สินทรัพย์สุทธิ		 ๖๒,๐๐๖.๐๕		 ๖๖,๙๐๔.๗๕		 					๑๐๐.๐๐		 ๑๐๐.๐๐	

การวิเคราะห์ทางการเงิน

การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๓
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วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๓

																																																																											(พันบาท)															อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง	
	 	 ๒๕๕๔	 ๒๕๕๓	 ๒๕๕๔	 ๒๕๕๓

รวมรายได้		 	 	 ๑๐๐.๐๐		 ๑๐๐.๐๐	

รายได้จากการดำาเนินงาน	    

รายได้จากรัฐบาล		 	 	 	

				รายได้จากงบประมาณ		 	34๖,244.๖๕	 30๙,๕2๗.0๖		 				๘๖.21		 ๘๕.23	

รวมรายได้จากรัฐบาล		 34๖,244.๖๕		 30๙,๕2๗.0๖		 ๘๖.21		 					๘๕.23	

รายได้จากแหล่งอื่น		 	 	 	

				รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		 								41.10		 ๕2.๗0		 0.01		 							0.01	

				รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค		 			๕๕,331.1๗		 ๕3,๕๙1.0๙		 13.๗๘		 14.๗๖	

รวมรายได้จากแหล่งอื่น		 ๕๕,3๗2.2๗		 ๕3,๖43.๗๙		 13.๗๙		 					14.๗๗	

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน		 401,๖1๖.๙2		 3๖3,1๗0.๘๕		 100.00		 100.00	

 

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

				ค่าใช้จ่ายบุคลากร		 	120,๙22.41		 122,240.02		 30.11		 33.๖๖	

				ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ		 			11,๘0๘.2๖		 13,๙14.01		 2.๙4		 							3.๘3	

				ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		 			13,๗๗0.๗๗		 11,๗3๕.๙๗		 3.43		 							3.23	

				ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		 			21,๙๘๗.๙1		 1๙,๙3๗.๘๙		 ๕.4๗		 							๕.4๙	

				ค่าวัสดุ	และค่าใช้สอย		 	201,๗2๖.3๘		 143,๕๖๙.๘๖		 ๕0.23		 3๙.๕3	

				ค่าสาธารณูปโภค		 					๕,๘2๘.๖1		 ๖,000.๗4		 1.4๕		 							1.๖๕	

				ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย		 			1๕,๕34.๘๙		 14,๘0๗.๘๙		 3.๘๗		 							4.0๘	

				ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		 			14,๙1๘.๗0		 12,301.2๘		 3.๗1		 							3.3๙	

				ค่าใช้จ่ายอื่น		 												-				 	(๙๕.00)	 											-				 	(0.03)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน		 40๖,4๙๗.๙3		 344,412.๖๖		 101.22		 					๙4.๘3	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน		 	(4,๘๘1.01)	 1๘,๗๕๘.1๙		 	(1.22)	 							๕.1๗	

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน	    

	 ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์		 								1๗.๖๙		 10๙.4๖		 0.00		 							0.03	

รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน		 								๑๗.๖๙		 ๑๐๙.๔๖		 ๐.๐๐		 							๐.๐๓	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		 	(๔,๘๙๘.๗๐)	 ๑๘,๖๔๘.๗๓		 	(๑.๒๒)	 							๕.๑๔	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน			(๔,๘๙๘.๗๐)	 	๑๘,๖๔๘.๗๓		 (๑.๒๒)	 					๕.๑๔

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔
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     การวิเคราะห์ 
	 จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น	สรุปการวิเคราะห์ได้ดังนี้

 งบแสดงฐานะการเงิน 

	 มีสัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 (ต ่อสินทรัพย์สุทธิ)	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 34.22 

ในปี	พ.ศ.	2๕๕3	เป็นร้อยละ	๗๕.24	ในปี	พ.ศ.	2๕๕4	ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่	พ.ศ.	2๕๕4	หน่วยงานรับเงินช่วยเหลือ

จากต่างประเทศ	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	เป็นการรับเงินจากส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

UNFCCC	 เพื่อเป็นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (United	 Nations	 Climate 

Change	 Talks,	 Bangkok	 2011)	 และการประชุมคณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 สมัยที่	 ๖0 

(Sixtieth	 Meeting	 of	 the	 CDM	 Executive	 Board)	 และเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งมีผู ้จัดการกองทุน 

โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู ้ดูแล	 ทุกสิ้นปีงบประมาณจะท�าการส่งคืนเงิน	 แต่ส�าหรับปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2๕๕4 

ได้มีการขอใช้เงินสืบเนื่อง	จึงท�าให้ส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

	 มีสัดส่วนของลูกหนี้ระยะสั้น	(ต่อสินทรัพย์สุทธิ)		ลดลงจากร้อยละ	๖.02	ในปี	พ.ศ.	2๕๕3	เป็นร้อยละ	4.14	

ในปี	พ.ศ.	2๕๕4	ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่	พ.ศ.	2๕๕4		สัญญาจ้างที่ปรึกษาที่มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ก�าหนดไว้ใน	

TOR	จ�านวนสัญญาลดลงจากปีก่อน	จาก	๙	สัญญา	เป็น	๗	สัญญา

	 มีสัดส่วนของรายได้ค้างรับ	 (ต่อสินทรัพย์สุทธิ)	 ลดลงจากร้อยละ	2.๘๖	 ในปี	พ.ศ.	2๕๕3	 เป็นร้อยละ	0.๕2 

ในปี	 พ.ศ.	 2๕๕4	 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที	่ พ.ศ.	 2๕๕4	หน่วยงานมีการเบิกจ่ายจากระบบ	GFMIS	 ประเภทจ่ายผ่าน 

ส่วนราชการ	และกรมบัญชีกลางได้ประมวลผลการจ่ายเงินหลังสิ้นปีงบประมาณลดลงจากปีก่อน

	 มีสัดส่วนที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)	 (ต่อสินทรัพย์สุทธิ)	 ลดลงจากร้อยละ	 ๙๖.4๘	 ในปี	 พ.ศ.	 2๕๕3 

เป็นร้อยละ	๙2.๖๘	ในปี	พ.ศ.	2๕๕4	ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่	พ.ศ.	2๕๕4	หน่วยงานได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	

และครุภัณฑ์อื่น	ๆ	มีผลท�าให้ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

	 มีสัดส่วนเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 (ต่อสินทรัพย์สุทธิ)	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 21.๙๕	 ในปี	 พ.ศ.	 2๕๕3 

เป็นร้อยละ	๖4.๙๘	ในปี	พ.ศ.	2๕๕4	เป็นผลเกิดจากการที่	พ.ศ.	2๕๕4	หน่วยงานได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	

ส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	UNFCCC	 เพื่อเป็นการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (United	 Nations	 Climate	 Change	 Talks,	 Bangkok	 2011)	 และการประชุม 

คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 สมัยที่	 ๖0	 (Sixtieth	Meeting	 of	 the	 CDM	 Executive	 Board)	 

และยังไม่ได้ช�าระเงินให้กับผู้รับจ้าง	มีผลท�าให้เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

Annual Report 2011



110

	 งบรายได้และค่าใช้จ่าย	

	 มสีดัส่วนของรายได้จากเงนิงบประมาณประจ�า	งบกลางและงบลงทนุ	(ต่อรายได้รวม)	เพิม่ขึน้จากร้อยละ	๘๕.23	

ในปี	พ.ศ.	2๕๕3	เป็นร้อยละ	๘๖.21	ในปี	พ.ศ.	2๕๕4	ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่	พ.ศ.	2๕๕4	หน่วยงานได้รับงบประมาณ

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 แต่เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่เบิกในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2๕๕3	 มียอดสูงกว่าเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2๕๕4	มีผลท�าให้เกิดความแตกต่างเล็กน้อย

	 มีสัดส่วนรายได้จากเงินช่วยเหลือรับบริจาค	 	 (ต่อรายได้รวม)	 ลดลงจากร้อยละ	 14.๗๖	 ในปี	 พ.ศ.	 2๕๕3 

เป็นร้อยละ	13.๗๘		ใน	พ.ศ.	2๕๕4		ซึง่เกดิจากการที	่พ.ศ.	2๕๕4	บนัทกึรบัรูค่้าใช้จ่ายพร้อมรายได้จากเงนิช่วยเหลอืจาก 

องค์กรต�่ากว่าปีก่อน	และโครงการได้สิ้นสุด	3	โครงการ

	 มสีดัส่วนค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่วย	(ต่อรายได้รวม)	ลดลงจากร้อยละ	4.0๘	ในปี	พ.ศ.	2๕๕3	เป็นร้อยละ	

3.๘๗	ในปี	พ.ศ.	2๕๕4		ซึ่งเป็นผลจากการที่	พ.ศ.	2๕๕4	มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ส�านักงานลดลงจากปีก่อน	และครุภัณฑ์

เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานมากขึ้น

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔



ภาคผนวก



รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

๑.	 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิ

	 ๑.๑	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการ	

	 	 ๑)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

	 	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 ๒)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่	 

	 	 	 และอุตสาหกรรมถลุง	หรือแต่งแร่

	 	 ๓)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนา 

	 	 	 ปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ	

	 	 ๔)	 คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านอตุสาหกรรม 

	 	 	 กลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	ปิโตรเคมี	และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ	

	 	 ๕)	 คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านอตุสาหกรรม 

	 	 	 และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน	

	 	 ๖)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร 

	 	 	 การจัดสรรที่ดิน	และบริการชุมชน	

	 	 ๗)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้า 

	 	 	 พลังความร้อน	

	 	 ๘)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้าง 

	 	 	 พื้นฐานและอื่นๆ	

	 	 ๙)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนา 

	 	 	 โครงการของส่วนราชการ		รัฐวิสาหกิจ	หรือโครงการร่วมกับเอกชน

	 	 ๑๐)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม 

	 	 	 ของส่วนราชการ		รัฐวิสาหกิจ	หรือโครงการร่วมกับเอกชน

	 	 ๑๑)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนา 

	 	 	 แหล่งน�้า

	 	 ๑๒)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 

	 	 	 บ้านเอื้ออาทรชุดที่	๑	(มีผลบังคับใช้วันที	่๑๒	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒)	(เฉพาะกิจ)

	 	 ๑๓)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 

	 	 	 บ้านเอื้ออาทรชุดที่	๒	(มีผลบังคับใช้วันที	่๑๒	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒)	(เฉพาะกิจ)

	 	 ๑๔)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

	 	 	 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑๒



	 	 ๑๕)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

	 	 	 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

	 	 ๑๖)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

	 	 	 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

	 	 ๑๗)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

	 	 	 การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมบรเิวณเมอืงพทัยา	จงัหวดัชลบรุี

	 	 ๑๘)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

	 	 	 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

	 	 ๑๙)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

	 	 	 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ๑.๒	คณะอนุกรรมการ	

	 	 ๑)	 คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

	 	 ๒)	 คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า

	 	 ๓)	 คณะอนกุรรมการก�ากบัการจดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั

	 	 ๔)	 คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้า

	 	 ๕)	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

	 	 	 สิ่งแวดล้อม

	 	 ๖)	 คณะอนุกรรมการพิจารณารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขออนุมัติผ่อนผัน 

	 	 	 การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่	๑	เพื่อการท�าเหมืองแร่

	 	 ๗)	 คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	

	 	 ๘)	 คณะอนุกรรมการก�ากับการด�าเนินงานตามโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลาย 

	 	 	 ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

	 	 ๙)	 คณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 	 ๑๐)	 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

	 	 ๑๑)	 คณะอนุกรรมการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

	 	 ๑๒)	 คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่

	 	 ๑๓)	 คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลทัศน์

	 	 ๑๔)	 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส�าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

	 	 	 ต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

Annual Report 2011

๑๑๓



๒.	คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	

	 ๒.๑	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๒.๒	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

๓.	คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

	 ๓.๑	 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน	

๔.	 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

	 ๔.๑	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�าเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์

	 ๔.๒	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

๕.	 คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

	 ๕.๑	 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

	 ๕.๒	 คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

	 ๕.๓	 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง

	 ๕.๔	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

	 	 โดยภาคธุรกิจ

๖.	 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

	 ๖.๑	 คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ

	 ๖.๒	 คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีไทยในการเจรจา

๗.	คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน�า้ทะเลสาบสงขลา

	 ๗.๑	 คณะอนุกรรมการก�ากับ	ติดตามและประเมินผล

	 ๗.๒	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการลดลงและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าอนุรักษ	์ 

	 	 ป่าต้นน�้า	และป่าพรุ	ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

	 ๗.๓	 คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาการตืน้เขนิของทะเลสาบและการจดัระเบยีบเครือ่งมอืประมง 

	 	 ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

	 ๗.๔	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน�้าเสีย	และขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน�า้ทะเลสาบสงขลา

๘.	 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก	

	 ๘.๑	 คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔
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หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของผู้บริหาร ส�านัก และกอง

	 ผู้บริหาร	 โทรศัพท์	 โทรสาร

เลขาธิการ	

	 นางนิศากร		โฆษิตรัตน์	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๒	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๓

รองเลขาธิการ 

	 นายสันติ		บุญประคับ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๘	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๒

รองเลขาธิการ	

	 นางสาวอาระยา		นันทโพธิเดช	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๗	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๘

รองเลขาธิการ	

	 นางสุณ	ีปิยะพันธุ์พงศ์	

	 (ตั้งแต่วันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	–	๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔)		

	 นายนพดล		ธิยะใจ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๔	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๖

	 (ตั้งแต่วันที่	๑๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	–	ปัจจุบัน)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

	 (นางอุษา		เกียรติชัยพิพัฒน์)	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๘๙	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๘

	 ส�านัก	/	กอง	 โทรศัพท์	 โทรสาร

ส�านักงานเลขานุการกรม	

	 เลขานุการกรม		 ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๔	

	 งานสารบรรณ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๕	-	๑๖	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๑

	 ฝ่ายการคลัง	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๙	-	๒๓	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๔๑

	 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๔	-	๒๕	

	 ฝ่ายแผนงาน	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๖	-	๒๗	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๖

	 ฝ่ายช่วยอ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๘	-	๒๙	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๘

	 งานประชาสัมพันธ์	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๐	-	๓๑	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๑

กองติดตามประเมินผล 

ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๓	

งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๕	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๖

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๗	-	๓๘	

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบาย	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๙	-	๔๐	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๘๖

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๑	-	๔๒	

ห้องสมุด/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๒	
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๑๑๕



	 ส�านัก	/	กอง	 โทรศัพท์	 โทรสาร

กองบริหารจัดการที่ดิน

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๓	

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๕	-	๔๖	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๔

	 กลุ่มงานวิเคราะห์การบริหารจัดการที่ดิน	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๗	-	๔๘	

	 กลุ่มงานจัดที่ดินของทบวงการเมือง	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๙	-	๕๐	

	 กลุ่มงานสงวนหวงห้ามและจัดที่ดิน	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๑	-	๕๒	

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๓	

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๕	-	๕๖	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๖

	 กลุ่มงานประสาน	๑	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๗	-	๕๘	

	 กลุ่มงานประสาน	๒	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๙	

	 กลุ่มงานประสาน	๓	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๑	-	๖๒	

	 กลุ่มงานประสาน	๔	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๓	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๘๔

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๕	

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๖	-	๖๘	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๗

	 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๙	-	๗๐	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๐

	 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๑	-	๗๒	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๒

	 กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๓	-	๗๔	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๓

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๕	

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๗	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๘

	 กลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๙	 ๐	๒๒๖๕	๖๗๕๑

	 	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๐

	 กลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๑	 ๐	๒๒๖๕	๖๗๕๕	

	 	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๑

	 กลุ่มงานคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๓	–	๘๔	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๔

	 กลุ่มงานประสานเครือข่ายและพัฒนาองค์กร	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๕	–	๘๖	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๖

ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม	

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๗	

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๙	–	๙๐	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๘

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑๖



	 ส�านัก	/	กอง	 โทรศัพท์	 โทรสาร

	 กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๗	-	๘	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๘

	 กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๑	-	๒	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๘

	 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๕	-	๖	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๘

	 กลุ่มงานวิชาการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๓	-	๔	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๔

	 กลุ่มงานอ�านวยการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๐	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๙

ส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๑	

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๓	–	๔	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๒

	 กลุ่มนโยบายและแผน	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๕	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๖

	 กลุ่มวิเคราะห์มาตรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๕	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๖

	 กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๗	–	๘	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๗

	 กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๐	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๒

	 	 	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๐

ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๓	-	๑๔	

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๕	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๖

	 กลุ่มเหมืองแร่	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๗	–	๑๘	

	 กลุ่มอุตสาหกรรม	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๙	–	๒๐	

	 กลุ่มคมนาคม	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๑	–	๒๒	

	 กลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๓	-	๒๔	

	 กลุ่มพัฒนาแหล่งน�้าและเกษตรกรรม	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๕	-	๒๖	

	 กลุ่มพลังงาน	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๗	-	๒๘	

	 กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๙	-	๓๐	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๙
	 สิ่งแวดล้อม

ส�านักความหลากหลายทางชีวภาพ	

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๗	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๔๐

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๘	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๘

	 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และ	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๔	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๙

	 ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

	 กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๖	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๖

	 กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๖	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๖
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	 ส�านัก	/	กอง	 โทรศัพท์	 โทรสาร

	 กลุ่มงานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๙	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๙

	 กลุ่มงานประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๔๐	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๔๐

ส�านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

	 ผู้อ�านวยการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๕๐	

	 งานธุรการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๙๒	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๒

	 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๐
	 	 ต่อ	๖๘๔๒

	 	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๙๒

	 กลุ่มเจรจาและประสานอนุสัญญาฯ	 ๐	๒๒๖๕	๖๘๔๓	

	 กลุ่มงานวิชาการ	และฐานข้อมูล	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๙๐	

หน่วยงานอิสระ

	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๕๒	

	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๒	-	๓๓	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๖

	 กลุ่มงานนิติการ	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๔	-	๓๕	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๕

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๑๘



ค�าสั่งส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่	๒๕๕/๒๕๕๔

เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าป	ีพ.ศ.	๒๕๕๔

	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เห็นความจ�าเป็นให้มีการจัดท�ารายงานประจ�า

ปีขึ้นเพื่อเสนอผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ส�าคัญในรอบปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ส�าหรับใช้เป็นเอกสาร 

ประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการงบประมาณในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 และใช้เป็น

เอกสารเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานฯ	 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบและเข้าใจถึงการบริหารและ 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะท�างานจดัท�ารายงานประจ�าปขีึน้เพือ่ด�าเนนิงานดงักลา่ว	

ตามค�าสัง่ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที	่๑๕๘	(๑)/๒๕๕๔	สัง่	ณ	วนัที	่๔	สงิหาคม	๒๕๕๔

	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสายบังคับบัญชาตามค�าสั่งส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่	 ๑๔๐/๒๕๕๔	 เรื่อง	 มอบอ�านาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	สัง่	ณ	วนัที	่๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๔	ส�านกังานฯ	จงึขอยกเลกิคณะท�างานจดัท�ารายงาน

ประจ�าป	ีพ.ศ.	๒๕๕๔	ตามค�าสั่ง	สผ.ที่	๑๕๘	 (๑)/๒๕๕๔	สั่ง	ณ	วันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๕๔	และให้แต่งตั้งคณะท�างาน 

จัดท�ารายงานประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ใหม	่โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที	่ดังต่อไปนี้

	 องค์ประกอบ

	 	 ๑.	 รองเลขาธิการส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ	 ประธานคณะท�างาน

	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	(ก�ากับกองติดตามประเมินผล)

	 	 ๒.	 ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๓.	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 คณะท�างาน

	 	 ๔.	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๕.	 ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๖.	 ผู้อ�านวยการกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	 คณะท�างาน

	 	 	 หรือผู้แทน

	 	 ๗.	 ผู้อ�านวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 คณะท�างาน

	 	 	 และสิ่งแวดล้อม	หรือผู้แทน
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	 	 ๘.	 ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการที่ดิน	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๙.	 ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๑๐.	 เลขานุการกรม	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๑๑.	 ผู้อ�านวยการส�านักความหลากหลายทางชีวภาพ	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๑๒.	 ผู้อ�านวยการส�านักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 คณะท�างาน

	 	 ๑๓.	 หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๑๔.	 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	หรือผู้แทน	 คณะท�างาน

	 	 ๑๕.	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 คณะท�างาน

	 	 ๑๖.	 หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์	 คณะท�างานและ

	 	 	 กองติดตามประเมินผล	 เลขานุการ

	 	 ๑๗.	 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์	 คณะท�างานและ

	 	 	 กองติดตามประเมินผล	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 อ�านาจหน้าที่

	 	 ๑.	 พิจารณาก�าหนดแผนงาน	องค์ประกอบ	สาระของรายงานประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 	 ๒.	 มอบหมายผู้แทนที่รับผิดชอบของส�านัก	 กอง	 และหน่วยงานอิสระ	 ยกร่างเนื้อหารายละเอียดของ 

	 	 	 ผลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามที่คณะท�างานก�าหนด

	 	 ๓.	 ประสานงานหน่วยงานภายนอก	กรณีที่มีความจ�าเป็นในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 ๔.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

	 ทั้งนี้	ให้ด�าเนินการยกร่างรายงานประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

สั่ง	ณ	วันที	่๒๒	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๔

(นายสุพัฒน	์หวังวงศ์วัฒนา)

เลขาธิการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒๐




