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พิมพครั้งที่ ๑  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จำนวน ๔๐๐ เลม 
 
จัดทำโดย 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เลขที่ ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระราม ๖ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๘  โทรสาร  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖ 

 
พิมพที่ 
บริษัท เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จำกัด 

๑๕๘/๓ ซอยยาสูบ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๖๑๗ ๘๖๑๑-๒  โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๘๖๑๖ 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõõö 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 



ÊÓ
¹Ñ¡
§Ò
¹¹
âÂ
ºÒ
Âá
ÅÐ
á¼
¹

·Ã
Ñ¾
ÂÒ
¡Ã
¸Ã
ÃÁ
ªÒ
μÔá
ÅÐ
ÊÔè§
áÇ
´Å
éÍÁ

¤Ó¹Ó 

 รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖  จัดทำขึ้นเพ่ือเผยแพรผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบของ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยผลการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน 

ซึ่งเช่ือมโยงและสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรภายใตประเด็นนโยบายตามแผนบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู 

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานดังกลาว สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดำเนินงานทั้งทางวิชาการ และการบริหารจัดการ ไดแก 

การจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการ การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม กองทุนส่ิงแวดลอม การติดตาม

ประเมินผล และความรวมมือระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม เปนตน  เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพของนโยบาย 

แผนและมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น 

รวมถึงการบูรณาการและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ   

เพื่อทำใหเกิดความเชื่อมั่นในนโยบายและแผน และเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน สามารถขับเคลื่อนและผลักดัน

ไปสูการปฏิบัติที่จะกอใหเกิดผลในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหวังเปนอยางย่ิงวา รายงานประจำป  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน รวมถึง 

ผูสนใจเปนอยางดี และขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ไดมีสวนรวมและชวยสนับสนุนใหการปฏิบัติราชการของ

สำนักงานฯ ตลอดชวงปงบประมาณ มา ณ โอกาสนี้ 

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มีนาคม  ๒๕๕๗ 
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คำนำ 

สวนที่ ๑ ขอมูลภาพรวมองคกร ๑ 

 วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร ๒ 

 กลยุทธ  เปาหมาย ๓ 

 คณะผูบริหาร ๔ 

 โครงสรางองคกร ๗ 

 อำนาจหนาที่ ๘ 

 อัตรากำลัง ๙ 

 งบประมาณและผลการใชจาย ๑๑ 

 ระบบการตรวจสอบภายใน ๑๓ 

 

สวนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการ ๑๕ 

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๑๖ 

 ๒. ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ๒๐ 

  ๒.๑ การจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ ๒๐ 

  ๒.๒ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ๓๘ 

  ๒.๓ การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดลอม ๔๒ 

  ๒.๔ การศึกษา วิจัย และการสรางองคความรู ๕๑ 

  ๒.๕ ความรวมมือระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม ๖๘ 

  ๒.๖ การติดตามประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการตางๆ ๘๒ 

  ๒.๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๘๙ 

  ๒.๘ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ๘๙ 

  ๒.๙ ภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการระดับชาติ ๙๑ 

  ๒.๑๐ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ๙๙ 

 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõõö 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 



ÊÓ
¹Ñ¡
§Ò
¹¹
âÂ
ºÒ
Âá
ÅÐ
á¼
¹

·Ã
Ñ¾
ÂÒ
¡Ã
¸Ã
ÃÁ
ªÒ
μÔá
ÅÐ
ÊÔè§
áÇ
´Å
éÍÁ

ÊÒÃºÑÞ 

สวนที่ ๓ ภารกิจพิเศษ ๑๐๓ 

 ๓.๑ การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ๑๐๔ 

 ๓.๒ ผลการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐ  ๑๐๕ 

   ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ๓.๓ ศูนยขอมูลขาวสาร ๑๐๖ 

 ๓.๔ การจัดการเรื่องราวรองทุกข ๑๐๗ 

 

สวนที่ ๔ รายงานการเงิน ๑๐๙ 

 งบแสดงฐานะการเงิน ๑๑๐ 

 งบรายไดและคาใชจาย ๑๑๑ 

 การวิเคราะห ๑๑๒ 

 

ภาคผนวก 

 ๑. รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ๑๑๖ 

 ๒. เอกสารเผยแพร การจัดทำสื่อตาง ๆ ๑๑๙ 

 ๓. หมายเลขโทรศัพท โทรสาร ของผูบริหาร สำนัก และกอง ๑๒๓ 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ ¾.È. òõõö 
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สวนที่ñขอมูลภาพรวมองคกร
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 
 เปนหนวยงานหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีไดรับความเชื่อมั่นจากทุกภาคสวนเพ่ือนำไปสู 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

¾Ñ¹¸¡Ô¨ 
 จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกใน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู

การปฏิบตั ิและเพ่ือตอบสนองตอภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนญู นโยบายรัฐบาล 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤�»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 
 • มีการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีทันตอเหตุการณ เปนที่ยอมรับรวมกัน สามารถ 

นำไปปฏิบัติที่จะกอใหเกิดผลในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

 • ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของรับรูและเขาใจในนโยบาย แผน และมาตรการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จัดทำข้ึน และสามารถนำ

นโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 • ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ มีเครื่องมือและองคความรูที่ทันสมัยและเอื้อตอ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 • บุคลากรของ สผ. สามารถปฏิบัติหนาท่ีและบริหารจัดการภายในไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 
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¡ÅÂØ·¸� 
กลยุทธที่ ๑. พัฒนาคุณภาพของนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเปนที่ยอมรับและนำไปสู 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธที่ ๒. เพิ่มศักยภาพในการรับรู ประสานสนับสนุน และสรางเครือขายใหเอื้อตอ

การนำนโยบาย แผน และมาตรการไปสูการปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ ๓. เสริมสรางและพัฒนาเคร่ืองมือและองคความรูที่เอ้ือตอระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

กลยุทธที่ ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริหารจัดการภายใน 

 

à»‡ÒËÁÒÂ 
 ๑. ภาคีการพัฒนาใชเคร่ืองมือ กลไก และฐานขอมูลในการอนุรักษและ 

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนระบบ 

 ๒. ภาคีการพัฒนาใชเคร่ืองมือและกลไกการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและ

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ และมีบูรณาการในการรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
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¹ÒÂÊÑ¹μÔ ºØÞ»ÃÐ¤Ñº 
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

¹ÒÂ¹¾´Å ¸ÔÂÐã¨ 
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ¹ÒÂ¾§È �ºØ³Â� »Í§·Í§ 
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

¹Ò§ÃÇÕÇÃÃ³ ÀÙÃÔà´ª 
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

¹Ò§ÊÔÃÔ¡ØÅ ºÃÃ¾¾§È � 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
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¹Ò§» �Â¹Ñ¹·� âÈÀ¹¤³ÒÀÃ³� 
ผูอำนวยการสำนักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

¹Ò§´Ç§ÁÒÅÂ � ÊÔ¹¸ØÇ¹Ôª 
ผูอำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม  

¹ÒÂÊØâ¢ ÍØºÅ·Ô¾Â� 
ผูอำนวยการสำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม 

¹ÒÂ¹ÇÃÑμ¹� ä¡Ã¾Ò¹¹·� 
ผูอำนวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

¹Ò§ÍØÉÒ à¡ÕÂÃμÔªÑÂ¾Ô¾Ñ²¹� 
ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 

¹ÒÂÊÁÈÑ¡´Ôì ºØÞ´ÒÇ 
ผูอำนวยการสำนักสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

 

¹Ò§ÊÒÇÊØªÞÒ ÍÑÁÃÒÅÔ¢Ôμ 
ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสิ่งแวดลอม 

 

¹ÒÂ»ÃÐàÊÃÔ° ÈÔÃÔ¹ÀÒ¾Ã 
ผูอำนวยการสำนักงานประสานการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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¹Ò§¨ØäÃÃÑμ¹� ÊØ¢ÊÇÑÊ´Ôì 
ผูอำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 

¹ÒÂ»ÃÐÁÇÅ à©ÅÕÂÇ 
ผูอำนวยการกลุมงานนิติการ 

¹ÒÂ¹ÇÃÑμ¹� ä¡Ã¾Ò¹¹·� 
รักษาการหัวหนาฝายความหลากหลายทางชีวภาพ 

¹Ò§³Ñ°ÔÂÒ ÅÒÀàÅÔÈÊØ¢ 
ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

¹Ò§ÊÒÇÅÕÅÒ ÊØªÒμÔÇÑ²¹ªÑÂ 
ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน 

 

¹Ò§ÊÒÇªÔ´ª¹¡ ¾Ø·¸»ÃÐàÊÃÔ° 
เลขานุการกรม 
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ล ุ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักงานเลขานุการกรม 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม

สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

สํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สํานักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม 

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กองบริหารจัดการที่ดิน

ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมงานนิติการ

กลุมตรวจสอบภายใน

â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã 
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 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ สผ. มีภารกิจเก่ียวกับการกำหนด

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ัง

ประสานการจัดการเพื่อนำไปสูการปฏิบัติที่ เปน

รูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบมาตรการและ

เง่ือนไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อสรางความเขมแข็ง

ดานเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทั้งดำเนินการดาน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประสานความ

รวมมือดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ

หนวยงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยให

มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 • จัดทำนโยบายและแผนการอนุรักษและ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 • ประสานและจั ดทำแผนการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดำเนินการ

อื่นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนำไปสูการ

ปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  

 • ศึกษา วิเคราะห ประสานและกำหนด

มาตรการเพื่อดำเนินการใหมีการประกาศเขตพื้นที่

และมาตรการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

 • ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การดำเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการและ

จัดทำรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม  

 • ดำเนนิการเกีย่วกับการวเิคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรม

ของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอให

เกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  

 • บริ หาร งานกองทุ น ส่ิ งแวดล อม ให มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย แผนและ

มาตรการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน  

 • เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารท่ีดิน 

การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนา

ที่ดินเพ่ือจัดใหแกประชาชน และการสงวนหรือ

หวงหามที่ดินของรัฐ  

 • ประสานความรวมมือกับองคกรระหวาง

ประเทศและตางประเทศ ในการดำเนินการรวม 

ดานนโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 • เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหาดานการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ของประเทศไทย โดยการกักเก็บและการปลดปลอย

กาซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนา 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให

เปนอำนาจหนาที่ของ สผ. หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè 
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ÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõö 
 สผ. มีอัตรากำลังรวมท้ังส้ิน ๕๒๐ คน ประกอบดวยขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ 

พนักงานกองทุนสิ่งแวดลอม  ลูกจางโครงการ และพนักงานจางเหมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ 
 ขาราชการของ สผ. รวมท้ังสิ้น ๒๖๔ คน ประกอบดวยตำแหนงนักบริหาร ตำแหนงอำนวยการ  

ตำแหนงวิชาการ และตำแหนงทั่วไป จำแนกตามระดับ ดังนี้ 

จํานวน (คน)

๐

๑๐๐

๒๐๐

๓๐๐

ขาราชการ

๒๖๔

ลูกจางประจํา

๒๐

พนักงานราชการ

๑๔๘

พนักงานกองทุน
สิ่งแวดลอม

๒๔

ลูกจางโครงการ/
พนักงานจางเหมา

๖๔

จำนวน (คน) ๑ ๓ ๓ ๖ ๓ ๖๖ ๑๐๒ ๕๕ ๓ ๑๓ ๙

๕๐

๗๕

๑๐๐

๑๒๕

นักบริหาร

สูง ตน สูง ตน เช่ียวชาญ ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานอาวุโส ชำนาญ
งาน

ชำนาญ
การ

ชำนาญ
การ
พิเศษ

ผูอำนวยการ นักวิชาการ ทั่วไป

๐

๒๕

ÍÑμÃÒ¡ÓÅÑ§ 
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โครงการ : โครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
กิจกรรมหลัก 
๑. สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการจัดการสิ่งแวดลอม

ภาคีการพัฒนาใชเครื่องมือ กลไกและฐานขอมูลในการอนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางเปนระบบ

๑. พัฒนาคุณภาพของนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเปนที่ยอมรับ
และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. เพ่ิมศักยภาพในการรับรู ประสานสนับสนุน และสราง
เครือขายใหเอื้อตอการนํานโยบาย แผน และมาตรการไปสู
การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพ
๓. เสริมสรางและพัฒนาเครื่องมือและองคความรูที่เอื้อตอ
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว   

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน 

เครื่องมือ กลไก และฐานขอมูลที่ดําเนินงานแลวเสร็จใน
ปงบประมาณที่ผานมาไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัติ/ถายทอด
สูกลุมเปาหมาย (รอยละ ๗๐) 

กลยุทธหนวยงาน 

 

ภาคีการพัฒนา ใชเคร่ืองมือและกลไกการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

๑. พัฒนาคุณภาพของนโยบาย แผน มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนที่ยอมรับและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. เพ่ิมศักยภาพในการรับรู ประสานสนับสนุน และสรางเครือขายใหเอื้อตอการนํานโยบาย แผน
มาตรการไปสูการปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพ
๓. เสริมสรางและพัฒนาเครื่องมือและองคความรูที่เอ้ือตอระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริหารจัดการภายใน  

นโยบาย แผน และมาตรการที่ดําเนินงานแลวเสร็จในปที่ผานมาไดรับการผลักดันไปสูการปฏิบัติ/
ถายทอดสูกลุมเปาหมาย (รอยละ ๗๐) 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
กิจกรรมหลัก 
๑. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุวัตอนุสัญญา
๒. พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลผลิต 
 

เคร่ืองมือ  และกลไกการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
กิจกรรมหลัก
๑. พัฒนาเครื่องมือ และกลไกในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการอนุวัตอนุสัญญา  
๒. พัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม   
๓. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  

 

 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ: จํานวนเคร่ืองมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖ เร่ือง)
เชิงคุณภาพ: เคร่ืองมือและกลไกที่จัดทําขึ้นมีการบูรณาการและรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนเกี่ยวของ (รอยละ ๘๐)
เชิงเวลา: เคร่ืองมือและกลไกสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน
แผนปฎิบัติงาน (รอยละ ๗๕)
เชิงคาใชจาย : เครื่องมือและกลไกสามารถดําเนินการไดสําเร็จภายใตวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับ (๑๑๕.๔๘๖๖ ลานบาท) 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย : (โครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด)
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดใหการสนับสนุน อปท. ดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม (๑ เรื่อง)
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/ อปท. มีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด (รอยละ ๗๐)
เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการปฏิบัติงาน (รอยละ ๗๐)
เชิงคาใชจาย : แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดสามารถดําเนินการไดสําเร็จภายใตวงเงินที่ไดรับ (๕๖๗.๐๐๙๓ ลานบาท) 

เชิงปริมาณ: จํานวนเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๑๔ เร่ือง)
เชิงคุณภาพ : เคร่ืองมือและกลไกที่จัดทําขึ้นมีการบูรณาการและรับฟง 
ความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ (รอยละ ๘๐)
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ในแผนปฎิบัติงาน (รอยละ ๗๕)
เชิงคาใชจาย : เครื่องมือและกลไกสามารถดําเนินการไดสําเร็จภายใต
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ (๑๙๖.๒๕๘๗ ลานบาท) 

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระ
ดับ

ชา
ติ ๕.๑ การอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๕.๒ การจัดการสิ่งแวดลอม 

ประเด็นนโยบายตามแผน
บริหารราชการแผนดิน

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษและใชประโยชนอยาง
เหมาะสม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน 

ผูประกอบการและผูบริโภคปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ระ
ดับ

หน
วย

งา
น 

ระ
ดับ

กร
ะท

รว
ง ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ๑) จํานวนระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับประเทศที่ใหบริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ ระบบ)
๒) จํานวนเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖ เรื่อง)
๓) ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปาไมมีขอมูล
ตามเปาหมายที่กําหนด (๕ ดาน) 

๑) จํานวนหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ไดรับการบริหารและอํานวยการ (๑๐๙ หนวยงาน)
๒) จํานวนเครื่องมือ กลไก ในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่สามารถปฏิบัติได (๑๖ เรื่อง)
๓) รอยละของกลุมเปาหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (รอยละ ๓๐)
๔) จํานวนสวนสัตวที่ผานการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและบริหารจัดการ (๓ แหง)

ยุทธศาสตรกระทรวง ขอ ๑ อนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกประเภทที่ดิน ปาไม และสัตวปาที่ตอบสนองตอการพัฒนา
อยางยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอ ๘ สรางความตระหนัก จิตสํานึกและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

กลุมเปาหมายมีการนําเครื่องมือ กลไก และฐานขอมูลมาใช
อนุรักษคุมครองและพัฒนาการใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางย่ังยืน  

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวง 

ทุกภาคสวนสามารถนํากลไกไปใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 สผ. ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือดำเนินการภายใตยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนวงเงินท้ังส้ิน 

๘๗๘.๗๕ ลานบาท สามารถจำแนกงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรและผลการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ 

 

§º»ÃÐÁÒ³·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ 
ยุทธศาสตร ๕.๑ การอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 ผลผลิตที่ ๑ เครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชวีภาพ 

ไดรบัการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๕,๔๘๖,๖๐๐ บาท (คดิเปนรอยละ ๑๓.๑๔ ของงบประมาณท่ีไดรบัการ

จดัสรรทัง้หมด) 

  

ยุทธศาสตร ๕.๒ การจัดการสิ่งแวดลอม 

 ผลผลิตที่ ๒ เครื่องมือ และกลไกในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน ๑๙๖,๒๕๘,๗๐๐ บาท (คดิเปนรอยละ  

๒๒.๓๓ ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด) 

 โครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ไดรับ

การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕๖๗,๐๐๙,๓๐๐ บาท งบถายโอน (เฉพาะกิจ) (คิดเปนรอยละ 

๖๔.๕๒ ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด) 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ (ลานบาท) 

หมวดรายจาย 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลผลิตที่ ๑ ผลผลิตที่ ๒ โครงการถายโอนฯ รวม 

งบบุคลากร ๔๒.๘๕ ๘๔.๖๕  ๑๒๗.๕๐ 

งบดำเนินงาน ๒๑.๔๕ ๖๐.๐๔  ๘๑.๔๙ 

งบลงทุน  ๑.๕๑  ๑.๕๑ 

งบอุดหนุน ๑๒.๕๙ ๒.๓๒  ๑๔.๙๑ 

งบถายโอน (เฉพาะกิจ)   ๕๖๗.๐๐ ๕๖๗.๐๐ 

งบรายจายอื่น ๓๘.๖๐ ๔๗.๗๔  ๘๖.๓๔ 

รวม ๑๑๕.๔๙ ๑๙๖.๒๖ ๕๖๗.๐๐ ๘๗๘.๗๕ 

μÒÃÒ§áÊ´§¨Ó¹Ç¹§º»ÃÐÁÒ³·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõö 

§º»ÃÐÁÒ³áÅÐ¼Å¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ 
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¼Å¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõö  
 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๘๗๘,๗๕๔,๖๐๐ บาท โดยสามารถจำแนกเปนตาราง ดังนี้ 

 
หนวย : ลานบาท 

 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน 
งบถายโอน 
(เฉพาะกิจ) 

งบรายจาย
อื่น 

รวม 

ไดรับการจัดสรร ๑๒๗.๕๐ ๘๑.๔๙ ๑.๕๑ ๑๔.๙๑ ๕๖๗.๐๐ ๘๖.๓๔ ๘๗๘.๗๕ 

ผลการเบิกจาย ๑๒๒.๑๖ ๗๑.๘๗ ๕.๓๘ ๑๔.๖๒ ๑๘๙.๕๕ ๕๓.๙๘ ๔๕๗.๕๖ 

เงินกันเหลื่อมป ๐ ๒.๔๕ ๒.๐๔ ๐ ๒๒๐.๑๔ ๒๒.๘๐ ๒๔๗.๔๓ 

ÃŒÍÂÅÐ¼Å¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõö à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñºà»‡ÒËÁÒÂá¼¹¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ 
 

ผลผลิต ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม 

ผลผลิตที่ ๑ ๑๕.๘๙ ๒๘.๔๘ ๒๓.๑๑ ๓๐.๔๔ ๙๗.๙๒ 

ผลผลิตที่ ๒ ๓๔.๐๓ ๔๖.๕๓ ๔๒.๑๔ ๕๒.๑๖ ๑๗๔.๘๖ 

โครงการถายโอนฯ  ๒๕.๑๒ ๖๐.๗๗ ๑๐๓.๖๖ ๑๘๙.๕๕ 

รวม ๔๙.๘๙ ๑๐๐.๑๓ ๑๒๖.๐๒ ๑๘๖.๒๖ ๔๖๒.๓๓ 

(รอยละสะสม) ๖ ๑๗ ๓๒ ๕๓  

เปาหมายแผนการ 

เบิกจายของรัฐบาล 

(รอยละสะสม) 

๒๐ ๔๔ ๖๙ ๙๓  

๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๖๐๐

ไดรับการจัดสรร

งบ
บุค

ลาก
ร

งบ
ดำเ

นิน
งาน

งบ
ลงท

ุน

งบ
อุด
หน

ุน
งบ
ถาย

โอน
 (เฉ

พา
ะกิจ

)
งบ
ราย

จาย
อื่น

ผลการเบิกจาย

เงินกันเหลื่อมป

ลานบาท 
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 ตามระเ บียบกระทรวงการคลังว าด วย 

การตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กำหนดใหมีการตรวจสอบวิเคราะห การประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในของสวนราชการและการบริหารความเส่ียง 

การสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบ

การดำเนนิงานและการเงิน การคลัง การตรวจสอบระบบ 

การดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน  

การประเมนิผลการดำเนนิงานเกีย่วกบัการเงนิ การคลงั 

รวมท้ังการวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด และคุมคาของการใชทรัพยากร 

 ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบการตรวจ

สอบภายในดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สผ. ไดดำเนินการตรวจสอบในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

 ๑. การตรวจสอบการควบคุมภายใน 

 ๒. การตรวจสอบเงินยืมราชการ และเงิน

ทดรองราชการ 

 ๓. การตรวจสอบการเงิน การบัญชี 

 ๔. การตรวจสอบการจาง ใหบริการรักษา

ความปลอดภัย 

 ๕. การตรวจสอบการดำ เ นิ นกา รจ า ง 

ที่ปรึกษาโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการดานส่ิงแวดลอม โครงการที่จัดทำรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีตั้งอยูในพ้ืนที่

ประสบอุทกภัย 

 ๖. การตรวจสอบใบสำคัญคู จ ายหมวด 

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายจายงบกลาง 

 ๗. การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สผ. 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๘. การตรวจสอบภายในและการรายงานผล

ตามเกณฑการประเมินผล การปฏิบัติ งานดาน 

การบัญชีของ สผ. 

 

¼Å¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº 
 รายงานผลการตรวจสอบ พบวาการดำเนินงาน

สวนใหญเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ที่เกี่ยวของ และไดนำขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายในไปดำเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

ÃÐºº¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 

ÊÓ
¹Ñ¡
§Ò
¹¹
âÂ
ºÒ
Âá
ÅÐ
á¼
¹

·Ã
Ñ¾
ÂÒ
¡Ã
¸Ã
ÃÁ
ªÒ
μÔá
ÅÐ
ÊÔè§
áÇ
´Å
éÍÁ

13



ÃÒ
Â§

Ò¹
»Ã

Ð¨Ó
»‚ 
ò
õ
õ
ö



สวนที่òผลการปฏิบัติราชการ
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ñ. ¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì¢Í§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔÃÒª¡ÒÃ 
 μÒÁ¤ÓÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔÃÒª¡ÒÃ 

μÒÃÒ§ÊÃØ»¤Ðá¹¹¢Í§¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔÃÒª¡ÒÃμÒÁ¤ÓÃÑºÃÍ§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔÃÒª¡ÒÃ  
»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõõö 

 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
หนวย

วัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน  ผลการดำเนินงาน 

หมาย 

เหตุ 1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวง

น้ำหนัก 

มิติภายนอก    70             3.9834     

ตัวชี้วัดที่ 1 นโยบายสำคัญเรงดวน 

ของรัฐบาลและภารกิจหลัก  

  60             3.9653     

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละเฉลี่ยถวง 

น้ำหนักในการบรรลุตอนโยบายสำคัญ 

เรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของ 

กระทรวง  

  30             3.6848     

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอยละของจำนวน 

พื้นที่ปาถูกบุกรุกทำลายที่ไดมี  

การดำเนินการตามกฎหมายหรือ

จัดการตามหลักวิชาการ  

รอยละ 8 30 40 50 60 70 99.55 5 0.4   

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนจังหวัดที่  

มีปริมาณฝุนละอองเฉลี่ยรายวันอยู  

ในเกณฑที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

อนามัยเพิ่มขึ้น  

จังหวัด 8 11 14 17 20 23 13 1.6667 0.1333   

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 จำนวนแหลงน้ำ  

ที่ไดรบัการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ 

และฟนฟูเพื่อแกไขปญหาภัยแลงและ 

อุทกภัย  

จำนวน 7 1440 1580 1720 1860 2000 1,796.00 3.5429 0.248   

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ระดับความสำเร็จ 

ของผลการตรวจติดตามการแจกจาย

กลาไมและนำไปปลูกในพื้นที่ลุมน้ำ  

ระดับ 7 1 2 70 80 90 90 4.6298 0.3241   

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละเฉลี่ยถวง 

น้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก 

ของกรมหรือเทียบเทา และตัวชี้วัด 

ของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน  

(Joint KPIs) (ถามี)  

  27             4.162     
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
หนวย

วัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน  ผลการดำเนินงาน 

หมาย 

เหตุ 1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวง

น้ำหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จ 

ของการประกาศเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการ 

คุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ชายฝง

ทะเล จ.ภูเก็ต  

ระดับ 14 1 2 3 4 5 3.5 3.5 0.49   

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสำเร็จ 

ของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักของการ 

จัดทำแผนและมาตรการ กลไก และ 

ขอเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

ระดับ 13 1 2 80 90 100   4.875 0.6338   

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จ  

ของการเตรียมความพรอมในการเขาสู 

ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Readiness) 

ระดับ 3 1 2 3 4 5   5     

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ระดับความสำเร็จ 

ของการเตรียมความพรอมในการเขาสู 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Readiness)  

ระดับ 3 1 2 3 80 100   5 0.15   

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการ  

รอยละ 10 65 70 75 80 85 80.46 4.092 0.4092   

มิติภายใน    30             3.9317     

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของ 

การจัดทำตนทุนตอหนวยผลผลิต  

ระดับ  3 1 2 3 4 5 5 5 0.15   

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละความสำเร็จของ 

การเบิกจายเงินงบประมาณ  

  2.5             1     

ตัวชี้วัดที่ 4.1 รอยละความสำเร็จ 

ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจาย ลงทุน  

รอยละ  1 72 74 76 78 80 53.48 1 0.01   

ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละความสำเร็จ  

ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจาย ภาพรวม 6 เดือนแรก 

รอยละ  0.5 44.02 46.46 48.91 51.36 53.8 39.05 1 0.005   

ตัวชี้วัดที่ 4.3 รอยละความสำเร็จ 

ของการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจาย ภาพรวม 12 เดือน 

รอยละ  0.5 92 93 94 95 96 87.49 1 0.005   
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
หนวย

วัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน  ผลการดำเนินงาน 

หมาย 

เหตุ 1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวง

น้ำหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 4.4 รอยละความสำเร็จ 

ของการเบิกจายเงินงบประมาณตาม

แผน  

รอยละ  0.5 92 93 94 95 96 51.64 1 0.005   

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของ 

ปริมาณผลผลิตที่ทำไดจริง 

เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตตาม 

เอกสารงบประมาณรายจาย 

ระดับ  2.5 1 2 3 4 5 1.8 1.8 0.045   

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของ

การดำเนินการตามมาตรการประหยัด 

พลังงานของสวนราชการ 

ระดับ  3 1 2 3 4 5 5 5 0.15   

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของ 

การปรับปรุงกระบวนการ  

ระดับ  4 1   3   5 5 5 0.2   

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของ 

การพัฒนาบุคลากร  

  5             4.0714     

ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับความสำเร็จของ

การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญของ 

องคการ  

ระดับ  2 1   3   5 5 5 0.1   

ตัวชี้วัดที่ 8.2 สวนตางระหวางความ

เห็นและความสำคัญตอความพึงพอใจ

ในการพัฒนาบุคลากร  

ระดับ  1.5 1 2 3 4 5 2.9048 2.9048 0.0436   

ตัวชี้วัดที่ 8.3 ระดับความสำเร็จของ

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

ระดับ  1.5 1 2 3 4 5 4 4 0.06   

ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของ 

การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ  

  3             3.9565     

ตัวชี้วัดที่ 9.1 สวนตางระหวางความ

เห็นและความสำคัญตอความพึงพอใจ

ของผูใชงานสารสนเทศ  

ระดับ  1.5 1 2 3 4 5 2.913 2.913 0.0437   

ตัวชี้วัดที่ 9.2 จำนวนขอมูลเชิง 

ประจักษดานประสิทธิภาพของระบบ 

สารสนเทศ  

จำนวน 1.5 1 2 3 4 5 5 5 0.075   

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของ 

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องคการ  

   ๓.๐๐              3.๔๔๑๒     
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  
หนวย

วัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน  ผลการดำเนินงาน 

หมาย 

เหตุ 1 2 3 4 5 
ผลการ 

ดำเนินงาน 

คาคะแนน 

ที่ได 

คาคะแนน 

ถวง

น้ำหนัก 

ตัวชี้วัดที่ 10.1 สวนตางระหวาง 

ความเห็นและความสำคัญตอความพึง

พอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม

องคการ  

ระดับ  1.5 1 2 3 4 5 2.8824 2.8824 0.0432   

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ระดับความสำเร็จ 

ของการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง 

วัฒนธรรมองคการ  

ระดับ  1.5 1 2 3 4 5 4 4 0.06   

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของ 

การดำเนินโครงการสรางความ

โปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

ระดับ  4 1 2 3 4 5 4.6 4.6 0.184   

รวม    100             3.9679     
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ò.ñ ¡ÒÃ Ñ́̈ ·Ó¹âÂºÒÂ á¼¹ áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃ  
 
ò.ñ.ñ ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÂØ ·¸ÈÒÊμÃ�Ã ÐÂ ÐÂÒÇ 
ã¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÃÑ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
¢Í§»ÃÐà·È (ÃÐÂÐ·Õè ò)  
 เปนการดำเนินการใหเปนไปตามพระราช

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑) ทีก่ำหนดใหคณะกรรมการ

สิง่แวดลอมแหงชาติเปนผูมอีำนาจหนาทีเ่สนอนโยบาย

และแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

โดย สผ. เปนหนวยงานรบัผิดชอบหลกัในเรือ่งดงักลาว 

ที่ผานมา สผ. ไดจัดทำนโยบายและแผนการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ – 

๒๕๕๙ เปนฉบับแรก และกำลังจะสิ้นสุดลง ดังนั้น

เพ่ือเปนการเตรียมการจดัทำนโยบายและแผนการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี ๒  

จงึไดกำหนดใหมกีารดำเนินการโครงการกำหนดยุทธศาสตร

ระยะยาวในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ของประเทศ โดยแบงออกเปน ๓ ระยะ ระยะท่ี ๑ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทำ

วิ สั ยทั ศน และ ยุทธศาสตร ก า รบริ ห าร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

ในระยะ ๒๐ ปขางหนา ซึ่งมีการดำเนินงานท่ีสำคัญ 

เชน การคาดการณสถานการณในอนาคต การกำหนด

ประเด็นสำคัญท่ีจะมีผลตอการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน ๒๐ ปขางหนา 

และการจัดทำภาพฉายอนาคตและวิสัยทัศนระยะยาว
ของประเทศ เปนตน สวนในระยะที่ ๒ ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนการดำเนนิงานตอเน่ืองจากระยะที ่๑ 

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทำรายละเอียดของนโยบาย

และแผนฯ และระยะที่ ๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. ไดศึกษา

รายละเอียดภายใตยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

และแนวทางปฏิบัติ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การมองภาพอนาคตระดับภาค ๔ ภาค เพ่ือนำขอมูล

มาประมวลผลรวมกับขอมูลระดับประเทศท่ีไดดำเนิน

การในระยะที่ ๑ และวิเคราะหชองวางแตละประเด็น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือหาแนวทาง 

มาตรการ หรือทางเลือกเชิงนโยบายในการปดชองวาง

ดังกลาว รวมท้ังจัดประชุมระดมความเห็นตอตัวชี้วัด

ที่เ ก่ียวของ แลวจึงประมวลผล และจัดทำ (ราง) 

นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งจะมี

การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นความรวมมือ

ระหวางประเทศท่ีจะมผีลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และประเด็นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีควรยกระดับ

สมรรถนะ ในระยะที่ ๓ ตอไป ทั้งนี้นโยบายและ 

แผนระยะยาวในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของประเทศดังกลาว สามารถนำไป

ถายทอดลงสูแผนในระดับตางๆ ไดอยางเห็นเปน

รูปธรรมและนำไปสูการสรางความสมดุลทั้งมิติ 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนใน

การพัฒนาประเทศ 
 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 การกำหนดแนวทาง มาตรการ หรือทางเลือก

เชิงนโยบายในระยะยาว ๒๐ ป มีความเกี่ยวของกับ

หลากหลายเรื่อง และในแตละสาขามีประเด็นท่ี

เก่ียวของและเช่ือมโยงกันท้ังในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และประเทศ นอกจากนี้ ปจจัยความเสี่ยง

และความไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึนในแตละชวงเวลาท่ี

ò. ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞ 
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ทำให เกิดความไม เหมาะสมและสอดคลองกับ

สถานการณ โดยเฉพาะที่เปนประเด็นอุบัติใหม ดังนั้น 

จึงตองมีการทบทวนโยบายและแผนฯ เปนระยะๆ 

 การวิ เคราะหชองว างในแตละประเ ด็น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อหาแนวทาง 

มาตรการ หรือทางเลือกเชิงนโยบาย ตองใชขอมูลที่มี

ความเฉพาะและมีการจัดเก็บอยางตอเน่ือง สม่ำเสมอ 

และมีความนาเชื่อถือ อีกทั้งมีปจจัยจำนวนมากที่มีผล

ตอการคาดการณสถานการณในอนาคต จึงจำเปน

ตองมีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดีและครอบคลุมเพื่อให

สามารถนำขอมูลมาวิเคราะหไดแมนยำและมีความ 

นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลักในแตละสาขา

ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอมควรสร าง

ฐานขอมลูใหเปนระบบ มกีารพฒันาตวัชีว้ดัใหสอดคลอง

กับตัวชี้วัดมาตรฐานระดับภูมิภาค และโลก และมีการ

จัดเก็บขอมูลอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

 
 

ภาพอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยใน ๒๐ ปขางหนา 

ที่มา : จากการศึกษาในโครงการฯ ระยะที่ ๑ และ ๒ ซึ่งใชกระบวนการจัดทำภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท้ังในสวนกลางและระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาคของในประเทศไทย ผลของกระบวนการทำใหไดภาพ
อนาคต ๑๙ ฉากทัศน หลังจากนั้นไดสังเคราะหภาพฉากทัศนดังกลาวใหเหลือ ๔ ฉากทัศนเพื่อใหมีความชัดเจนและ
สะดวกในการสื่อสารในวงกวาง  ÊÓ
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ò.ñ.ò (Ã‹Ò§) ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¡ÒÃàμÔºâμ·Õèà»š¹ÁÔμÃ
¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. òõõ÷ – òõöñ  
 นายกรฐัมนตร ีไดมปีระเดน็ขอสัง่การ เมือ่วนัที ่

๗ มกราคม ๒๕๕๖ ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (ทส.) จัดทำรายละเอียดแนวทางการ

ดำเนินงานการพัฒนาประเทศอยางเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมใหเห็นเปนรูปธรรม และใหนำเสนอ

นายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ซึ่ง ทส. ไดมอบหมาย

ให สผ . เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ 

การดำเนินการเรื่อง การพัฒนาประเทศอยางเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ภายใต

การกำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (นายวิจารย สิมาฉายา) 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดยกรางยุทธศาสตรการเตบิโตท่ีเปนมติร

กบัส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และจัดประชมุ

ระดมความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรฯ ดังกลาว  

จากหนวยงานที่เก่ียวของ จำนวน ๓ คร้ัง โดย (ราง) 

ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พ.ศ. 

๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ จะทำใหประเทศมีกรอบแนวทาง

การดำเนินงานการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และสังคมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในเชิงบูรณาการ 

โดยมีเปาหมายที่สอดคลอง และเปนทิศทางเดียวกัน  

รวมทั้งการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 การสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม จำเปนตองรวมมือกัน 

ทุกภาคสวน ทุกสาขาอาชีพ อีกท้ังตองมีการพัฒนา

องคความรู พฒันาเทคโนโลย ีซึง่ในชวงการปรบัเปลีย่น

สูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตองใช

งบประมาณมากขึน้ และตองใชเวลาในการปรบัเปลีย่น 

 

กรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การเตบิโตทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม (Green Growth) ในบรบิทของประเทศไทย (สศช. ๒๕๕๔) คอื “การพฒันาทีมุ่งไปสูการ 
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสังคม อยางยัง่ยนื เปนมติรตอสิง่แวดลอม โดยทีก่จิกรรมภายใตแนวทางการพัฒนาดงักลาวมกีารใช 

ทรพัยากรอยางมปีระสทิธภิาพ กอเกดิกาซเรอืนกระจกในปริมาณทีไ่มสงผลกระทบทำใหทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
เสือ่มโทรม และสญูเสยีความสมดลุในการท่ีจะคำ้จนุการดำรงชพีและสนบัสนนุวถิกีารดำเนนิชวีติของประชากรในทกุสาขาการผลติ” 

 

แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

นำแนวคดิเรือ่ง Green Economy/Green Growth 
มาเปนแนวทางในการกำหนดกรอบแนวคดิและ 
ทศิทางการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดลอมของประเทศ 

แผน ๑๑ 
- การพฒันาคนและสังคมไทยสูสงัคม
คณุภาพ 
- การปรบัโครงสรางเศรษฐกจิสูทศิทางการ
เตบิโตในรูปแบบใหม 
- การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื 

Country Strategy 
- Growth & Competitiveness 
- Inclusive Growth 
- Green Growth 
- Internal Precess 

ราง 
ยทุธศาสตร 

การเตบิโตทีเ่ปนมิตร
กบัสิง่แวดลอมฯ 

ขบัเคลือ่นการดำเนนิงานโดยใช กลไกของคณะกรรมการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การประชมุ Rio+20 
- เศรษฐกจิสเีขยีวในบรบิทของการ 
พฒันาทีย่ัง่ยนืและการขจัดความยากจน 
- กรอบเชงิสถาบนัเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

แผนอ่ืนๆ 
- แผนจัดการมลพษิ 
- แผนพลงังาน 
- แผน Climate Change 
- แผนภัยพบิตัแิหงชาติ 

ฯลฯ 

แนวคดิ 

๑. การสงเสรมิการผลติและ 
การบรกิารทีเ่ปนมติรกบั
สิง่แวดลอม 

๒. การสงเสรมิการลดกาซเรอืนกระจก 
และการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูอิากาศ 

๓. การบรหิารจัดการทนุทาง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

๔. การสรางสงัคมทีเ่ปน 
มติรกบัสิง่แวดลอม 
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ขอเสนอแนะ 

 ภาครัฐควรเพิ่มการสงเสริมและสนับสนุนให

ภาคเอกชนสามารถดำเนินกิจการที่ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังตองพัฒนางานวิจัยเพ่ือสงตอให

เอกชนสามารถนำไปใชประโยชนตอไปได 

 
ò.ñ.ó á¼¹»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´  
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ - ๔๑ 

กำหนดใหผูวาราชการจงัหวดัในทองทีเ่ขตพืน้ทีคุ่มครอง

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร 

โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
เทศบาลตำบลโนนไทย จ.นครราชสีมา 
ดำเนินการโดยงบประมาณแผนดิน 

วงเงิน ๒๘,๕๑๐,๐๐๐ บาท 

โครงการกอสรางศูนยการจัดการขยะมูลฝอยรวม 
กลุมพื้นที่ ๓ (อำเภอขุขันธุ อำเภอภูสิงห  

อำเภอไพรบึง อำเภอปรางคกู)  
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

ดำเนินการโดยงบประมาณแผนดิน 

วงเงิน ๕๓,๘๕๗,๐๐๐ บาท 

สิ่งแวดลอม หรือเขตควบคุมมลพิษ มีหนาท่ีจัดทำ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ในระดับจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดไมอยูในเขตพ้ืนท่ี

คุ ม ค รอ งสิ่ ง แวดล อ มห รื อ เขตควบคุ มมล พิษ  

แตประสงคจะดำเนินการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ผูวาราชการจังหวัดนั้น อาจจัดทำแผน

ปฏิบัติการเ พ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอม 

ในระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพ

สิ่ ง แวดล อม เ พ่ื อ เสนอขอความ เ ห็นชอบต อ 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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ผลการดำเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. ไดดำเนิน

การตามข้ันตอนเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอตอคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

โครงการดานการจัดการมลพิษส่ิงแวดลอม จำนวน 

๑๒ โครงการ วงเงิน ๗๓๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท แบงเปน  

 ๑. งบประมาณแผนดิน จำนวน ๑๑ โครงการ 

วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๖๙,๗๙๕,๐๐๐ บาท ประกอบดวย 

โครงการดานการจัดการน้ำเสีย จำนวน ๑ โครงการ 

วงเงิน ๒๘,๕๑๐,๐๐๐ บาท และโครงการดานการ

จัดการขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑๐ 

โครงการ วงเงิน ๖๔๑,๒๘๕,๐๐๐ บาท 

 ๒. งบกองทุนส่ิงแวดลอม จำนวน ๑ โครงการ 

วงเงิน ๗๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ò.ñ.ô (Ã‹Ò§) á¼¹áÁ‹º·ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ ¾.È. òõõö-òõùó  
 การดำเนินการจัดทำแผนแมบทรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศซ่ึงเปน

แผนระยะยาว ๓๗ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๙๓) เพื่อให
ประเทศไทยมีแผนระยะยาวรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศทั้งในดานการปรับตัว (adaptation) 
ตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (mitigation) และ

สงเสริมการเติบโตที่ปลอยคารบอนต่ำ รวมถึงการ

สร าง ขีดความสามารถด านการบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะใหหลักประกัน
ความตอเน่ืองการดำเนินงานของภาครัฐ และกำหนด

ตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานใหมี

ความเปนไปได ในทางปฏิบัติและทำใหกำหนด
เปาหมายระยะส้ันและระยะยาวไดสอดคลองกับ 

การดำเนินการของนานาประเทศ ที่ผานขั้นตอนและ

กระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะ

ภาคประชาชน  

 กรอบแผนระยะยาวดังกลาว มีวิสัยทัศนเพ่ือ

ประเทศไทยมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและมีการเติบโตท่ีปลอยคารบอนต่ำ 

ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป พ.ศ. ๒๕๙๓ 

ซึ่งแผนแมบทฯ ฉบับน้ี ประกอบดวยยุทธศาสตร  

๓ ยุทธศาสตรหลัก ไดแก (๑) ยุทธศาสตรการปรับตัว

ตอผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(๒) ยุทธศาสตรการลดกาซเรือนกระจกและสงเสริม

การเติบโตท่ีปลอยคารบอนต่ำ และ (๓) ยุทธศาสตร

การสรางขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวทางการ

ดำเนินงานท่ีสำคัญ ไดแก การจัดทำแนวทางการลด

กาซเรือนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions : NAMAs)  

การพัฒนาตลาดคารบอน การจัดทำฐานขอมูล

สนับสนุนการดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และแผนปฏิบัติการปรับตัวเพ่ือรองรับ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จำเปน 

เชน การจัดการน้ำ อุทกภัยและภัยแลง การเกษตร 

การทองเที่ยว และการสาธารณสุข เปนตน 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ราง) แผน

แมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

๒๕๕๖-๒๕๙๓ ไดผานการรับฟงความคิดเห็นครั้ง
สุดทายในการประชุมหารือและรับฟงความคิดเห็นตอ 

(ราง) แผนแมบทฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

และผานความเห็นชอบของคณะทำงานยกรางแผน

แมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดานการปรับตัว (Adaptation) และดานการลดกาซ

เรือนกระจก (Mitigation) ที่ประกอบดวยผูแทนจาก

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน 

ในการประชุมคณะทำงานฯ รวม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
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การประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) 
แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ 

 
 
 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และผานความเห็น

ชอบของคณะอนุกรรมการการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศดานวชิาการ ในการประชุม ครัง้ท่ี ๒/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ โดยอยูระหวางนำ

เสนอตอคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมอิากาศแหงชาติเพ่ือพจิารณาใหความเห็นชอบ

ใหนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและให

หนวยงานทีเ่กีย่วของนำไปเปนกรอบการดำเนินงานตอไป 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 กระบวนการท่ีสงเสริมใหเกิดมีสวนรวมของ

ภาคสวนตางๆ ในกระบวนการจัดทำแผนแมบทฯ 

อยางแทจริงเปนปจจัยสำคัญที่สงผลการดำเนินงาน

จัดทำแผนแมบทฯ บรรลุเปาหมาย 

 

ขอเสนอแนะ 

 หนวยงานปฏิบัติภาครัฐ และภาคการเมือง 

รวมทั้งภาคเอกชน หากเพิ่มความสำคัญกับประเด็น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผนวกการ

ดำเนินงานเพ่ือลดผลกระทบ การรองรับและปรับตัว

ตอประเด็นน้ีใหมากขึ้น จะสามารถผลักดันให 

ประเทศไทยมีผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมในการบริหาร

จัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
ใหทันตอสถานการณปจจุบัน 

 

การประชุมหารือและรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง)  
แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๙๓ เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 

การประชุมคณะทำงานฯ  
ดานการปรับตัว (Adaptation)  

และดานการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation)  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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ò.ñ.õ ¡ÒÃ Ñ̈´á¹Ç·Ò§¡ÒÃáÊ´§à¨μ¨Ó¹§  
(Pledge) ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹Å´¡ �Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡ 
·ÕèàËÁÒÐÊÁ¢Í§»ÃÐà·È (NAMAs)  
 นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา ที่ประชุม

รฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ (Conference of the Parties: COP) 

ไดมีขอตัดสินใจ (decision) ที่เ ก่ียวของกับการ 

ดำเนินงานลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ

ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation 

Actions: NAMAs) รวมท้ังเช้ือเชิญใหประเทศกำลัง

พัฒนาสงขอมูลการดำเนินงานลดกาซเรือนกระจกท่ี

เหมาะสมของประเทศ โดยความสมัครใจมายังสำนัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่จะ

ดำเนินงานลดกาซเรือนกระจกของประเทศ 

 ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของอนสุญัญา

วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงควรให

ความรวมมือในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

ซึ่งเปนไปตามความตกลงภายใตอนุสัญญาฯ ทั้งนี้  

การแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดกาซเรือนกระจก

ที่เหมาะสมของประเทศ จะมีผลดีตอประเทศไทย 

โดยเปนการเปดโอกาสในการขอรับความสนับสนุน

ระหวางประเทศ (International support) ในดาน

การเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสรางศักยภาพ  

จากประเทศพัฒนาแลวและจากแหลงทุนระหวาง
ประเทศตางๆ  

 
ผลการดำเนินงาน 

 ต า ม ม ติ ข อ ง คณะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ คร้ังท่ี  
๒/๒๕๕๕ สผ. ไดจดัต้ังคณะอนุกรรมการดานการจัดทำ

แนวทางการแสดงเจตจำนง (Pledge) การดำเนินงาน

ลดกาซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMAs) ขึน้ 

และจากการประชุมคณะอนกุรรมการฯ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหจัดการประชุมเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและผูมีความรูที่เกี่ยวของ
ดานนี้ คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ภาครัฐ ภาคเอกชน 

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) สื่อมวลชน และ

ประชาชนทั่วไป 

 สผ. รวมกับองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก (องคการมหาชน) ในฐานะฝายเลขานุการรวม

ของคณะอนุกรรมการฯ ไดรวมกันจัดการประชุม 

รับฟงความคิดเห็นจำนวน ๒ คร้ัง โดยครั้งท่ี ๑  

เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมน 

คิงเพาเวอร กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุม

จำนวนประมาณ ๖๐ คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ

ดานการลดกาซเรือนกระจกจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสถาบันการศึกษา คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท 

ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุม 

จำนวนประมาณ ๘๐ คน ประกอบดวยภาคเอกชน 

สื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และ

ประชาชนทัว่ไป ทัง้น้ีไดจดัทำแบบสอบถามความคดิเห็น

ของผูเขารวมประชุม  

 นอกจากนี้ ไดเขาชี้แจงและตอบขอซักถามตอ

คณะกรรมาธกิารการพลังงาน วฒุสิภา และสภาผูแทนราษฎร 

ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยมีผูแทนจาก สผ. 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ

มหาชน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและ

จราจร และ ผศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย ผูทรงคุณวุฒิ

ดานพลังงาน เขารวมช้ีแจงและตอบขอซักถาม  
จากผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นดังกลาว สรุป

สาระสำคัญไดดังน้ี ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวย

กับความสำคัญและจำเปนของการแสดงเจตจำนงใน
การลดกาซเรือนกระจก เพ่ือแสดงจุดยืนและเผยแพร

ใหประชาคมโลกไดทราบการดำเนินงานดานลดกาซ

เรือนกระจกของประเทศ และเห็นวาประเทศไทยมี

ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจก โดยควรเสนอ

ตัวเลขของศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจกเปน

ชวง (Range) ระหวางรอยละ ๗ – ๒๐ จากการ

ดำเนินงานตามปกติ (Business as Usual: BAU) 
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 สผ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการจัดทำ

แนวทางการแสดงเจตจำนง (Pledge) การดำเนินงาน

ลดกาซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMAs) 

ไดนำเสนอผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นดังกลาว

ใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุม 

คณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเสนอเรื่อง

การแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดกาซเรือนกระจก

ที่เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) ในตัวเลข

ศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจก ในชวงระหวาง

รอยละ ๗ – ๒๐ จากการดำเนินงานตามปกติ  

ตอคณะกรรมการนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแหงชาติเพ่ือพิจารณานำเรียนคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนมอบหมายให สผ. 

ในฐานะหนวยประสานงานกลางแหงชาติ (National 

Focal Point) ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงดังกลาวตอ

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ตอไป 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 ๑. เปาหมายการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก

ที่จะระบุในหนังสือแสดงเจตจำนงการดำเนินงาน 
ลดกาซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ ควรอยูใน

ศักยภาพที่ไทยสามารถจะลดได และสอดคลองกับ
แผนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศ แตหากมี

ปญหาการดำเนินงานในการบูรณาการแผนและการ

รวบรวมปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดไดให เปน

เปาหมายในภาพรวมของทั้งประเทศ รวมท้ังเน้ือหา

ของรางหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ไมควรใชถอยคำท่ี
เปนการผูกพันรัฐบาลไทย 

 ๒. จากศักยภาพในการลดกาซเรือนกระจก 

ในชวงระหวางรอยละ ๗ – ๒๐ จากการดำเนินงาน

ตามปกตินั้น ตองมีการขอรับการสนับสนุนระหวาง

ประเทศ (Internationally-supported NAMAs) 

ประมาณรอยละ ๑๓ ซึ่งตองมีการจัดทำขอเสนอ

โครงการ (Project Proposal) เพ่ือเสนอขอรับการ

สนับสนุนระหวางประเทศ ทั้งน้ีขอเสนอโครงการ 

ดังกลาว ตองระบุรายละเอียดตางๆ ใหชัดเจน เชน 

ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดจากการทำโครงการ 

ผลประโยชนรวม การตรวจวัด รายงาน และการทวนสอบ 

(Measurement Reporting and Verification : 

MRV) เปนตน นอกจากนี้ยังตองเปนโครงการที่แสดง

ใหเห็นวาสามารถเชื่อมโยงกับบริบทของการพัฒนา

อยางยั่งยืนไดอีกดวย 

 
ò.ñ.ö ¡ÒÃ Ñ̈´·ÓÁÒμÃ°Ò¹¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ÈÔÅ»¡ÃÃÁ »ÃÐàÀ·Â‹Ò¹ªØÁª¹à¡‹Ò ÃÐÂÐ·Õè ò  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สผ. ไดศึกษา

โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่ งแวดลอม

ศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา ในพ้ืนท่ีภาคกลาง

และภาคตะวันออก ผลการศึกษาทำใหไดมาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดลอมศิลปกรรมเฉพาะสำหรับยาน

ชุมชนเกาที่เหมาะสมกับสภาพการณและบริบทของ

ชุมชนนั้นๆ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมท่ีเปนมาตรฐานกลางที่สามารถปรับใชได

กับทุกพ้ืนท่ี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

สผ. ในฐานะเปนหนวยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของประเทศ เล็งเห็นถึง
ความคุมคาในการนำผลการศึกษาท่ีไดมาศึกษาตอไป

ในระยะที่ ๒ โดยเห็นวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปนภาคที่มียานชุมชนเกากระจายตัวอยูมากภาคหน่ึง 

โดยมีเอกลักษณที่โดดเดน ทั้งในดานลักษณะทาง

กายภาพของภมูปิระเทศอันเปนปจจยัในการต้ังถิน่ฐาน 

และลักษณะทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนองคประกอบของ

ชุมชนที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ประกอบกับกระแสการ
พัฒนาไดเร่ิมมีผลกระทบตอยานชุมชนเกาท่ีเปน

ประวัติศาสตรของเมืองหลายแหง สงผลใหยานชุมชน

เกาเส่ือมสภาพลง จงึไดเลอืกภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
เปนพื้นที่ศึกษา เพ่ือทดลองและปรับใชมาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดลอมศิลปกรรมท่ีเปนมาตรฐานกลาง 

อันจะเปนการตอยอดผลการศึกษาในปงบประมาณ  ÊÓ
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พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปสูการปฏิบตัจิรงิ ทัง้นีจ้ะนำมาซึง่ภาพรวม

ของการจัดทำมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอมศิลปกรรม 

ประเภทยานชุมชนเกา ในพืน้ทีภ่าคกลาง ภาคตะวนัออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งลวนแตเปนภูมิภาค

ที่ประกอบไปดวยยานชุมชนเกาเปนจำนวนมาก  

อันจะนำมาซึ่งประโยชนในการหาแนวทางรักษา 

ฟนฟูเอกลักษณ สงเสริมคุณภาพชีวิต และ สนับสนุน

ประชาชนในบริเวณยานชุมชนเกา ใหมีสวนรวมใน

การอนรุกัษแหลงศิลปกรรม อนัเปนมรดกทางวัฒนธรรม 

รวมท้ัง ยังเปนกลไกสำคัญท่ีชวยทองถิ่นใหบริหาร

จัดการพื้นท่ีของตนไปในแนวทางที่ตระหนักถึงคุณคา

ความสำคญัของส่ิงแวดลอมศิลปกรรม ของยานชุมชนเกา 

เพื่อนำไปสูการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

และเชิงวัฒธรรมอยางยั่งยืนใหมีคุณคาตอไป  

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดจัดทำมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม

ศิลปกรรม ประเภทยานชุมชนเกา ในพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ และทะเบยีนขอมูลยานชุมชนเกา

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพรอมแผนที่แสดง

ขอบเขตและที่ตั้ง นอกจากนี้เพื่อเปนการเสริมสราง

ความรูความเขาใจของหนวยงานภาครัฐและองคกร
เครือขายท่ีเกีย่วของ ในเรือ่งการอนุรกัษยานชุมชนเกา 

และแนวทางการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

ศลิปกรรม ประเภทยานชมุชนเกา ทำใหเกดิการเรยีนรู

แลกเปลีย่นประสบการณการดำเนินงานอนุรักษ ฟนฟู 

คุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมยานชุมชนเกา ใหแก

หนวยงานภาครฐัและองคกรเครือขายที่เกี่ยวของ 
 

ขอเสนอแนะ 

 เพ่ือเปนการอนุรักษยานชุมชนเกาใหสามารถ
ดำรงอยูไดอยางมีอัตลักษณและเหมาะสมทามกลาง

บริบทรอบขางทีเ่ปลีย่นแปลงไป จำตองมกีระบวนการ

เสริมสรางความเขาใจเพื่อนำมาซ่ึงความเขมแข็งของ

ชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงาน

ในลักษณะเครือขายเพื่อการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
 

ò.ñ.÷ ¡ÒÃ¡ÓË¹´¢Íºà¢μ¾×é¹·ÕèàÁ×Í§à¡‹Ò¡ÅØ‹Á·Õè ò 
àÁ×Í§à¡‹ÒàªÕÂ§ÃÒÂ àÁ×Í§à¡‹ÒÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ àÁ×Í§à¡‹Ò
ÃÐÂÍ§ àÁ×Í§à¡‹ÒºØÃÕÃÑÁÂ� áÅÐàÁ×Í§à¡‹ÒμÐ¡ÑèÇ»†Ò  
 “เมืองเกา” เปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่

สืบทอดความเจริญรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร ภายในเมืองเกามีองคประกอบ 

ทีส่ำคญั ไดแก คเูมอืง กำแพงเมือง วดั วงั คุมเจาเมือง 

และตนไมใหญพื้นถิ่นที่อยูคูกับเมืองเกา ปจจุบันความ

เปนเมืองเกาถูกการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

โดยไมมีขอบเขตและทิศทาง ทำใหองคประกอบเมือง

หรือคุณคาของเมืองเกาลดความสำคัญและถูกทำลาย 

รวมท้ังมีการใชประโยชนที่ดินที่หลากหลายกิจกรรม 

ทั้งภาคราชการและเอกชนที่ไมเหมาะสมและอาจจะ

นำไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีไมสามารถควบคุมได ทำให

เมืองเกาหลายเมืองหมดสภาพและถูกทำลาย สงผล

ใหคุณคาและเอกลักษณของความเปนเมืองเกาคอยๆ 

หมดไป  

 การกำหนดขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเกา เปนขัน้ตอนแรก

ของการดำเนินงานอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา  

โดยดำเนินการศึกษาทางประวัติศาสตรและโบราณคด ี

สำรวจหลักฐานภาคสนามองคประกอบเมืองที่สำคัญ 

รวมทั้ งปญหาและภัยคุกคาม เ พ่ือใหมีขอบเขต 

พื้นที่เมืองเกาที่ชัดเจน ที่จะดำเนินการวางนโยบาย 

แผนงาน โครงการ มาตรการและระเบียบตางๆ  
ในการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาตอไป ที่ผานมา

คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบขอบเขตพื้นท่ีเมืองเกา 
กลุมที่ ๑ แลว รวม ๙ เมือง ไดแก เมืองเกาเชียงใหม  

เมืองเกาลำพูน เมืองเกาลำปาง เมืองเกานาน  

เมืองเกากำแพงเพชร เมืองเกาลพบุรี เมืองเกาพิมาย 
เมืองเกานครศรีธรรมราช และเมืองเกาสงขลา เพื่อให 

การบรหิารจัดการเมืองเกากลุมที ่๒ ตามท่ีคณะกรรมการ

อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  

เห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญเมืองเกากลุมที่ ๒ 

รวม ๒๗ เมือง มีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอยาง
เปนรูปธรรม ทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงและ

ภัยคุกคาม 
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 ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดดำเนินการกำหนดขอบเขตพืน้ท่ีเมืองเกา

และแนวทางการอนรุกัษและพฒันาเมืองเกา กลุมที ่๒ 

รวม ๕ เมือง ไดแก เมืองเกาเชียงราย เมืองเกา

สุพรรณบุรี เมืองเการะยอง เมืองเกาบุรีรัมย และ

เมืองเกาตะกั่วปา ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของและ

ชุมชนในพื้นท่ีเมืองเกามีความเขาใจและเห็นคุณคา

ความสำคัญของเมืองเกา และรับรูทราบเกี่ยวกับ

แนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกากลุมที่ ๒ 

จำเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากประชาชนหนวยงาน 

ผูเช่ียวชาญ และทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของ รวมกนักำหนด

ขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา เพ่ือใหเปนท่ียอมรบัและสามารถ

ดำเนินการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่  

 

ขอเสนอแนะ 

 การอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาคอนขางมี

ความซับซอน จำเปนตองอาศัยองคความรู และการมี

สวนรวมของทุกภาคสวนเปนหลัก ดังนั้น จึงตองเสริม

สรางจิตสำนึกและความตระหนักรูในคุณคาของเมืองเกา 

การจัดการองคความรูเก่ียวกับเมืองเกา การสงเสริม

การบริหารจัดการที่ดี การสนับสนุนดานมาตรการ

ทางกฎหมายและระบบแรงจูงใจในการอนุรักษและ
พัฒนาเมืองเกา 

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  เมืองเกาสุพรรณบุรี 

ยานตลาดทรัพยสิน  เมืองเกาสุพรรณบุรี 

บานยะมะรัชโช  เมืองเกาสุพรรณบุรี 

โรงงานทำน้ำมะเน็ด  เมืองเกาสุพรรณบุรี 
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ò.ñ.ø á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÀÙÁÔ·ÑÈ¹�àÁ×Í§ËÑÇËÔ¹ 
 หวัหนิเปนเมอืงทีม่ภีมูทิศันทีส่วยงามและหลากหลาย 

ทั้งภูมิทัศนธรรมชาติ ไดแก ทะเลและชายหาดที่สวยงาม

และสงบ รวมทั้งภูมิทัศนที่มนุษยสรางข้ึน ไดแก มีอาคาร

และส่ิงกอสรางท่ีมีสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณโดดเดน 

หัวหินจึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในระดับประเทศ

และระดับโลก ที่สำคัญหัวหินเปนเมืองท่ีตั้งพระราชฐาน

ตากอากาศของพระมหากษตัริยและพระบรมวงศานวุงศตั้งแต

รชักาลที ่๗ และปจจุบนัเปนท่ีประทบัพกัผอนพระราชอริยิาบท

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชนินีาถ เพ่ือใหเมืองหัวหินคงความสำคญัอยางย่ังยืน 

สผ. จึงไดจัดทำแผนการจดัการส่ิงแวดลอมภูมทิศันเมอืงหัวหนิ 

โดยการมสีวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการ
สิง่แวดลอมภูมทิศันเมืองหวัหิน ใหมคีวามเปนระเบยีบ เรียบรอย 

สะอาด สวยงาม และปลอดภัย ทำใหเมืองหวัหินมีการพฒันา

ที่ยั่งยืนอยางแทจริง 
 

ตึกกี่พง 
เมืองเการะยอง 

บานสัตยอุดม  เมืองเการะยอง 

ยานการคาเดิมถนนจิระเมืองเกาบุรีรัมย 
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ผลการดำเนินงาน  

 แผนการจัดการสิ่งแวดลอมภูมิทัศนเมือง

หัวหิน ทำใหเมืองหัวหินมีสิ่งแวดลอมภูมิทัศนที่ดี  

มีความเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด สวยงาม และ

ปลอดภัย 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 เงือ่นไขความสำเรจ็ของการนำแผนการจัดการ

สิ่งแวดลอมภูมิทัศนเมืองหัวหินไปปฏิบัติ คือ ความรู 

ความเขาใจและความตระหนักถึงความสำคัญของ 

การจัดการส่ิงแวดลอมภูมิทัศนและท่ีสำคัญคือ การมี

สวนรวมของทุกภาคสวน  

 

ขอเสนอแนะ 

 การสงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหทุกภาค

สวนมีสวนรวมในการนำแผนการจัดการสิ่งแวดลอม

ภูมิทัศนเมืองหัวหินไปปฏิบัติ 

 
ò.ñ.ù ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅØ‹Á¹éÓ·ÐàÅÊÒºÊ§¢ÅÒÍÂ‹Ò§
ÂÑè§Â×¹ (¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹áÁ‹º·¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅØ‹Á¹éÓ
·ÐàÅÊÒºÊ§¢ÅÒÃÐÂÐÂÒÇáÅÐá¼¹¡ÒÃ»ÃÑºμÑÇà¾×èÍ
ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈã¹ÃÐ´Ñº
¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹éÓ·ÐàÅÊÒºÊ§¢ÅÒ)  
 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น สังเกตไดจากภัยธรรมชาติ 

ที่สงผลกระทบรุนแรงและเกิดขึ้นบอยครั้งกวาเดิม  

ไมวาจะเปนอุทกภยั วาตภยั หรือดินถลม การวางแผน

แมบทการพัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลาในระยะยาว
จึงจำเปนตองผนวกรวมประเด็นท่ีเก่ียวของกับมิติ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ในระดับพ้ืนท่ีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งนอกจาก 

การแกปญหาในเชิงรับโดยการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมที่เสื่อมโทรมแลวนั้น การแกปญหา 

ในเชิงรุกเพือ่เตรยีมความพรอมในการรบัมอืกบัเหตกุารณ 

โดยใหชุมชนและสังคมในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา

มีความเขาใจ สามารถปรับตัว และรับมือตอการ

เปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งหมายถึง การท่ีระบบนิเวศลุมน้ำทะเลสาบสงขลา

สามารถดำรงอยูไดอยางม่ันคงปลอดภัยโดยไมเกิด 

การสูญเสีย หรือสามารถลดการสูญเสียใหเกิดนอยท่ีสดุ 

เมื่อตองเผชิญกับภัยคุกคามหรือผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

ผลการดำเนินงาน 

 ๑. ศึกษาและปรับปรุงขอมูล (update) 

สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ

การวิเคราะหจัดทำแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  

 ๒. รวบรวมขอมูลพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงตอ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงและความแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 

 ๓. รวบรวมองคความรูทีส่บืทอดตามประเพณี

และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ชุมชนทองถ่ินดำเนินชีวิตอยู

ขอเสนอแนะแนวทางการจัดทำกรอบแผนการปรับตัว

ในระดับพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลาและแผนท่ี

เกี่ยวของและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกับการ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๔. วเิคราะหผลการดำเนนิงานตามยทุธศาสตร

ของการพัฒนาลุมน้ำทะเลสาบจากแผนแมบท  

(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕) 

 ๕. สรุปสาระสำคัญของนโยบายและอนุสญัญา
ที่เกี่ยวของในการจัดทำแผนแมบท 

 ๖. การจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นในพื้นท่ีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และการ

ประชมุกลุมยอยเพือ่ใหความเหน็เกีย่วกบัแผนปรบัตัวฯ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น
ตอการจัดทำแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำทะเลสาบ

สงขลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และโครงการนำรอง

เพื่อเสริมสรางองคความรู ความเขาใจเร่ืองผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ÊÓ
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 ๗. ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของ สผ. 

และเอกสารในรูปแบบของวารสารหรือจดหมายขาว

หรือแผนพับ รวมท้ังการเผยแพรผานสื่อสารมวลชน

ทองถ่ิน เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ 

การดำเนินการจัดทำแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

 สผ. ไดจัดทำ ๑) แผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ๒) แผนการ

ปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในระดับพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา ๓) คูมือเพ่ือการ

เสริมสรางองคความรูใหชุมชน และ ๔) โครงการ

นำรอง ๔ โครงการ ในประเด็นอุทกภัย ความมั่นคง

ทางอาหาร ดินถลม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

แลวเสร็จ และคาดวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถ

ดำเนินงานตามแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำทะเลสาบ

สงขลา พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนการปรับตัว

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับ

พื้นท่ีลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และสามารถแกไขปญหา

ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 ๑. การจัดทำแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำ
ทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่
ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา จำเปนตองอาศัยการมี

สวนรวมของประชาชนหลากหลายภาคสวนและยังมี

การจัดประชุมอยูบอยครั้ง ทำใหในการจัดประชุมใน

บางครั้งมีผู เขารวมประชุมไมครบตามเปาหมาย  

จึงตองมีการจดัประชุมในครั้งนั้นเพิ่มขึ้นอีกครั้ง 
 ๒. ประชาชนยังไมเขาใจเรื่องปญหาและ 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การดำเนินโครงการนำรองเพื่อรองรับการปรับตัวตอ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จงึตองเปนโครงการ

ทีป่ระชาชนสามารถเขาใจและปฏิบตัติามไดงาย เพ่ือให

ประชาชนเขาใจและมีความพรอมในการปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๓. ขอมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลาจำเปนตอง

มีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และตอเนื่อง 

 ๔. กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีลุมน้ำทะเลสาบสงขลามีความสำคัญอยางมาก

ในการกำหนดแนวทางของแผนแมบทการพัฒนาลุมนำ้

ทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่

ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา จึงควรเลือกผูมีสวนไดสวนเสีย 

(stakeholder) ที่มีความครอบคลุมในทุกประเด็น

ปญหาที่จะทำการศึกษา 

 ๕. การคาดการณสถานการณในป พ .ศ . 

๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ในแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลาระยะยาวตองมีความใกลเคียงกับ

สถานการณจริง เพ่ือใหแผนท่ีวางไวสามารถดำเนิน

การแก ไขปญหาของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ำทะเลสาบสงขลาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ๖. การดำเนินโครงการนำรองเพ่ือรองรับการ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ควรตอง

มีการใหความรู และสาธิตวิธีการปฏิบัติแกประชาชน

ใหไดรบัทราบและปฏบิตัติามอยางถกูวธิ ีซึง่กจิกรรมนี้

ควรใหประชาชนไดปฏิบัติตามในชวงระยะเวลาหน่ึง

เพ่ือใหเห็นผล และควรมีการติดตามผลตอไปดวย  

ซึง่การดำเนนิการตองใชงบประมาณในการดำเนนิงานมาก 

 
ò.ñ.ñð ¡ÒÃ Ñ̈´·ÓÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ
¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¾×é¹·Õè â¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§·Ñé§  
óø áË‹§ ã¹ õ ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤àË¹×Í  
 มู ล นิ ธิ โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม 

พระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ถือเปนโครงการสวนพระองคโครงการหน่ึงโดย 
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ จดัต้ังโครงการหลวงขึน้เม่ือป 

พ .ศ . ๒๕๑๒ เ พ่ือพัฒนาชีวิตและความเปนอยู 

ของชาวเขา ลดการปลูกฝน และพ้ืนฟูตนน้ำลำธาร 
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ตอมา พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

เปล่ียนแปลงสถานภาพโครงการหลวง โดยตัง้เปน “มลูนธิ ิ

โครงการหลวง” เพื่อเปนองคกรสาธารณประโยชน 

ที่ ถ า ว ร ในการดำ เ นิน ง านอย า งต อ เ น่ื อ งจ าก 

โครงการหลวง มีวัตถุประสงคที่สำคัญประการหนึ่ง 

คอื ลดการทำลายทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะอยางย่ิง

การทำลายปาตนน้ำลำธาร การอนุรักษดินและการใช

ประโยชนที่ดินที่ถูกตองนอกเหนือไปจากการหาพืช

ทดแทนฝน ทั้งน้ีเพ่ือดำรงไวซึ่งฐานทรัพยากรท่ีมี

คุณคาของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน อยางไรกต็าม การดำเนนิงานโครงการหลวง

ในชวงท่ีผานมายังไมมีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอที่จะทำใหเกิดการบูรณาการระหวางการ

จัดการดานส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาโครงการหลวง 

ที่เปนไปอยางยั่งยืนได  

 สผ. รวมกับมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินการ

จัดทำยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมพ้ืนที่

โครงการหลวง เพื่อการพัฒนาโครงการหลวงใหเกิด

ความอยางย่ังยืนและสามารถเกื้อกูลการดำเนินชีวิต

ชุมชนทองถิ่นใหอยูคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ตลอดไป 

 

ผลการดำเนินงาน 
 สผ. และมูลนิธิโครงการหลวง ไดดำเนินการ

จัดทำยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมพ้ืนที่

โครงการหลวง โดยแบงการดำเนินงานเปน ๒ สวน 

คือ การจัดทำรายงานสถานภาพส่ิงแวดลอมพ้ืนท่ี

โครงการหลวงและยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมพื้นที่โครงการหลวงที่ผานกระบวนการ 

มีสวนรวมของภาคสวนท่ีเ ก่ียวของ และมูลนิธิ

โครงการหลวงไดนำแผนยุทธศาสตรดังกลาวไป
บูรณาการในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรการวิจัย 

ของฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง โดยเฉพาะแผน

ยุทธศาสตรการวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ภายใตแผนแมบทงานวิจัยของมูลนิธิ

โครงการหลวงระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 ยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

พื้นที่โครงการหลวงดังกลาวจะสามารถนำไปสูการ

บริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมพ้ืนที่โครงการหลวงเปน

ไปอยางยั่งยืน และสามารถเก้ือกูลการดำเนินชีวิต

ชุมชนทองถิ่นใหอยูคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ตลอดไป 

 

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร 
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมพื้นที่โครงการหลวง 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
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เงื่อนไขความสำเร็จ 

 การประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ  

ผูประกอบการ ประชาชน และสถาบันการศึกษา  

รวมท้ังองคกรที่เก่ียวของในการแปลงยุทธศาสตร 

การจัดการสิง่แวดลอมพืน้ทีโ่ครงการหลวงไปสูการปฏบิตัิ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ๑. สำรวจและจัดทำขอมูลสถานการณ

ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม ในพื้ นที่ 

โครงการหลวงอยางตอเน่ืองโดยการมสีวนรวมของภาคสวน

ทีเ่กีย่วของ เพือ่ตดิตามการเปล่ียนแปลงดานสิง่แวดลอม 

และความสำเร็จที่ เกิดขึ้นภายหลังจากการแปลง

ยุทธศาสตรการจัดการส่ิงแวดลอมพื้นท่ีโครงการหลวง

ไปสูการปฏิบัติ 

 ๒. ตดิตาม เฝาระวงัและรายงานการเปลีย่นแปลง

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือนำไปสูการแกไขปญหา 

ที่เกิดขึ้นไดอยางเปนองครวม รวดเร็วและทันตอ

สถานการณ 

 ๓. พัฒนาศั กยภาพของ ชุมชน ใน พ้ืน ท่ี

โครงการหลวงใหมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังสงเสริม
การฟนฟูฐานทรัพยากรของชุมชนที่สอดคลองกับวิถี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ò.ñ.ññ â¤Ã§¡ÒÃá»Å§à»‡ÒËÁÒÂáÅÐá¹Ç·Ò§
¡ÒÃãªŒ·Õè´Ô¹·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
»ÃÐà·Èä»ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ  
 สืบเน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

สผ. ไดดำเนินโครงการศึกษาเพื่อกำหนดเปาหมาย

และแนวทางการใชที่ดินที่สอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยผลผลิตที่ ไดคือสัดสวนและ

แนวทางการใชที่ดินแตละประเภทที่สอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศและศักยภาพของพ้ืนที่และ

เพื่อใหผลการศึกษาดังกลาวสามารถนำไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางเปนรูปธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สผ. จึงไดดำเนินโครงการแปลงเปาหมายและแนวทาง

การใชที่ดินที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหไดแนวทางและมาตรการการใช

ที่ดินท่ีสามารถนำเปาหมายและแนวทางการใชที่ดิน

ของประเทศไทยใน ๒๐ ปขางหนา (ป พ.ศ. ๒๕๗๕) 

ไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และนำไปสูการ

จัดทำแผนการใชที่ดินของประเทศในอนาคตไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 การแปลงเปาหมายและแนวทางการใชที่ดิน

ระดับประเทศไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ในการ

ศึกษาใชกรอบความคิดเชนเดียวกับการศึกษาในระดับ

ประเทศ ไดแก ๑. การฉายภาพในอนาคตหรือ 

ฉากทัศนของการใชที่ดินแตละประเภท ๒. เกณฑการ

สร างฉากทัศนและกำหนดสัดส วนการใชที่ ดิน  

๓. การมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสีย ๔. กฎระเบียบ

และขอบังคับของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ . ไดศึ กษาและแปลงเป าหมายและ

แนวทางการใชที่ดินที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศไปสูการปฏิบัติ ไดจัดทำแนวทางและ
มาตรการการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ และ

คูมือการจัดกระบวนการเพ่ือแปลงเปาหมายและ
แนวทางการใชที่ดินระดับประเทศไปสูการปฏิบัติ 

ในระดั บ พ้ืน ท่ี โดย เลื อก พ้ืน ท่ี ลุ ม น้ ำ เพชรบุ รี  

ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ี ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และสมุทรสงคราม เปนกรณี

ตัวอยาง เพื่อใหแนวทางและมาตรการการใชที่ดิน

แตละประเภทที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งขอเสนอแนะกลไกการขับเคลื่อน

แนวทางและมาตรการการใชที่ดินระดับประเทศไปสู

การปฏิบัติอยางบรูณาการและเปนรูปธรรม 
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ปญหาและอุปสรรค 

 ๑. การวางแผนการใชที่ดินในระดับพ้ืนท่ี

ลุมน้ำครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด หลายขอบเขต 

การปกครอง และมหีลายหนวยงานเกีย่วของ ในขณะที่

กฎหมายท่ีเก่ียวของมิไดใหอำนาจในการบริหาร

จัดการที่ดินแกหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ 

ทำใหขาดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการท่ีดิน

ของประเทศ 

 ๒. ขอมลูท่ีใชในการวเิคราะหเพือ่การวางแผน

การใชทีด่นิตองใชขอมลูระดบัพืน้ทีลุ่มนำ้ แตการจดัเกบ็

ขอมูลในปจจุบันเปนการจัดเก็บขอมูลตามขอบเขต

การปกครอง  

 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 ๑. การบูรณาการการทำงานของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ ทั้งระดับสวนกลาง และหนวยงานปฏิบัติ 

ในระดับทองถิ่น รวมถึง ผูมีสวนไดเสียจากการใชที่ดิน

ในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เพ่ือมารวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ  

ในการบริหารจัดการท่ีดินแบบองครวม โดยมองขาม
ขอบเขตการปกครอง 

 ๒. การเก็บรวบรวมขอมูลในระดับพ้ืนที่ลุมน้ำ

เปนพื้นฐานสำคัญอยางย่ิงในการวางแผนการใชที่ดิน

ในระดับพื้นที่ลุมน้ำ 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานในพื้นที่ลุมน้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ขอเสนอแนะ 

 สผ . จะตองเรงผลักดันให เกิดการจัดตั้ ง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติเปน

องคกรกลางที่ทำหนาท่ีกำหนดนโยบายและแผนการ

บริหารจัดการที่ดินของประเทศ โดยในเบื้องตนจะ

ตองมีการขับเคลื่อนใหมีการตราพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ พ .ศ . . . . .  

เปนอันดับแรก 

 นอกจากนี้ การบริหารจัดการท่ีดินที่จะทำให

การใชที่ดินเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมกับ 

ทุกฝายจะตองมีการดำเนินมาตรการในดานตางๆ 

ไดแก การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดรูปที่ดิน 

การพัฒนาระบบภาษีที่ดิน การจัดต้ังธนาคารท่ีดิน 

การดำเนินโครงการพันธบัตรปาไม การปรบัปรุงเคร่ืองมือ

ทางผังเมือง การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและ

การพัฒนาทักษะของเกษตรกรหรือเจาของท่ีดิน  

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การจัดตั้งองคกร
กลางในการบริหารจัดการที่ดิน รวมทั้งการเพิ่ม

บทบาทของภาคประชาสังคม 
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ภาพแสดงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง 
การใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำเพชรบุรี 

 

ภาพแสดงเปาหมายสัดสวนการใชที่ดิน 
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๗๕  

จากกระบวนการสรางฉากทัศนการใชที่ดิน 
ในระดับพื้นที่ 

ò.ñ.ñò (Ã‹Ò§) á¼¹áÁ‹º·ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ ¾.È. òõõö - òõöô 
 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๕ มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดลอม (สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สำนักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)) สำนัก

งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้ งหนวยงาน  

ที่เปนคณะกรรมการ และภาคสวนท่ีเก่ียวของรวมกัน

พจิารณาทบทวนและบรูณาการการจดัทำแผนยทุธศาสตร

เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพใหชัดเจน  

ครบถวน ครอบคลุมการเขาถึงและการใชประโยชน 

การอนรุกัษ การพฒันาอยางยัง่ยนื ประโยชนทีจ่ะไดรบั 
สทิธชิมุชน และการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม  

 สผ. ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) แผนแมบท

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 ๑. เพ่ือแกไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหยิบยกความ

หลากหลายทางชีวภาพเปนกระแสหลักในภาครัฐและ

ภาคประชาสังคม 

 ๒. เ พ่ื อลดแรงกดดั น โดยตรงต อความ

หลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมการใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

 ๓. เพ่ือปรบัปรงุสถานภาพของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยปกปองคุมครองความหลากหลาย

ของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และพันธุกรรม 
 ๔. เ พ่ื อบ ริ ห า ร จั ดก า รและ เพิ่ ม พู นผล

ประโยชนที่ไดรับจากความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการทางนิเวศ 
 ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

และดำเนินการตามพันธกรณีที่เก่ียวของกับความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยการวางแผนอยางมี

สวนรวม การจัดการความรู และการเสริมสราง

สมรรถนะ 
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ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดจัดทำ (ราง) แผนแมบทบูรณาการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ - 

๒๕๖๔ แลวเสร็จ และคณะอนุกรรมการอนุสัญญา 

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อคราวการ

ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  

ไดเห็นชอบในหลักการ และอยูระหวางนำเสนอตอ

คณะกรรมการอนรุกัษและใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพและคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

ตามลำดับตอไป และ (ราง) แผนแมบทบูรณาการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ - 

๒๕๖๔ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของสามารถนำแผนแมบท

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๖๔ ไปใชเปนกรอบในการดำเนินงาน

เพ่ือให เ กิดการบูรณาการความหลากหลายทาง

ชีวภาพในประเทศไทยตอไป 

 
ò.ñ.ñó (Ã‹Ò§) à»‡ÒËÁÒÂáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�
¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§¾×ªã¹»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 
òõõö - òõöó  
 ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ และได
ดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มาอยาง

ตอเนือ่ง สมัชชาภาคอีนุสญัญาฯ ในการประชุมสมยัท่ี ๖ 
ไดรับรองกลยุทธทั่ วโลกสำหรับการอนุรักษพืช  

(Global Strategy for Plant Conservation - GSPC) 

เพื่อเปนแนวทางใหประเทศภาคีดำเนินกิจกรรมการ

อนุรักษพืช โดยมีเปาหมายเพ่ือหยุดยั้งการสูญเสีย

ความหลากหลายของพันธุพืช และใหมีการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน แตจากรายงานโลกทรรศน
ความหลากหลายทางชีวภาพฉบับท่ี ๓ เผยแพรโดย

สำนกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวา

พืชหลายชนิดยังอยูในภาวะเส่ียงตอการสูญพันธุหรือ

ถูกคุกคาม ดังนั้น สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการ

ประชุมสมัยที่ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไดปรับปรุงและ

ขยายระยะเวลาของกลยุทธโดยใหสอดคลองกับแผน

กลยทุธความหลากหลายทางชวีภาพและเปาหมายไอจ ิ

ซึ่งไดรับรองในการประชุมคราวเดียวกัน โดยกลยุทธ

ทัว่โลกสำหรบัการอนุรกัษพชืประกอบดวย ๕ วตัถุประสงค 

๑๖ เปาหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ในฐานะหนวยประสานงานกลางระดบัชาติ

ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตระหนักถึงความจำเปนในการอนุรักษทรัพยากรพืช

ในระดับชาติอันจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายการ

อนุรักษพืชระดับโลกในป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี (ราง) 

เปาหมายและแนวทางการอนุรักษความหลากหลาย

ของพืชในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ 

ประกอบดวย ๕ เปาประสงค ๑๖ เปาหมาย ทัง้นี ้

คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ ไดเหน็ชอบในหลักการในคราวการประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และอยู

ระหวางนำเสนอตอคณะกรรมการอนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและคณะ

รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามลำดับตอไป และ

หนวยงานที่ เ ก่ียวของสามารถนำเปาหมายและ

แนวทางการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของ

พืชในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ เปนกรอบ

การดำเนินงานบริหารจัดการความหลากหลายของ
พืชในประเทศไทยในระยะ ๑๐ ป 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 การมสีวนรวมของหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ 
ในการใหความเห็นและนำเปาหมายและแนวทางฯ 

ไปใชเปนกรอบการดำเนินงาน 
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ò.ò ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  
 

 สผ. ไดดำเนนิการดานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดย

ประกาศกำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่

ตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

จำนวน ๓๕ ประเภท และโครงการหรือกิจการที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

จำนวน ๑๑ ประเภท ในระยะที่ผานมา สผ. ไดดำเนิน

การพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม 

กระบวนการดังกลาวจำเปนตองไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองทั้งกระบวนการ เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศใหควบคูกับการดูแลรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเนนการมีสวนรวมของ

ประชาชน เพ่ือใหระบบการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับในฐานะเครื่องมือที่ชวย

ป อ ง กั น แ ล ะ คุ ม ค ร อ ง สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ไ ด อ ย า ง 

มีประสิทธิภาพ 

 
ò.ò.ñ ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔ à¤ÃÒÐË � 
¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (ÃÒÂ§Ò¹ EIA) 
 สผ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ 
ผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (คชก.) ทำหนาท่ีตรวจสอบรายงาน EIA 

และเสนอความเห็นเบื้องตนตอรายงาน EIA ประสาน
และนำ คชก. เขาสำรวจพ้ืนท่ีโครงการ รวมท้ังจัด

ประชมุเพือ่พจิารณารายงาน EIA โดยในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจำนวนรายงาน EIA ที่เสนอให สผ. 

พิจารณา จำนวนทั้งส้ิน ๒,๐๕๗ ฉบับ แบงเปน

รายงานฉบับหลักจำนวน ๗๙๙ ฉบับ/โครงการ และ
รายงานฉบับแกไขเพ่ิมเติมจำนวน ๑,๒๕๘ ฉบับ  

ซึ่ง สผ. ไดจัดประชุม คชก. จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๗ คร้ัง 

และไดแจงเห็นชอบรายงาน EIA รวมทั้งสิ้น ๔๘๔ 

โครงการ  

 นอกจากนี้ สผ. ไดตรวจสอบและใหความเห็น

เบื้องตนตอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน  

(รายงาน IEE) ที่ เสนอตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดเขต

พื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม จำนวนท้ังส้ิน 

๑๔๐ ฉบับ/โครงการ  

 
ò.ò.ò ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁ
ÁÒμÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œä¢¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃμÔ ´μÒÁμÃÇ¨ÊÍº¼Å¡ÃÐ·º
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹ÃÒÂ§Ò¹ EIA 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. ไดรับ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ 

แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม รวมทัง้ส้ิน ๒,๐๑๐ ฉบับ 

และไดพิจารณาตรวจสอบรายงาน และแจงผลไปยัง

หนวยงานอนุญาตและเจาของโครงการ รวมท้ังส้ิน  

๑,๓๓๒ ฉบับ  

 
ò.ò.ó ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¼ÙŒÁÕÊÔ·¸Ô·ÓÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
 คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณาผูมีสิทธิ

ทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดมี

การประชุมรวม ๑๗ คร้ัง และคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทำรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดมีการประชุม
รวม ๓๔ ครั้ง สรุปเรื่องที่พิจารณา ดังนี้ 

 ๑. นิติบุคคลเสนอขอรับใบอนุญาตเปนผูมี

สิทธิทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
จำนวน ๓๙ ราย ไดรับใบอนุญาต ๓๒ ราย ไมไดรับ

ใบอนุญาต ๗ ราย 

 ๒. บุคคลเสนอขอเปนผูชำนาญการ จำนวน 

๕๙ คน ผานเกณฑ ๔๕ คน ไมผานเกณฑ ๑๔ คน 

 ๓. นิติบุคคลขอเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ประจำ 
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๕๐ ราย ในจำนวนนี้เปนการขอเพิ่มเจาหนาที่ประจำ 

จำนวน ๑๙๔ คน และขอถอนเจาหนาท่ีประจำ 

จำนวน ๑๕๖ คน 

 
ò.ò.ô ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
 คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงาน

การวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม (คชก.) ทีแ่ตงต้ังขึน้

ตามคำ ส่ังคณะกรรมการ ส่ิงแวดลอมแห งชา ติ  

มีจำนวน ๑๑ ชุด ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สผ. ไดจัดประชุม คชก. จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๗ ครั้ง ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

เหมืองแร และอุตสาหกรรมถลุงหรือแตงแร จำนวน 

๓๔ ครั้ง 

 ๒. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

พัฒนาปโตรเลียม และระบบขนสงทางทอ จำนวน 

๔๑ ครั้ง 

 ๓. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปโตรเลียม ปโตรเคมี และ

แยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ จำนวน ๓๑ ครั้ง 

 ๔. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 

จำนวน ๔๒ ครั้ง 

 ๕. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมดานอาคาร 

การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำนวน ๙๒ ครั้ง 

 ๖. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน 

โรงไฟฟาพลังความรอน จำนวน ๔๖ ครั้ง 
 ๗. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

โครงสรางพื้นฐานและอื่นๆ จำนวน ๔๕ ครั้ง 

 ๘. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

พัฒนาแหลงน้ำ จำนวน ๘ ครั้ง 

 ๙. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานเอือ้อาทร 

ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๔ ครั้ง 

 ๑๐. คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการบานเอือ้อาทร 

ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๗ ครั้ง 

 ๑๑. คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา 

ผูมีสิทธิทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จำนวน ๑๗ ครั้ง 

 นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทำรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมภายใตคณะกรรมการ

ผู ช ำ น าญ ก า ร พิ จ า รณ า ผู มี สิ ท ธิ ท ำ ร า ย ง า น 

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งมีการประชุม 

จำนวน ๓๓ ครั้ง 

 
ò.ò.õ ¡ Ò Ã¾Ñ²¹ Ò áÅ Ð à ¾Ôè Á » Ã Ð ÊÔ · ¸Ô À Ò¾
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 ๑. กลไกในการผลักดันการปฏิบัติตาม

มาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการท่ีจัดทำ
รายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม 

ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย 
 สืบเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สผ. ไดจัดทำโครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

พบวาโครงการประเภทบริการชุมชนและท่ีพักอาศัย 
ที่ไดรับความเห็นชอบรายงาน EIA แลว พบวารอยละ 

๖๗.๘๘ ไมสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ดังน้ัน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไดจัดทำ
โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ

ดานส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีจัดทำรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการ ÊÓ
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บริการชุมชนและท่ีพักอาศัย โดย สผ. ไดดำเนินการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของ

โครงการประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัยใน

กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด รวม ๑๐๐ โครงการ 

และวิเคราะหปญหา อุปสรรค สาเหตุที่แทจริงของ

การที่เจาของโครงการไมปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือ

ปฏิบตัไิมครบตามทีก่ำหนดไว โดยผลทีค่าดวาจะไดรบั 

คือ กลไกในการผลักดันการปฏิบัติตามมาตรการดาน

สิ่งแวดลอมของโครงการท่ีจัดทำรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการบริการชุมชน

และทีพ่กัอาศยัใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

 ๒. การเสริมสรางศักยภาพหนวยงานที่

เกี่ยวของดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 สผ. ไดดำเนินการในการเสริมสรางศักยภาพ

บุคลากรของหนวยงานที่ เกี่ ยวของในดานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยจัดการประชุม 

สัมมนาตางๆ เชน 

 ๑) การประชุมช้ีแจง เร่ือง รายงานการ

วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม : ขอมูลเพ่ือประชาชน 

จำนวน ๑๒ ครั้ง  

 ๒) การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัด

ทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ สังคมและ 

การมสีวนรวมของประชาชน : กรณโีครงการดานพัฒนา

ปโตรเลียมและเหมืองแร วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองภัทรสิน 

ชั้น ๒ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร   

 ๓) การประชุมสัมมนา เร่ือง (ราง) แนวทาง
การจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปโตรเลียม ปโตรเคมี 

แยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ และเคมีอื่นๆ  
วนัที ่๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ บาลอิอส รสีอรท 

เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

 ๔) การประชุม เรื่อง การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม 

เคป พันวา จังหวัดภูเก็ต 

 ๕) การประชุม เร่ือง การจัดทำแนวทางการ

จัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการดานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค 

ที่สนับสนุน วันท่ี ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  

ณ บานทิพยสวนทอง รีสอรท อำเภอบางคนที  

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ๖) การประชุม เร่ือง การจัดทำแนวทางการ

จัดทำรายงาน EIA โครงการดานบริการชุมชนและ 

ที่พักอาศัย วันท่ี ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  

ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 ๗) การประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการใช

แบบจำลองเพ่ือประเมินการแพรกระจายมลพิษ 

ทางอากาศ วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖  

ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 ๘) การจัดอบรม เร่ือง การกระจายภารกิจ

การ ติดตามตรวจสอบรายงานการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(โครงการเหมืองแร) จำนวน ๑๐ ครั้ง ในชวงเดือน

มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๖  

 

ผลการดำเนินงาน 

 ๑. รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

ที่ผานความเห็นชอบจาก คชก. ๔๘๔ โครงการ 
 ๒. รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม และมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดรับการพิจารณา 
และแจงผลการพิจารณา จำนวน ๑,๓๓๒ ฉบับ 

 ๓. หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป 

เขารับการเสริมสรางศักยภาพในการดำเนินงานดาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และการติดตาม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ในรายงาน EIA จำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๓๘ คน 
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การประชุมชี้แจง เรื่อง รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม : ขอมูลเพื่อประชาชน 

การประชุม เรื่อง การจัดทำแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โครงการดานอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 

 ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูล

จากการเขารวมประชุมชี้แจงไปใชในการดำเนินงาน 
ทีเ่กีย่วของ ตลอดจนชวยลดความขดัแยงของประชาชน 

หรือชุมชนในพื้นท่ีที่มีการพัฒนาโครงการ รวมถึง 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

จากการพัฒนาโครงการท่ีจัดทำรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 
ปญหา อุปสรรค 

 ๑. การไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในรายงาน EIA รวมทั้ง

หนวยงานอนมุตั/ิอนุญาต นำมาตรการดานสิง่แวดลอม

ในรายงาน EIA ไปประกอบในเงื่อนไขการอนุมัติ/ 

อนุญาตไมครบถวน 

 ๒. คุณภาพของรายงาน EIA ที่จัดทำโดย

นิติบุคคลผูจัดทำรายงาน EIA 

 ๓. จำนวนบุคลากรของ สผ. ในการพิจารณา

รายงาน EIA และพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการดานสิ่งแวดลอมในรายงาน EIA ไมเพียงพอ 

เน่ืองจากบุคลากรไมไดรับเพ่ิมเติม ในขณะที่ปริมาณ

งานเพิ่มขึ้นทุกป 

 
เงื่อนไขความสำเร็จ 

 ๑. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ประกอบ

กับใชมาตรการจูงใจในดานอื่นๆ เชน ใหรางวัลกับ 
ผูประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไวใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดี หรือมี

มาตรการจูงใจดานสังคม เปนตน ÊÓ
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 ๒. ปรับปรุงกระบวนการขัน้ตอนการพิจารณา

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังพัฒนาความรู 

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรใหมากยิ่งขึ้น  

 ๓. หนวยงานอนมุตั ิ/ อนญุาตตองนำมาตรการ

ดานส่ิงแวดลอมไปกำหนดในเงื่อนไขการอนุมัติ / 

อนุญาตใหครบถวน และกำกับ ดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการดานส่ิงแวดลอมในรายงาน EIA อยาง

เครงครัด 

 ๔. นิติบุคคลผูจัดทำรายงาน EIA จะตอง

ดำเนินงานใหเปนไปตามหลักวิชาการและขั้นตอน

ตามกฎหมาย รวมทั้งมีจรรยาบรรณในหนาท่ีความ

รับผิดชอบ 

 ๕. ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลรายงาน 

EIA ที่ผานความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติตาม

มาตรการในรายงาน EIA ใหเปนปจจุบันและ 

หนวยงาน / ประชาชนทกุภาคสวนสามารถเขาถึงได 

 ๖. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง 

  

ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรจำเปนตองไดรับความ

รวมมือจากทุกภาคสวน ประกอบดวย หนวยงาน

ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานท่ีมีอำนาจใน

การอนุมัติ / อนุญาต และหนวยงานที่ทำหนาที่ในการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดาน

สิ่งแวดลอมตามกฎหมาย ผูประกอบการ / เจาของ

โครงการ นิติบุคคลผูมีสิทธิจัดทำรายงาน EIA 

ประชาชน / ชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา

โครงการ องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจน 
สือ่สารมวลชน ทีจ่ะตองรวมกนัขับเคล่ือนกระบวนการ 

EIA ใหเปนเครื่องมือท่ีใชในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมี

สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ò.ó ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
 

 สผ. ไดใหการสนับสนุนหนวยงานท้ังภาครัฐ 

ทีเ่ปนสวนราชการ ราชการสวนทองถิน่ และรฐัวิสาหกจิ 

รวมถึงเอกชน ในการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ

บำบัดอากาศเสีย ระบบกำจดัของเสยี อกีทัง้สนับสนุน 

สวนราชการ และองคกรเอกชนดานการคุมครอง

สิ่ ง แวดล อมและอนุ รั กษ ท รัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ 

ที่เก่ียวกับการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยในป  

พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
 
ò.ó.ñ ¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òà¾×èÍÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡Í§·Ø¹
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁà§Ô¹¡ÙŒ´Í¡àºÕéÂμèÓ  
 ๑. เ พ่ือประชาสัมพันธ เ งินกูดอกเบี้ ย ต่ำ

ของกองทุนส่ิงแวดลอม ใหผูประกอบการภาคเอกชน

ไดรับทราบ และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ 

หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำขอเสนอโครงการ 

เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม 

เพ่ือกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย ของเสีย หรืออากาศ

เสียที่เกิดจากกิจการของตนเอง 

 ๒. เ พ่ือประชาสัมพันธ เ งินกูของกองทุน

สิง่แวดลอม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรบัทราบ 

และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ 

และวิธีการ จัดทำขอ เสนอโครงการเ พ่ือขอ รับ 

การสนับสนนุเงนิกูจากกองทนุส่ิงแวดลอม เพ่ือกอสราง

ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศเสีย หรือ

ระบบกำจัดของเสีย เพ่ือใชเฉพาะในกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น (ไมใชระบบรวมท่ีเปน

บริการสาธารณะ) 

 ๓. เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชน 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเขามามีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหาสิ่ งแวดลอมของ

ประเทศ โดยผานกลไกการสนับสนุนเงินจากกองทุน
สิ่งแวดลอม 
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ผลการดำเนินงาน  

 ๑. จัดสัมมนาเพ่ือสรางเครือขาย “กองทุน

สิ่งแวดลอม เงินกูดอกเบ้ียต่ำ” จำนวน ๕ คร้ัง ใน

พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต 

 ๒. จดัสมัมนาเพือ่สรางเครอืขาย “การสนบัสนนุ

เงินกูดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนส่ิงแวดลอม เพ่ือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน” จำนวน ๔ ครัง้ ในพืน้ทีภ่าคเหนอื 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

 

ปญหาอุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 ๑. จำนวนผูเขารวมการสมัมนาฯ ในแตละครัง้ 

มีจำนวนคอนขางนอย จึงยังไมครอบคลุมกับกลุม

เปาหมายมากนัก ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากขอจำกัด 

ของสถานท่ีการจัดสัมมนาฯ ที่อยูหางไกลจากบริษัทฯ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 

 ๒. การจัดสัมมนาในแตละคร้ัง ผูแทนสวน

ใหญของกลุมเปาหมายภาคเอกชน อาจมิใชกรรมการ

ผูจัดการหรือเจาของบริษัทเอง ทำใหไมมีอำนาจใน

การตัดสินใจทันทีในการกอสราง หรือปรับปรุงระบบ

บำบัดน้ำเสีย กำจัดของเสีย หรือบำบัดอากาศเสีย 

 

ขอเสนอแนะ 
 ๑ ควรมีการดำเนินการจัดสัมมนาฯ เงินกู

ดอกเบี้ยต่ำใหกับภาคเอกชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อยางตอเนื่องในทุกๆ ป และควรเนนการ

สัมมนาฯ เชิงรุก หรือเจาะลึกในแตละกลุมเปาหมาย 

เชน กลุมอตุสาหกรรมปาลมนำ้มนัและยาง กลุมอาหาร

และเครื่อง ด่ืม กลุมโรงแรม กลุมโรงพยาบาล  
กลุมฟารมสุกร/ไก เปนตน รวมถึงควรมีการกระจาย

ใหครบทุกภูมิภาคที่ยังไมเคยจัดสัมมนา 

 ๒. ควรมีการประสานขอขอมูลเกี่ยวกับกลุม
เปาหมาย และหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูเสมอ เชน 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน เพื่อใหได

ขอมูลที่ทันสมัยและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได 

 ๓. ควรมีปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธใหอยูใน

สภาพที่ดีพรอมใชงานอยูเสมอ รวมถึงการจัดทำขอมูล

รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลเงินกูและตัวอยางโครงการ

ใหชัดเจน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกลาว อยูในแผนการ

ดำเนินงานปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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 ๑. เพื่อเผยแพรบทบาท หนาที่ และผลสำเร็จ

ของกองทุนส่ิงแวดลอม ในการสนับสนุนโครงการ 

ทั้งในสวนเงินอุดหนุนและเงินกู โดยกลไกการ

ประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะ 

 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมาย และ

ประชาชนทั่วไป ไดมีความรู ความเขาใจในการดำเนิน

งานของกองทุนส่ิงแวดลอม รวมถึงสรางทัศนคติที่ดี 

ใหเกิดการยอมรับ และเห็นความสำคัญในการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกัน 

 

ผลการดำเนินงาน  

 ๑. การผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน ชุดชีวิต

เพื่อสิ่งแวดลอม ความยาว ๒ นาที จำนวน ๑๔ เรื่อง 

และเผยแพรทางสถานีโทรทัศนสาธารณะ ชอง ๕ ๙ 

และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ไมนอยกวา 

๖๐ คร้ัง และสถานีโทรทัศนดาวเทียม ไมนอยกวา 

๖๐ ครั้ง 

 ๒. การผลิตสารคดีสั้นทางวิทยุ ชุดชีวิตเพื่อ

สิ่งแวดลอม ความยาว ๒ นาที จำนวน ๑๐ เรื่อง และ

เผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีเครือขาย
กระจายเสียงทั่วประเทศ รวม ๒๐๐ ครั้ง เผยแพรทาง

สถานีวิทยุอื่นๆ จำนวน รวม ๒๐๐ ครั้ง และเผยแพร

ทางสถานีวิทยุชุมชน รวม ๓๐๐ ครั้ง 

 ๓. การผลติสปอตโทรทัศน ชดุกองทุนสิง่แวดลอม 

ความยาว ๖๐ วินาที และ ๓๐ วินาที และเผยแพร
ทางสถานีโทรทัศนสาธารณะ ๓ ๕ ๙ และสถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย จำนวน ๑๕๐ คร้ัง  ÊÓ
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และเผยแพรทางสถานีโทรทัศนดาวเทียม จำนวน 

๓๐๐ ครั้ง  

 ๔. การผลิตสปอตวิทยุ ชุด ขอบคุณกองทุน

สิ่งแวดลอม ความยาว ๖๐ วินาที และ ๓๐ วินาที 

และเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีเครือขาย

กระจายเสียงทั่วประเทศ รวม ๒๐๐ ครั้ง เผยแพรทาง

สถานีวิทยุอื่นๆ จำนวน รวม ๒๐๐ ครั้ง และเผยแพร

ทางสถานีวิทยุชุมชน รวม ๓๐๐ ครั้ง 

 

ปญหาอุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 การประชาสัมพันธสารคดีโทรทัศน สารคดี

วิทยุ สปอตโทรทัศน และสปอตวิทยุ ผานทางส่ือ

สาธารณะ อาจจะยังไมครอบคลุมในทุกกลุมเปาหมาย

มากนกั เนือ่งจากขอจำกดัเรือ่งจำนวนของการเผยแพร

ออกอากาศ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธและเผยแพร

ออกอากาศอยางตอเนื่อง ใหครอบคลุมทุกสถานี และ

ทุกกลุมเปาหมาย 
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 จากการวิเคราะห และจัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๖  
พบวา โครงการดานการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

สิ่งแวดลอม ไมเขาหลักเกณฑและ/หรือมีรายละเอียด 

ขอมูลไมครบถวนตามท่ีกองทุนฯ กำหนด อยูในความ

เสี่ยงระดับสูงมาก ดังนั้น สผ. จึงไดจัดทำคูมือการจัด

ทำขอเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราช

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ พรอมท้ังไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่

พฒันาขอเสนอโครงการดานการอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เพื่อใหหนวยงาน และองคกรตาง ๆ 

มีความเขาใจและสามารถใชคูมือฯ เปนกรอบในการ

จัดเตรียมโครงการใหมีความสมบูรณ ครบถวน และ

สอดคลองกับกรอบทิศทางการสนับสนุนโครงการฯ 

ซึ่งจะชวยใหการพิจารณาโครงการเปนไปอยางรวดเร็ว

ภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนดตอไป 

 

ผลการดำเนินงาน  

 ๑. จัดทำและพิมพคูมือการจัดทำขอเสนอ

โครงการที่ จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕ เพ่ือเผยแพรใหกบัหนวยงาน และองคกรตางๆ 

ที่มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุน

สิ่งแวดลอม จำนวน ๑,๙๐๐ เลม 

 ๒. จัดประชุมเชิ งปฏิบัติการ เ พ่ือพัฒนา 

ขอเสนอโครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบญัญตัิ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในพืน้ท่ีภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

และภาคใต ดังนี้ 
 ๒.๑ ภาคเหนือ จำนวน ๔ ครั้ง  

  (๑) เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

ณ จังหวัดนาน  

  (๒) เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
ณ จังหวัดเชียงใหม  

  (๓) เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖ ณ จังหวัดแมฮองสอน  
  (๔) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

ณ จังหวัดพิษณุโลก  
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 ๒.๒ ภาคกลาง จำนวน ๒ ครั้ง 

  (๑) เม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๖  

ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU.C) 

อาคารวิทยบริการ  

  (๒) เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖  

ณ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU.C) 

อาคารวิทยบริการ  

 ๒.๓ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จำนวน ๔ ครัง้ 

  (๑) เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ณ จังหวัดสุรินทร 

  (๒) เม่ือวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ณ จังหวัดอุบลราชธานี  

  (๓) เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ณ จังหวัดสกลนคร  

  (๔) เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ณ จงัหวัดขอนแกน 

 ๒.๔ ภาคใต จำนวน ๔ ครั้ง 

  (๑) เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

ณ จังหวัดชุมพร 

  (๒) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ณ จังหวัดสงขลา 

  (๓) เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ณ จังหวัดตรัง 
 
ปญหาอุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทำ

คูมือฯ จากผูที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่ภายใน สผ.  

ที่ทำใหคูมือมีขอมูลครบถวน ชัดเจน และงายตอการ
ทำความเขาใจ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ในอนาคตควรมีการปรับลดขั้นตอนในการ
พิจารณาโครงการ เพื่อใหมีความรวดเร็ว ตอบสนอง

ตอผูรับบริการมากยิ่งขึ้น 

 

ò.ó.ô ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹¡Í§·Ø¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ μÒÁÁÒμÃÒ 
òó (ñ)-(ô) áË‹§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ
ÃÑ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒμÔ ¾.È. òõóõ 
 กองทุนส่ิงแวดลอม จัดต้ังข้ึนตามพระราช

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมภายใตกระบวนการความ

รวมมือของทุกภาคสวนในการจัดใหมีระบบบำบัด

อากาศเสีย นำ้เสีย และระบบกำจดัของเสยี สำหรับควบคมุ 

บำบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมใดๆ 

เพื่อการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

ผลการดำเนินงาน  

 สผ. ไดดำเนินงานมาเปนเวลา ๒๑ ป ไดใหการ

สนับสนุนหนวยงานท้ังภาครัฐ ที่เปนสวนราชการ 

ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ และเอกชน  

ในการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย/อากาศเสีย ระบบ

กำจัดของเสีย อีกทั้งไดใหการสนับสนุนองคกรเอกชน

ดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสวนราชการ และสนับสนุนการดำเนิน

กจิกรรมใดๆ ทีเ่ก่ียวกับการสงเสรมิคุณภาพส่ิงแวดลอม

แลวจำนวน ๒๗๒ โครงการ วงเงิน ๑๓,๕๕๖.๔๑ 
ลานบาท โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีหนวยงานที่ไดรับ

การสนบัสนุนทัง้สิน้จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ 
๖๘๑.๗๑ ลานบาท ดังนี้ 

 ๑. โครงการทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจากกองทนุ

สิง่แวดลอม ประเภทเงนิกูภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓ (๓) 

จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๖๕๓.๖๑ ลานบาท และมี
โครงการที่ไดรับการอนุมัติแลวขอยกเลิกโครงการ 

จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๒๙.๐๐ ลานบาท ดังนี้ 

 ๑.๑ โครงการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย

ดวยกาซชีวภาพ ของบริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ จำกัด

วงเงิน ๖ ลานบาท 
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 ๑.๒ โครงการปรบัปรงุระบบการบำบัดน้ำเสยี 

โดยการเพ่ิมหนวยบำบัดน้ำเสียแบบไมใชอากาศ ของ

บริษทั สยามมิตซยุ พทีเีอ จำกดั วงเงนิ ๔๐๐ ลานบาท 

 ๑.๓ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัด

น้ำเสียสวนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรม

สยามอีสเ ทิรน อินดัสเตรียลพารค ในสวนของ 

การปรับปรุงบอพักน้ำเสียที่ผานการบำบัดแลว  

(Polishing Pond) ของบริษทัสยามอสีเทรินอนิดสัเตรียล 

พารค จำกัด วงเงิน ๑๕ ลานบาท 

 ๑.๔ โครงการกำจดัของเสยีท่ีเกิดจากมลูไกไข

เพ่ือลดปญหาสิ่งแวดลอม ของบริษัท ฟารมชูสิน 

เตือนใจ ๙๙ จำกัด วงเงิน ๔๐.๗๘ ลานบาท 

 ๑.๕ โครงการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย

เ พ่ือผลิตกาซชีวภาพ ของ บริษัท เวิลด ฟูดส  

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด วงเงิน ๖ ลานบาท 

 ๑.๖ โครงการจัดการของเสียจากการเล้ียง

ไกไข เพ่ือลดปญหาสิ่งแวดลอม ของฟารมสวนเกษตร 

๙๙ ของนายปรีชา สุขบุญพันธ และนางเพ็ญจิตร  

สุขบุญพันธ วงเงิน ๓๕ ลานบาท 

 ๑.๗ โครงการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อผลิตกาซชีวภาพ ของบริษัท เอ แอล ปาลม จำกัด 

วงเงิน ๔๙.๖๐ ลานบาท 

 ๑.๘ โครงการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย

เพือ่ผลิตกาซชีวภาพ ของบรษิทั ประจงกิจปาลมออยล 

จำกัด วงเงิน ๗๕.๐๓ ลานบาท 

 ๑.๙ โครงการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อผลิตกาชชีวภาพ ของบริษัท แมทา วี.พี.จำกัด
วงเงิน ๒๕ ลานบาท 

 ๑.๑๐ โครงการกอสรางและติดตั้งระบบ

ผลิตก าชชีวภาพและบำบัดน้ ำ เสียจากมูล สุกร  

ของณิชาและภาวิณหฟารม นายชัยวัตร เทพวงศ 

วงเงิน ๑.๒ ลานบาท 
 ๑.๑๑ โครงการกอสรางบอบำบัดน้ำเสีย

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง ของบริษัท 

สตารฟูดส อินดัสตรีส จำกัด วงเงิน ๓๐ ลานบาท  

(ยกเลิกโครงการ) 

 ๑.๑๒ โครงการกอสรางระบบบำบัดน้ำ

ฟารมสุกรดวยระบบบอหมักกาซชีวภาพชนิดหมักรวม 

(Co - digestion Biogas) ของบริษัท เอสพีเอ็ม 

อาหารสตัว จำกดั วงเงิน ๙๙ ลานบาท (ยกเลกิโครงการ) 

 ๒. โครงการที่ ได รับการสนับสนุนจาก

กองทุนส่ิงแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) ประเภท 

เงินอุดหนุน องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม จำนวน 

๔ โครงการ วงเงิน ๑๘.๙๘ ลานบาท ดังนี้ 

 ๒.๑ โครงการพฒันาเครอืขายเกษตรอนิทรีย 

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  

พื้นที่ตนน้ำแมฮาว อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

ของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน/สถาบันชุมชน

เกษตรกรรมยั่งยืน วงเงิน ๔.๙๔ ลานบาท 

 ๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ

ตนไมใหญ และการจัดการพื้นท่ีสีเขียวเมืองเกา

เชียงใหม ตามแนวคิดนิเวศประวัติศาสตรอยางมี

สวนรวม ของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ/เครือขายเขียว 

สวย หอม วงเงิน ๕ ลานบาท 

 ๒.๓ โครงการเสริมความเขมแข็งของชุมชน

ทองถ่ินเพ่ือการจัดการพื้นที่ลุมน้ำลำเซบายในพื้นที่

จังหวัดยโสธร ของสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอยางยั่งยืน 

วงเงิน ๔.๐๔ ลานบาท 

 ๒.๔ โครงการยกระดับการเรียนรูสูการ

จัดการพื้นที่ชุมน้ำอาวบานดอนอยางยั่งยืน ของมูลนิธิ

ปา-ทะเลเพื่อชีวิตวงเงิน ๕ ลานบาท 

 ๓. โครงการที่ ได รับการสนับสนุนจาก

กองทุนส่ิงแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) ประเภท

เงนิอดุหนุน อปท. และสวนราชการ จำนวน ๒ โครงการ 
วงเงิน ๙.๗๓ ลานบาท ดังนี้ 

 ๓.๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนิน

งานตามกฎกระทรวง ภายใตมาตรา ๘๐ แหงพระราช
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรมควบคุมมลพิษ วงเงนิ ๔.๙๖ ลานบาท 

 ๓.๒ โครงการชาววังทองรวมใจ ลดมลพิษ 

เพื่อชีวิตยั่งยืน ของเทศบาลตำบลวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก วงเงิน ๔.๗๗ ลานบาท 
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ò.ó.õ ¡ÃÍº·ÔÈ·Ò§¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹¡Í§·Ø¹
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ òó (ô) áË‹§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ
Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐÃÑ¡ÉÒ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒμÔ 
¾.È. òõóõ ã¹ª‹Ç§»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõõ÷ - òõõù 
 ตามพระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกำหนด

หลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมในมาตรา 

๒๓ (๔) วา “เปนเงนิชวยเหลือและอุดหนนุกิจการใดๆ 

ที่เก่ียวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม” 

และระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมวาดวย 

เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและ

ขอกู ยื ม เ งินกองทุน ส่ิ งแวดลอม พ .ศ . ๒๕๕๒  

ไดกำหนดผูมีสิทธิ์ยื่นคำขอเงินอุดหนุน หลักเกณฑ 

และวิธีการจัดสรรเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนตาม

มาตรา ๒๓ (๔) ใหเปนไปตาม “กรอบการสนับสนุน 

ขอบเขต กิจกรรมและพื้นท่ีเปาหมาย” ดังน้ัน จึงตอง

มีการจัดทำกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนตาม

มาตรา ๒๓ (๔) แหง พระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

กลุมเปาหมายท่ีใหการสนบัสนุนเงินกองทนุสิง่แวดลอม 

ที่มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายดาน

สิ่ งแวดลอมของประเทศ และสถานการณดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

 
ผลการดำเนินงาน  

 กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน
สิ่งแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติ 
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๕๖ ทำใหสำนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม มีกรอบการพิจารณาสนับสนุนเงิน

กองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) สำหรับการ

ดำเนนิการในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
 

ปญหาอุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร อ บ ทิ ศ ท า ง 

การสนับสนนุเงนิกองทุนส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) 

แหงพระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ มุงเนนสนับสนุนการขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของประเทศ โดยใหความสำคัญกับการ

ดำเนินกิจกรรม/โครงการท่ีปองกันและแกไขปญหา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีลำดับ

ความสำคัญสูง และเปดโอกาสใหกลุมเปาหมาย 

ที่หลากหลายมากข้ึน ในการขอรับการสนับสนุนเงิน

อุดหนุนตามมาตรา ๒๓ (๔) จากกองทุนสิ่งแวดลอม 

 

ขอเสนอแนะ 

 การดำเนนิการตามกรอบทศิทางการสนบัสนนุ

เงินกองทุนส่ิงแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) จำเปน

ตองมีการประชาสัมพันธ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

ที่กำหนดอยูในกรอบทิศทางดังกลาว 

 
ò.ó.ö ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹¡ÙŒ¨Ò¡
¡Í§·Ø¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÊÓËÃÑºÀÒ¤àÍ¡ª¹ 
 กองทุนส่ิงแวดลอม มีบทบาทภารกิจในการ

สนบัสนนุเงนิกูดอกเบ้ียตำ่แกผูประกอบการ ทีม่หีนาที่
ตามกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย 

อากาศเสีย ของเสีย หรืออุปกรณอื่นใด เพ่ือการ
ควบคุม บำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม 

หรือการดำเนินกิจการของตนเอง ทั้งท่ีเปนการ

กอสรางระบบใหม หรือปรับปรุงระบบเดิม รวมถึง
เอกชนท่ีตองการพัฒนา ปรับปรุง หรือ เปล่ียนแปลง

กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีที่

สะอาด ทั้งน้ีเพ่ือใหการสนับสนุนเงินกูมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน กองทุนส่ิงแวดลอมจึงมีความจำเปนตองจัดทำ 

“คูมือการขอรับการสนับสนุนเงินกูจากกองทุน
สิ่งแวดลอมสำหรับภาคเอกชน” ขึ้น เพื่อเผยแพรสู
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กลุมเปาหมาย ไดแก สถานประกอบการเอกชน 

บริษัทมหาชนจำกัดธนาคารกรุงไทยท่ัวประเทศ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของใหไดรับทราบ และมีความเขาใจ

เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขอ

กูที่ถูกตอง รวมถึงสอดคลองตามระเบียบหลักเกณฑ 

ของกองทุนสิ่งแวดลอม 

 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม ในการ

ประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน 

๒๕๕๖ ไดมีมติเห็นชอบตอ“คูมือการขอรับการ

สนับสนุนเงินกู จากกองทุนสิ่ งแวดลอมสำหรับ 

ภาคเอกชน”แลว และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จะไดจดัพมิพคูมอืฯ เพือ่เผยแพรสูกลุมเปาหมายตอไป 

 
ò.ó.÷ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¾Ñ²¹Ò¡Í§·Ø¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
 ๑. การทบทวนแผนแมบทกองทุนสิง่แวดลอม 

พ.ศ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  

 การทบทวนแผนแมบทกองทุนสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เปนการดำเนินการตามเกณฑ

การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน

สิง่แวดลอม) ประจำปบญัช ีพ.ศ. ๒๕๕๖ ตวัชีว้ดัที ่๔.๑ 
บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ดานการจัดใหมี

ทิศทาง แผนยุทธศาสตรระยะยาวปบัญชี ใน พ.ศ. 
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (๓ - ๕ ป) และแผนปฏิบัติการ

ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย สผ. ไดมีการดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำป  

เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เ พ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรตามแผนแมบทกองทุนฯ และพิจารณา

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสภาพแวดลอม

ภายใน – ภายนอกของกองทุนฯ เพ่ือนำมาใชในการ

ปรับปรุงแผนแมบทกองทุนฯ ใหมีความเหมาะสมกับ

การดำเนินงานตามแผนแมบทในระยะ ๓ ปขางหนา  

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ดังนั้น เพื่อให

กองทนุส่ิงแวดลอม มกีรอบทศิทาง เปาหมายกองทนุฯ 

และยุทธศาสตรในการบริหารจัดการกองทุนสามารถ

ขับเคล่ือนการดำเนินงานของกองทุนส่ิงแวดลอม 

ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ในระยะ ๓ 

ปขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จึงจำเปน 

ตองมีการทบทวนแผนแมบทกองทุนส่ิงแวดลอม  

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

 

ผลการดำเนินงาน  

 กองทุนสิ่งแวดลอมมีทิศทางในการดำเนินงาน

ที่ชัดเจนและเปนกลไกทางดานการเงินที่สามารถ

ขับเคล่ือนใหการดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เปนไปอยาง

เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณสิ่งแวดลอม

ในปจจุบัน ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมได

เหน็ชอบรางแผนแมบทกองทุนฯ ๔ ฉบบั ดงักลาวแลว 

ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๖ 

 

ปญหาอุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 จากการทบทวนแผนแมบทฯ ดังกลาว พบวา

ประมาณการการใช งบประมาณเพื่อสนับสนุน 
กจิกรรม/โครงการตางๆ สงูกวารายรับตามมาตรา ๒๒ 

ของพระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงสงผลกระทบตอ

การใชจายเงินกองทุนฯ กอนจะส้ินสุดปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ขอเสนอแนะ 
 แสวงหาแหลงเงินสมทบเขาสูกองทนุส่ิงแวดลอม

จากแหลงเงินตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ๒. แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่ งแวดลอม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 กองทุนสิง่แวดลอม จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเปนมาตรการทางการเงินที่จะสราง

แรงจูงใจใหทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการ

ปองกัน และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยในแตละป สผ.

จะมีการจัดทำแผนจัดสรรเงินกองทุนส่ิงแวดลอม  

เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการบริหารจัดการเงิน

กองทุนส่ิงแวดลอม ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  

ซึ่ งกำหนดใหคณะกรรมการกองทุนสิ่ งแวดลอม  

มีอำนาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิน

กองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๑) ถึง ๒๓ (๕) 

รวมท้ังไดมีการกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินแกกลุม

เปาหมายไวอยางชดัเจน ประกอบกบัตามบันทกึขอตกลง

การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน

สิ่งแวดลอม) ประจำป ๒๕๕๗ ไดกำหนดตัวช้ีวัดและ

เกณฑวัดผลดานการเงิน โดยมีการวัดผลการจัดสรร

เงินกองทุนใหแกโครงการเงินกูยืมและเงินอุดหนุน  

อีกทั้งแผนแมบทกองทุนสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙ ไดกำหนดกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงิน

เพือ่ใชเปนแนวทางในการจดัสรรเงนิในระยะเวลา ๕ ป 
ขางหนา ดังน้ัน กองทุนส่ิงแวดลอมจึงไดจัดทำแผน

จัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอมปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ขึ้น เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการบริหาร

จัดการเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ตลอดจนกำหนดทิศทางและเปาหมายในการ

จัดสรรเงินใหตอบสนองตอวัตถุประสงคในการจัดตั้ง

กองทุนสิ่งแวดลอม 
 

ผลการดำเนินงาน  

 สผ. ไดดำเนินการวิเคราะหผลการดำเนินงาน

ทีผ่านมา สถานภาพปจจุบนัของเงินกองทุนส่ิงแวดลอม 

รวมท้ังไดศึกษาวิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจ 

สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ที่เปนปจจุบัน สถานภาพการบริหารจัดการกองทุน

สิ่งแวดลอม รวมถึงแนวทางการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในอนาคต และประมาณการ

เงินกูปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของบริษัทมหาชน

จำกดัธนาคารกรงุไทย โดยไดคำนงึถึงความจำเปนในการ

ตอบสนองยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการดำเนินงาน

ตามแผนแมบทกองทุนส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙ ดวยการนำองคประกอบและแนวทาง การใชจาย

เงินกองทนุส่ิงแวดลอมในชวง ๓ ปขางหนามาพิจารณา

รวมดวย และไดจัดทำประมาณการวงเงินภายใตแผน

จัดสรรเงินกองทุนส่ิงแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ ลานบาท โดยแบงเปน 

 ๑. วงเงินอุดหนุน จำนวน ๓๓๐ ลานบาท  

(รอยละ ๓๐ ของวงเงินจัดสรรรวมท้ังหมด) เพื่อ

สนั บ สนุ น ส ว น ร า ชก า ร และอ งค ก รปกค รอ ง

สวนทองถ่ิน ในการดำเนินโครงการกอสรางระบบ

บำบัดมลพิษรวม และสนับสนุนสวนราชการ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และองคกรเอกชน

ดานสิ่งแวดลอม เพ่ือดำเนินโครงการดานการสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ๒. วงเงินกู จำนวน ๗๗๐ ลานบาท (คิดเปน

รอยละ ๗๐ ของวงเงินจัดสรรรวมท้ังหมด) เพ่ือ

สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

และเอกชนในการกูยืม เพ่ือจัดใหมีระบบบำบัดมลพิษ 

หรืออุปกรณอื่นใดสำหรับใชในกิจการของตนเอง 
 

ปญหาอุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 แนวโนมการจัดสรรเงนิกองทุนทีผ่านมา พบวา 

ยังไมสามารถจัดสรรเงินไดตามเปาหมายที่วางไว 

เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตวั และกระบวนการ
อนุมัติโครงการท่ีใชเวลานาน อยางไรก็ตาม กองทุน

สิ่งแวดลอม ไดมีการปรับปรุงกระบวนการจัดสรรเงิน

กองทุน เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรูจัก เขาใจ และสนใจ
ทีจ่ะขอรบัการสนบัสนนุเงนิกองทนุสิง่แวดลอมมากขึน้ 

อาทิ การรณรงคประชาสัมพันธกองทุนสิ่งแวดลอม ÊÓ
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การจัดทำคูมือการจัดทำขอเสนอโครงการท่ีจะขอรับ

การสนับสนนุจากกองทุนสิง่แวดลอมตามมาตรา ๒๓ (๔) 

แหงพระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการดานการ

อ นุ รั กษ ท รัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิ งแวดล อม

ครอบคลมุ ๔ ภาค ทั่วประเทศ เปนตน 

 

ขอเสนอแนะ 

 แผนจัดสรรเงนิกองทนุส่ิงแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เปนการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ สผ. รวมกับ บริษัทมหาชน

จำกัดธนาคารกรุงไทยในฐานะผูจัดการกองทุน

สิ่งแวดลอม จะตองขับเคลื่อนการบริหารและการ

จัดสรรเงิน กองทุนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการใช

จายเงินกองทุนส่ิงแวดลอมเกิดประโยชนสูงสุด และ

สามารถตอบสนองตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม  

 

 ๓. แผนแมบทสารสนเทศกองทุนสิง่แวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และแผนปฏิบตักิารสารสนเทศ

กองทุนสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 แผนแมบทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

กองทุนสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนา

ระบบสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดลอม ใหบุคลากร
สามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการกองทุน

สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการ

ดำเนินงานทุกดาน และเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมี

ความชัดเจนโปรงใส และทันตอสถานการณ 

 

ผลการดำเนินงาน  

 แผนแมบทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดลอม  

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

กองทุนสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ แผน 

 

 ๔. แผนบริหารความเส่ียงกองทุนส่ิงแวดลอม

และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุน

สิ่งแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 แผนบริหารความเส่ียงกองทุนส่ิงแวดลอม

และแผนปฏิบัติ การรองรับความเสี่ ย งกองทุน

สิ่งแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดทำข้ึนเพ่ือเปนกรอบ

แนวทางการปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานการบริหาร

ความเสี่ยงของกองทุนสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผลท่ัวท้ังองคกร รวมทั้งเพื่อใหผูบริหารและ

บุคลากรของกองทุนสิ่งแวดลอมมีความรูความเขาใจ

ในเร่ืองการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไป

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง 

 

ผลการดำเนินงาน : ผลผลิตและผลลัพธ 

 แผนบริหารความเส่ียงกองทุนส่ิงแวดลอม

และแผนปฏิบัติ การรองรับความเสี่ ย งกองทุน

สิ่งแวดลอม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการดำเนินงานการ
บริหารความเส่ียงของกองทุนสิ่งแวดลอม ประจำป  

พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ แผน 
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ò.ô ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÇÔ̈ ÑÂ áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ 
 
ò.ô.ñ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÇºÃÇÁÍ§¤ �¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐÇÔ¸Õ
»¯ÔºÑμÔ·Õèà»š¹àÅÔÈ (Best Practices) ´ŒÒ¹¡ÒÃ 
»ÃÑºμÑÇμ‹Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ¢Í§
»ÃÐà·Èä·Â  
 ผลกระทบจากภาวะโลกรอนเปนสาเหตุ

สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

ภยัพบิตัทิางธรรมชาตติางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ฝน พาย ุ

และความแหงแลงที่ผิดฤดูกาล มีแนวโนมและความ

รนุแรงมากขึน้ ซึง่สงผลกระทบและสรางความเสยีหาย

เปนอยางมากตอการผลิตทางการเกษตรและความ

เปนอยูของประชาชน รวมท้ังกระทบตอภาคสังคม 

อาทิ ความยากจน การอพยพยายถิ่น การแยงชิง

ทรัพยากร เปนตน การเตรยีมการเพือ่รบัมอืกบัผลกระทบ

ที่อาจจะเกิดข้ึนมีความยากเนื่องจากการคาดการณ 

มีความไมแนนอนสูง การกำหนดนโยบายในการให

ความชวยเหลือ การรับมือ และการสรางขีดความ

สามารถในการปรับตัว (Adaptation) ของชุมชน

ทองถ่ินตองอาศัยความรูและขอมูลในหลายมิติ  

รวมถึงการใชเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอยาง 

มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ในบริบทของวิถีชีวิต

ชุมชนบนพ้ืนฐานองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  

มีการเรียนรูและแกไขปญหาตางๆ ผานกระบวนการ

พัฒนาจากอดีตถึงปจจุบัน ชวยใหสามารถปรับตัว

และอยูรอด ดังน้ัน การศึกษา สังเคราะหและ

ประมวลองคความรู (Assessment) ในการปรับตัว

ของชุมชนทองถิ่นเพื่อรองรับและรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติตางๆ ซึ่งมี

การพัฒนาจากอดีตถึงปจจุบัน จะเปนประโยชนตอ

การกำหนดนโยบายภาครัฐและการสรางขีดความ

สามารถใหกับชุมชนทองถ่ินเพ่ือรับมือกับภาวะโลก

รอนและสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development) ตอไป โครงการนีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่  

 ๑. ศึกษาสถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มีตอความอยูรอดและการพัฒนาของชุมชนทองถ่ิน  

 ๒. ศึกษาวิเคราะหองคความรูและภูมิปญญา

ทองถิ่นในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและการปองกันและรองรับผลกระทบจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ 

 ๓. พัฒนาฐานขอมูลของการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best Pract ices) เ พ่ือใชประกอบการจัดทำ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับเปนแนวทางสงเสริม

และใหความชวยเหลือชุมชนทองถิ่นในการปรับตัว

เพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและปญหาภัยพิบัติตางๆ 
 

ผลการดำเนินงาน  

 ๑. ขอมูลสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอ

ความอยู รอดและการพัฒนาของชุมชนทองถิ่น  

และฐานขอมูลที่เปนหมวดหมูในการพัฒนาตอยอด 

การปกไมไผเพื่อชะลอคลื่น ปองกันการกัดเซาะชายฝงและปลูกไมปาเลน 
เพื่อกักเก็บดินและเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนของเครือขายรักษอาวไทยตอนบน ÊÓ
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 ๒. ขอมูลการปรับตัวของชุมชนทองถ่ินท่ีมีการ

ดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ที่แสดงใหเห็นถึงการ

พัฒนาและปรับตัวจากอดีตถึงปจจุบัน ๓ ชุมชน/ชุมชน

ทองถ่ินกับระบบนิเวศ (เครือขายรักษอาวไทยตอนบน)/

ชุมชนทองถิ่นกับการจัดการทรัพยากร (เครือขายคุณคาขาว

คุณธรรม)/ชุมชนทองถิ่นกับการพัฒนา (ชุมชนแมระวาน  

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก)  

 ๓. องคความรูวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศในการปรับตัว

ของชุมชนทองถิ่นและหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่รับรอง

ผลการนำองคความรูนั้นๆ ไปใชในการปฏิบัติเพ่ือรองรับ

และรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

ปญหา อุปสรรค  

 การเลือกพ้ืนท่ีศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางแทจริงทำไดยากมาก 

เพราะตองแยกจากพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติที่เกิดเปนครั้งคราวอยางชัดเจน 
 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 ความเขาใจตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศตอวิถีชุมชนและสังคมท่ีชัดเจน จะนำมาสูการเลือก

พื้นท่ีศึกษาไดอยางเหมาะสม รวมถึงการถอดบทเรียนจาก

พื้นที่ศึกษาในแตละขั้นตอน ตองมีการกำกับดวยเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งเปนที่ยอมรับและเชื่อถือไดในวงกวาง 
 

ขอเสนอแนะ 
 ๑. ควรขยายและยกระดบั (scaling up) องคความรู

ที่ไดไปสูในระดับประเทศและภูมิภาค 

 ๒. ประยุกตนำเขาสูแผนแมบทรองรบัการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศแหงชาติและยุทธศาสตรการพัฒนาตางๆ 

ของประเทศ 
 ๓. การดำเนินงานของผูวิจัย เปนกรณีศึกษาท่ีดี 

ควรใหเจาหนาท่ีสผ. มสีวนรวมในโครงการมากข้ึน เพ่ือเรยีนรู

และเพิ่มความเขาใจท่ีชัดเจนตอวิธีดำเนินการวิจัย ทั้งยัง

เปนการติดตามผลอยางใกลชิด 

 

ธนาคารเมล็ดพันธุขาวเพื่อรักษาพันธุขาวทองถิ่นและ
ความหลากหลายสายพันธุขาวที่ทนตอโรคและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีการอบรมใหความรู
แกผูสนใจ และโครงการโรงสีดาวกระจายเพื่อลดการพึ่ง

พิงนายทุนของเกษตรกรโดยรวมกลุมกันทำโรงสีขาวแบบ
พึ่งพิงตนเองของเครือขายขาวคุณธรรม 

การทำฝายชะลอน้ำแบบตางๆ  
เพื่อชะลอน้ำสรางความชุมชื้นใหแกปา 

และการบริหารจัดการน้ำในชุมชนแมระวาน จ.ตาก 
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ò.ô.ò ¡ÒÃÍ¹ØÇÑμÍ¹ØÊÑÞÞÒÊË»ÃÐªÒªÒμÔ 
Ç‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ  
 การท่ีประเทศไทยไดเผชิญกับปญหาท่ีเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ความ

แหงแลง ฝนทิ้งชวง หรือน้ำทวมซ้ำซาก สงผลกระทบ

ตอสภาวะทางเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนระบบนเิวศ

และประชาชนในระดับตางๆ นอกจากนี้ประเทศไทย

ไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลใหประเทศภาคีตอง

ดำเนินการอนุวัตตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ  

โดยความสมคัรใจ โครงการอนวุตัอนุสญัญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงเกิดขึ้น  

ทั้งน้ีในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดดำเนินงานใน  

๓ ระบบนิเวศ คือ ระบบนิเวศภูเขา ระบบนิเวศปาไม 

และระบบนิเวศเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินพ้ืนท่ีเส่ียงและเปราะบางตอผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศ 

ทั้ง ๓ ระบบในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางเตรียมการ

รั บมื อ กั บ ก า ร เป ล่ี ยนแปล งสภาพภู มิ อ า ก าศ  

การปองกันการเกิดผลกระทบรุนแรง และสงเสริม 

การปรับตัวในระดับพื้นที่ (Area Base) ของประเทศ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ๑. ขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงและเปราะบางตอผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศ

ภเูขา ระบบนิเวศปาไม และระบบนิเวศเกษตรของไทย  

 ๒. แนวทางเตรียมการรับมือตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับระบบ

นิเวศปาไมระบบนิเวศภูเขาและระบบนิเวศเกษตร 

 ๓. แนวทางประชาสัมพันธในเชิง รุกเพื่อ

เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และการปรับตัว

ใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของ รวมทั้ง สาธารณชนและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ปญหา อุปสรรค  

 ๑. การขาดองคความรูทางดานการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศและการเผยแพรขอมูลสรางความ

ตระหนักและความเขาใจใหกับประชาชน 

 ๒. ผูวิจัยและผูดำเนินงานโครงการยังขาด

ความรูหรือความชัดเจนในเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

 ๓. การเลอืกกระบวนการศึกษาและการแปรผล

ขอมูลในขั้นตอนการวิจัย อันจะนำไปสูการสรุปผล 

เชิงนโยบายอยางถูกจุดและสามารถช้ีชัดปญหาของ

แตละพื้นที่ไดอยางแทจริง 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 ๑. ความเขาใจอันชัดเจนตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอระบบนิเวศที่ศึกษา 

อันมีกระบวนการดำรงอยูตามวัฏจักรธรรมชาติและ

การเขาใชประโยชนจากมนุษยที่ไมเหมือนกัน 

 ๒. การมีสวนรวมของภาครัฐและประชาชน 

ในการรับรูและแกไขปญหา 
 

ขอเสนอแนะ 
 ๑. ควรหาวิธีการเผยแพรแนวทางรับมือ 

กับดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหเขาถึง

ประชาชนในระดับตางๆ ได 

 ๒. เพ่ิมองคความรูและความชำนาญของ 

ผูดำเนินโครงการดานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ใหมากขึ้นเพื่อใหไดผลลัพธของโครงการที่ชัดเจน 

กวางขวางและสามารถนำไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 
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การเยี่ยมชมแปลงเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรตัวอยาง อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา  
ที่มีการจัดสัดสวนพื้นที่และทำการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ การแบงสัดสวนพื้นที่ในการปลูกหนอไมฝรั่ง  

มันสำปะหลัง ถั่วลิสง กลวย ยางพารา ฯลฯ การเรงมะนาวออกผลนอกฤดู การเลี้ยงไก ขุดบอน้ำและเลี้ยงปลา  
การเลี้ยงจิ้งหรีดที่จะใหผลผลิตเพิ่มขึ้นหากอากาศรอนขึ้น การทำปุยชีวภาพใชเอง 

การเกบ็ขอมลูชมุชนท่ีมผีลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบนิเวศเกษตรในพื้นที่ จ.นครราชสีมา 

การลงพื้นที่ชุมชน อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา 
ทีม่คีวามเสีย่งและเปราะบางตอการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากมีการทำการเกษตร
แบบปลูกพืชเชิงเด่ียว เชน การทำไรออยเพ่ือ 
สงโรงงานเพียงอยางเดียว 
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  ดำเนินการตามพันธกรณีในการเตรียมการ

เพ่ือปรับตัวตอผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และจากผลการประชุมรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๗ ณ เมืองเดอรบัน สาธารณรัฐ

แอฟริกาใต ที่ผานมา และเพื่อประชาสัมพันธและ

เผยแพรความรูความเขาใจในเรื่องการเตรียมพรอม

ของประชาชนเกีย่วกบัการปรบัตัวตอการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ และเพ่ือใหทุกภาคสวนตระหนักถึง

บทบาทการดำเนินงานของ สผ. ตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของประเทศ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดจดังานมหกรรมโลกรอนกับการปรบัตัว

ของคนไทย ระหวางวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ 

จำนวน ๓ วนั ณ ลานกจิกรรม หางสรรพสนิคาเซน็ทรลัเวลิด 

กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิเชษฐ เกษมทองศรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนประธานในการเปดงานฯ โดยมีราย

ละเอียดของการจดักิจกรรม ดังนี้ 

 ๑. การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน

เร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

รวมถึงจัดอภิปรายในหัวขอ “ชุมชนไทยกับการตั้งรับ

และปรับตัวสูโลกรอน” อีกทั้งการเสวนาและอภิปราย

รวมกับผูประกอบการในหัวขอ “การพัฒนาผลิตภัณฑ

ของไทย เพ่ือรวมแกไขปญหาโลกรอน” เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ือง

การเตรียมพรอมของประชาชนเกี่ยวกับการปรับตัว
ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งกระตุน

ปลูกฝงจิตสำนึกของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน 

และเผยแพรบทบาทการดำเนินงานของสำนักงาน
ประสานจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ๒. กิจกรรมการประกวดสุนทรพจนภาษา

อังกฤษ ชิงตำแหนงผูแทนประเทศไทยระดับเยาวชน

เขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๑๙  

(COP19) ณ กรุงวอรซอ สาธารณรัฐโปแลนด และ 

ผูทีไ่ดรบัรางวลัชนะเลิศ คอื นางสาวดารกิา ทวยมีฤทธ์ิ 

จากโรงเรียนมารียวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และ

รางวัลดีเดน ไดแก นางสาวฐิตารีย ตันประเสริฐ  

จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 ๓. การจัดแสดงผลงานของหนวยงานองคกร

ที่เ ก่ียวของ พรอมท้ังประกาศเกียรติคุณ องคกร

เอกชน ชุมชน รวมทั้งองคกรความรวมมือตางๆ ทั้งใน

ระดับทวิภาคี และพหุภาคี ในดานการแกไขปญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกิจกรรมการ

ออกรานและการแสดงบนเวที รวมถึงจัดงานมอบ

รางวัลประกาศเกียรติคุณแกผูมีผลงานในดานการ

แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหแก 

บุคคล ชุมชน องคกร ที่มีบทบาทและคุณูปการสำคัญ

ตอการดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ จำนวน ๒๐ รางวัล ประกอบดวย  

รางวัลชุมชนทนโลกรอน รางวัลองคกรเอกชนดีเดน 

รางวัลองคกรสมาคม/มูลนิธิดีเดน ดานการจัดการ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รางวัลสื่อมวลชน 

ดเีดนดานการปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

และ Climate Adaptation Idol ซึ่งมีผูสนใจเขารวม

งานจำนวนมาก โดยผูแทนประเทศไทยระดับเยาวชน 

๒ คน เพื่อเขารวมการประชุม COP19 ณ กรุงวอรซอ 

สาธารณรัฐโปแลนด วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 ผลจากการจัดงานมหกรรมโลกรอนกับการ

ปรับตัวของคนไทยจะทำใหเกิดการกระตุนและ

ปลูกฝงจิตสำนึกของประชาชน และเยาวชน ใหเขาใจ
และตระหนักถึงการเตรยีมพรอมของประชาชนเกีย่วกบั

การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ใหทุกภาคสวนมีความสนใจและเกิดกำลังใจและ

กระตุนการแขงขันท่ีจะนำพาสังคมไปสูสงัคมคารบอนต่ำ 

ทั้งในดานการบริโภค และวิถีชีวิต 
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ปญหา อุปสรรค  

 ๑. งบประมาณในการจัดงานมีจำกัด จึงตอง

ขอความอนุเคราะหจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน

การสนับสนุนดานสถานที่จัดงานและการรวมจัดแสดง

ผลงาน อีกท้ังสถานที่จัดงานเปนลานกลางแจงและ

ชวงท่ีจัดงานสภาพอากาศคอนขางรอน จึงมีผูเขารวม

งานมากในชวงเย็นเทานั้น 

 ๒. ขาดงบประมาณและชองทางสำหรับการ

ประชาสัมพันธ 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 ตองไดรับงบประมาณท่ีเพียงพอและมีการ

ประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรจัดงานตอเนื่องทุกป เพ่ือประชาสัมพันธ

และเผยแพรความรูความเขาใจในเร่ืองการเตรียม

พรอมของประชาชนเก่ียวกับการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประชาสัมพันธ 

การดำเนินงานของ สผ. ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและการปรับตัวของประเทศ 

  

พิธีเปดงานมหกรรมโลกรอนกับ
การปรับตัวของคนไทย 
โดย นายวิเชษฐ เกษมทองศรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแกบุคคล ชุมชน 
องคกร ผูมีผลงาน บทบาทและคุณูปการสำคัญในดาน

การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ  
ชิงตำแหนงผูแทนประเทศไทยระดับเยาวชนเขารวม 

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๙ (COP19)  

ณ กรุงวอรซอ สาธารณรัฐโปแลนด 
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นิทรรศการและการแสดงผลงาน 
ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
และการปรับตัวของประเทศไทย  
จากองคกรตางๆ ทัง้ในและตางประเทศ  
ที่มีบทบาทและคุณูปการสำคัญ 
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ò.ô.ô ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹¡ÒÃ
Í¹ØÃÑ¡É �ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¸ÃÃÁªÒμÔ »ÃÐàÀ·¸Ã³Õ
ÊÑ³°Ò¹áÅÐÀÙÁÔÅÑ¡É³ÇÃÃ³Ò  
 แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษประเภทธรณี

สัณฐานและภูมิลักษณวรรณาของทองถิ่น มีลักษณะที่

โดดเดนท้ังรูปราง กระบวนการกำเนิด และการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแหลงธรรมชาติที่ตองใชระยะ

เวลาที่ยาวนาน กอใหเกิดความสวยงามในรูปลักษณที่

แตกตางกันออกไปตามลักษณะสภาพภูมิประเทศ  

มีประมาณ ๗๑ แหง เชน ผาจอ ผาว่ิงชู จังหวัด

เชียงใหม เขาพิงกัน และเขาตะปู จังหวัดพังงา  

บางแหงมีการตกแตงและปรับปรุงภูมิทัศนขัดตอ

ความเปนธรรมชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกขนาด
ใหญและเกินความจำเปน ทำใหสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาหลายพ้ืนท่ี 

ถกูทำลายเปลีย่นแปลงสภาพ ดงันัน้ เพือ่เปนการคงคณุคา

ความสำคญัของระบบนิเวศสิง่แวดลอมแหลงธรรมชาติ 
ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาเอาไว  

จึงจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาขึ้น เพ่ือให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับพื้นที่ มีเครื่องมือในการ

ติดตามและประเมินมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติประเภทดังกลาว พรอมทั้งมีแนวทางและ

มาตรการตางๆ ในการอนุรักษประเภทธรณีสัณฐาน

และภูมิลักษณวรรณาไดอยางเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี

ตอไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ดำเนินการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร

ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทธรณี

สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ใหกับเจาหนา ท่ี 

ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีในการติดตามประเมิน
แหลงธรรมชาติในระบบโปรแกรมมาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและ 

ภูมิลักษณวรรณา ที่มีแหลงธรณีสัณฐานฯ ในพื้นท่ี 
ทั่วประเทศ รวม ๗๑ แหลงใน ๓๕ จังหวัด ไดเขาใจ

ในคุณคา การอนุรักษ วิธีการติดตามผลกระทบ  

การประเมนิแหลงธรรมชาตฯิ ทีจ่ะตองการดำเนินการฯ 
อยางตอเนื่องทุกป 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 

ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา เปน

เครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหเจาหนาที่ในพื้นที่ที่ดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและ

ภูมิลักษณวรรณา ทราบ และเขาใจถึงตัวชี้วัด เกณฑ

มาตรฐาน วิธีการติดตามและประเมินผลกระทบ

สิ่ งแวดลอม ตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม  

หากไดมีการติดตามสิ่งแวดลอมแหลงธรรมชาติ 

อยางตอเนื่องทุกป ก็จะทำใหเห็นความเปลี่ยนแปลง 

หรอืสภาพความคงอยูของแหลงธรรมชาตไิดอยางชดัเจน 
 
ò.ô.õ á¼¹¢Ñºà¤Å×èÍ¹§Ò¹Í¹ØÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ÈÔÅ»¡ÃÃÁÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´  
 สผ. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยมีหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน ๗๖ จังหวัด เปน
องคกรในทองถิ่นที่มีบทบาทในการดูแล เฝาระวัง

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่น ดังนั้น 

เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การประสานงานเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็ว  

รวมทั้ ง ให การขับ เคลื่ อนนโยบายการอนุรั กษ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสูการปฏิบัติ 

คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม จึงมีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด  

ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๕๕ ดังนี้ 

 ๑. ใหมีภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมกลุมจังหวัด เพ่ือใหมีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนงานอนุรักษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม โดยการประสานงานภายในกลุมจังหวัดให

เกิดความความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ

สัมฤทธิ์ผล โดยแบงเปน ๑๘ กลุมจังหวัด โดยใหมี

ตัวแทนกลุมจังหวัด หมุนเวียนเปล่ียนกันไปทำหนาที่
ติดตอประสานงานกับสำนักจัดการสิ่ งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมในการดำเนินงานตาม
นโยบาย โดยในระยะแรกกำหนดใหตัวแทนกลุม 

ไดแก จังหวัดลำพูน พะเยา พิษณุโลก อุทัยธานี 
หนองคาย นครพนม ขอนแกน นครราชสีมา 

อุบลราชธานี นนทบุรี อางทอง ปราจนีบรุ ีกาญจนบรุ ี

เพชรบุร ีระยอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสงขลา  
ทำหนาที่ไปกอน 

 ปจจุบัน มีหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมทอง ถ่ิน ๗๖ จังหวัด ตั้ งอยู ใน

มหาวทิยาลยัราชภฏั จำนวน ๓๐ แหง โรงเรียน ๔๒ แหง 

สถาบันการพลศึกษา ๓ แหง และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ๑ แหง  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เมื่อวันจันทรที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รองเลขาธิการ สผ. (รวีวรรณ) เปนประธาน วิทยากร หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม จำนวนประมาณ 80 คน 
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 ๒. ใหมศีนูยประสานงาน ตดิตาม และนิเทศ 

(ศปน.) อยูที่สำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม สผ. มีหนาท่ีในการขับเคลื่อนติดตอ

ประสานงานกับภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ 

และศิลปกรรมกลุมจังหวัด สนับสนุนงานอนุรักษ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ผาน สผ.  

ไปดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

 ๓. ใหหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมทองถ่ิน ๗๖ จังหวัด ตามแผน

พัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม รวมเปนภาคี

อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุม

จังหวัด เพื่อมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนงานตาม

แผนขับเคล่ือนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมระดับจังหวัด โดยความเห็นชอบจากคณะ

อนุกรรมการอนุรักษสิ่ งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 

 ๔. ปรับกิจกรรมในแผนพัฒนาการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม โดยเพิ่มเติมกิจกรรมตาม

แนวทางการอนุรักษธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๒๕ ใหสอดคลองกับ

นโยบาย เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ดังนี้ 

 แผนงานที่ ๑ การบ ริหารหน วยอนุ รั กษ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 

 กจิกรรม เฝาระวงัปญหาสิง่แวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรม 

 แผนงานที่ ๒  การประกาศ เขตอนุ รั กษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
 กิจกรรม จดัทำขอมูลแหลงส่ิงแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมอนัควรอนรุกัษ ตามโครงการมรดกชาต ิ

อันควรอนุรักษ 
 แผนงานที ่๓  การอบรมสัมมนาเผยแพรความรู

เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

 กจิกรรม สรางเครอืขายบุคลากรในการอนรุกัษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

 แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อ

การอนรุกัษสิง่แวดลอมธรรมชาติและศลิปกรรมทองถิน่ 

 กิจกรรม จัดทำขอมูลตามระบบเผยแพร

ขอมูลแหลงธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ 

 ๕. แผนปฏิบัติ งานการ ขับเค ล่ือนงาน

อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับ

จังหวัด มีดังนี้ 

 ๑) ใหมีการมอบหมายตัวแทนกลุมจังหวัด 

เพ่ือทำหนาท่ีประสานงานภายในกลุมจังหวัด และ

ศูนยประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) เพื่อให

เกิดความเขาใจในการขับเคลื่อนงานตามเปาหมาย 

 ๒) ใหศูนยประสานงาน ติดตาม และนิเทศ  

(ศปน.) จัดประชุมภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมกลุมจังหวัด อยางนอยปละ ๓ ครั้ง 

สำหรับป พ.ศ. ๒๕๕๖ ดำเนินการ ดังนี้ 

 - ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

เมือ่วนัที ่๑๓ กมุภาพนัธ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเลยพาเลซ 

จังหวัดเลย 

 - ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 

ในวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสตรี

อางทอง จังหวัดอางทอง  
 - ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ 
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สผ. 

 ๓) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

ของภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

กลุมจังหวัด 
 - ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. ไดรับ

งบประมาณอุดหนุนทัว่ไป จำนวน ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(สิบเอ็ดลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน) เพื่อสนับสนุน

การดำเนินงานของหนวยอนุรักษฯ จำนวน ๗๖ หนวย 

ตามแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

แผนงานที่ ๑ - ๔ ดังนี้  
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 แผนงานที่ ๑ การบริหารหน วยอนุรั กษ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจัดสรร

งบประมาณใหหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมทองถ่ิน จำนวน ๗๖ หนวย รวมเปน

ทั้งสิ้น ๕,๖๒๕,๐๐๐ บาท (หาลานหกแสนสองหมื่น

หาพันบาทถวน)  

 แผนงานที่ ๒ การประกาศ เขตอ นุ รั กษ

สิง่แวดลอมธรรมชาตแิละศลิปกรรม จดัสรรงบประมาณ

ใหหนวยอนุรักษฯ จำนวน ๕ หนวย ๕ โครงการ  

รวมงบประมาณ ๕๔๙,๐๕๐ บาท (หาแสนส่ีหมื่น 

เกาพันหาสิบบาทถวน) 

 แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร

ความรูเร่ืองการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม จัดสรรงบประมาณใหหนวยอนุรักษฯ  

รวมเปนเงินทัง้สิน้ ๓,๗๗๖,๙๕๐ บาท (สามลานเจด็แสน

เจ็ดหมื่นหกพันเการอยหาสิบบาทถวน) 

 แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือ

การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

ทองถ่ิน จัดสรรใหหนวยอนุรักษฯ จำนวน ๗ หนวย  

๗ โครงการ ตามแผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบขอมูล

เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

ทองถ่ิน รวมงบประมาณ ๑ ,๒๙๙ ,๐๐๐ บาท  

(หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)  

 นอกจากน้ี ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

สผ. ไดจัดทำระบบเผยแพรขอมูลแหลงศิลปกรรมของ

ประเทศ โดยใหหนวยอนุรักษฯ กรอกขอมูลตาม

ระบบเผยแพรขอมูลฯ เพื่อใหขอมูลแหลงศิลปกรรม 

มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ มีรายละเอียดที่ครบถวน

ถูกตอง พรอมทั้งจัดทำคูมือการบริหารจัดการระบบ

เผยแพรขอมูลแหลงศิลปกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 หนาเว็บไซตแสดงผล 

 1. w w w . o n e p . g o . t h / c u l t u r a l _

environment/index.php  

 2. เชื่อมโยงผานเว็บไซตของ สผ. http://

www.onep.go.th 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูนำ 
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น  
จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

นายสันติ บุญประคับ เปนประธานในพิธีเปดการประชุม
ประจำปภาคอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณเชิดชูคุณคาความสำคัญของ

แหลงมรดกจังหวัดแพร 
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ò.ô.ö ¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹éÓªÑé¹·Õè ñ (¾×é¹·ÕèÅØ‹Á¹éÓªÕ)  
 ประเทศไทยมีการจำแนกช้ันคุณภาพลุมน้ำ

ภายในเขตลุมน้ำ โดยมีพื้นท่ีลุมน้ำช้ันท่ี ๑ ซึ่งถือเปน

พื้นที่ตนน้ำลำธารที่สำคัญและมีความออนไหวตอ 

การพัฒนา อยูประมาณรอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ 

โดยมีพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ ประมาณรอยละ ๑๒ ที่มีการ

บริหารจัดการภายใตกฎหมายที่เ ก่ียวของกับการ

อนุรักษที่มีเจตนารมณในการคุมครองพื้นที่ดวยการ

รักษาสภาพนิเวศพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ เชน พระราช

บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน  

สวนพ้ืนท่ีอีกรอยละ ๖ ถูกบริหารจัดการภายใต 

หนวยงานอ่ืนที่มีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการ

แตกตางกัน อีกท้ังยังมีรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน 

ที่หลากหลาย ที่กอใหเกิดผลกระทบตอการเปนพ้ืนท่ี

ตนน้ำลำธารอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งน้ี จากผลจาก

การศึกษาสถานภาพการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่

ลุมน้ำชี พบวาสภาพพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ ของลุมน้ำชี

ในปจจุบัน ไดถูกเปล่ียนแปลงสภาพจากพ้ืนท่ีปาไม

ตามธรรมชาติในป พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งเปนชวงเวลาที่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการกำหนดช้ันคุณภาพ

ลุมน้ำมูล – ชี ไปเปนการใชประโยชนที่ดินประเภท

อื่นๆ เปนเนื้อท่ีประมาณ ๔๕,๘๐๐ ไร และจากการ

ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ลุมน้ำนำรอง ลุมน้ำยอย 

หวยภูฮี ซึ่งอยูในเขตลุมน้ำสาขาลำน้ำพองตอนบน  

ซึ่งพ้ืนท่ีลุมน้ำท้ังหมดอยูในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ำช้ันท่ี ๑ เอ 
มีการเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนที่ดินเปนพ้ืนท่ี

การเกษตรมากกวารอยละ ๗๐ ของพ้ืนท่ีลุมน้ำ และมี

พื้นที่ปาไมอยูเพียงรอยละ ๒๔ 
 จากสถานการณดังกลาวจึงมีความจำเปนใน

การดำเนินงาน เพ่ือการอนุรักษและฟนฟูการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนทีลุ่มนำ้ชัน้ที ่๑ โดยถายทอด
แนวความคิด ตลอดจนขอมูลท่ีเก่ียวกับนโยบายการ

กำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำ ใหแกหนวยงานและ 

ภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการพื้นท่ี

ลุมน้ำช้ันที่ ๑ ไดเขาใจและสามารถนำนโยบายการ

กำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำ ตลอดจนขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายการจัดการพื้นท่ีลุมน้ำชั้นท่ี ๑ ไปใชเปน 

กรอบการดำเนนิงาน และสรางเครอืขายใหมขีีดความ

สามารถในการขบัเคลือ่นนโยบายการกำหนดชัน้คณุภาพ

ลุมน้ำใหเปนเคร่ืองมือสำหรับการบริหารจัดการพ้ืนที่

ลุมน้ำอยางยั่งยืน 
 

ผลการดำเนินงาน 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

พื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ กำหนดเปาหมายการดำเนินงาน

ในพ้ืนที่ลุมน้ำหลักของประเทศ โดยเริ่มดำเนินการใน

พื้นที่ลุมน้ำภาคเหนือ (ลุมน้ำปง วัง ยม นาน และ

ลุมน้ำชายแดน (กก โขงตอนเหนือและสาละวิน))  

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในพ้ืนที่ลุมน้ำ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุมน้ำชี) ในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยมีผลผลิตดังนี้ 

 ๑. ขอมูลสถานภาพการใชประโยชนที่ดิน 

ในพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ (พื้นที่ลุมน้ำชี) 

 ๒. ขอ เสนอแนะการ เพิ่ มประ สิท ธิภาพ 

การบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ 

 ผลจากการดำเนินโครงการ จะทำใหภาคสวน
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑  

มีความรูความเขาใจในความสำคัญของพ้ืนที่ชั้น

คุณภาพลุมน้ำชั้นที่ ๑ และสามารถนำนโยบายการ

กำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำ ตลอดจนขอเสนอแนะเชิง
นโยบายการจัดการพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ ไปเปนกรอบ

การดำเนินงานในสวนสวนท่ีเกี่ยวของ และลดความ

ขดัแยงในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ในพ้ืนทีลุ่มนำ้ชัน้ที ่๑ และสถานภาพทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมในพื้นที่ตนน้ำลำธาร (ลุมน้ำชั้นที่ ๑) 
มีแนวโนมดีขึ้น 
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ปญหาอุปสรรค 

 ความตองการที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและ

การตั้งถ่ินฐาน กอใหเกิดความขัดแยงและขอพิพาท 

ในเขตท่ีดินปาไมของรัฐและชุมชน การบุกรุกพื้นที่ 

ปาไมตนน้ำลำธาร การใชประโยชนทีด่นิท่ีขาดมาตรการ

อนุรักษดินและน้ำ และขาดการบูรณาการความ

รวมมือในการบริหารจัดการ 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ  

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่

ลุมน้ำชั้นที่ ๑ (พื้นที่ลุมน้ำชี) ตองอาศัยการบูรณาการ

รวมกนัระหวางนโยบายของรฐั ความตองการของสังคม 

และสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ในระดับลุมน้ำ 

 

ขอเสนอแนะตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ (พื้นที่ลุมน้ำชี) 

 ๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการพัฒนา

บทบาทองคกรการบริหารงาน  

 ๑.๑ จัดทำแผนยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการพื้นท่ีลุมน้ำช้ันท่ี ๑ หรือแผนยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการพื้นท่ีตนน้ำลำธารในระยะ ๕ ป  

เพื่อเปนกรอบในการกำหนดตำแหนงการพัฒนา  
(Positioning) โดยเนนการคุมครองทรัพยากร 

ธรรมชาติในพื้นที่ตนน้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
ในทุกรูปแบบ 

 ๑.๒ จัดทำมาตรการ/แนวทางปฏิบัติใหกับ

ภาคเครือขาย/องคกรภาครัฐท่ีเ ก่ียวของ/ชุมชน
ทองถิ่นในการดำเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพ

พื้นท่ีทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนและไมรบกวน

ระบบนิเวศสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนน้ำ 

 ๑.๓ สนับสนุนและผลักดันแนวทางการ

ตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Payment for an 

Ecosystem Services: PES) มาใชในการสงเสริม

กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนน้ำ 

 ๑.๔ สนับสนุนและผลักดันในการจัดทำแผน

บริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ ระดับ

จังหวัด ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการพื้นท่ีลุมน้ำช้ันท่ี ๑ หรือแผนยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ำลำธารในระยะ ๕ ป 

 ๒. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการนำ

มาตรการไปปฏิบัติ 

 ๒.๑ บูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน

ภายใตสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในการสงเสริมการพัฒนาปาไมและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ตนน้ำ/พื้นที่สูงในเขตพื้นที่ลุมน้ำ

ชั้นที่ ๑ 

 ๒.๒ ผลักดันและพัฒนาความพรอมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ที่สอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ 

 ๒.๓ การจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครชุมชน

เพ่ือการอนุรักษพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ โดยสนับสนุน

บทบาทของเครือขายอาสาสมัครชุมชนในกิจกรรม

การอนุรักษพื้นที่ตนน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ  

รวมท้ังเปนกลไกในการติดตามตรวจสอบสถานภาพ

ของระบบนิเวศตนน้ำโดยฐานชุมชน 

 ๒.๔ สำรวจและจัดทำฐานขอมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 

ในระดับพืน้ทีต่นนำ้ลำธารหรือลุมนำ้ชัน้ที ่๑ เพือ่เปนการ

ประมวลขอมูลสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนท่ีและการพัฒนาฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับ 

องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ò.ô.÷ â¤Ã§¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
¨Ò¡¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ �·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã´Ô¹ÅÙ¡ÃÑ§áÅÐËÔ¹¼Ø 
(ÀÒ¤ãμŒ)  
 “ดินลูกรัง” เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มี

องคประกอบทางกายภาพและทางเคมีที่ไมเหมาะสม

สำหรับการเกษตรกรรม เปนดินตื้น มีกรวด ลูกรัง 

และหินผุหรือเศษหินปะปนในระดับความลึกของ
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บรเิวณการเจริญของรากพชืทัว่ไป ทำใหจำกดัการชอนไช

ของรากพืชและเปนปญหาในการทำการเกษตรกรรม 

ถึงแมวาดินลูกรังและหินผุจะขาดความอุดมสมบูรณ

และไมเหมาะสมตอการทำเกษตรกรรม แตดินลูกรัง

และหินผุยังเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ถูกนำ

มาใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ เชน การกอสราง การถมและปรับพื้นที่  

การทำถนน เปนตน และจากการขยายตวัในภาคเศรษฐกิจ

ของประเทศอยางตอเน่ืองในชวงเวลาท่ีผานมา สงผล

ใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติชนิดน้ี

เพ่ือเปนตนทุนการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสูงข้ึน 

ทำใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ  

 ๑. การขุดดินลูกรังและหินผุกระจัดกระจาย

ทั่วไป ขาดการวางแผนการจัดการที่เปนระบบทั้งใน

ที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์  

 ๒. ขาดเจาภาพโดยตรงในการดูแลรักษา

ทรพัยากรดินลูกรังและหินผุ แมวากระทรวงมหาดไทย

จะมีระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ

อนุญาต กำหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองราว

ขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 

แตก็ควบคุมไดเฉพาะที่ของรฐัเทานั้น  

 ๓. ปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการ

ขุดตักดินและการขนสงดิน เชน เสียง ฝุนละออง  
การปนเปอนน้ำบาดาล มลทัศน และการชำรุดของ

เสนทางขนสงดินลูกรังและหินผุ ซึ่งยากแกการฟนฟู
สภาพแวดลอมใหสมบูรณดังเดิม  

 เพื่อใหการวางแผนการบริหารจัดการควบคุม 

ดูแล และปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบ

กิจการขุดดินลูกรังและหินผุ ตลอดจนกิจกรรม

ตอ เนื่ อ งที่ ป จจุบันมีการ ใชประโยชนดินอย า ง

กระจัดกระจาย ขาดขอ มูลตามหลัก วิชาการ 
การกำหนดพื้นที่ศักยภาพแหลงดินลูกรังและหินผุ 

ในแตละพื้นที่ รวมทั้งแผนและมาตรการในการบริหาร

จัดการท่ีมีความชัดเจน เพื่อใหมีการใชประโยชน

ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุอยางคุมคาเปนระบบและ

เกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) ดานท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอ ๕.๓ และ

แผนจัดการคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมเพือ่เสรมิสรางธรรมาภิบาล แผนงานท่ี ๓.๑ 

การจัดการการใชประโยชนที่ดิน ดังน้ัน สผ. จึงได

ดำเนินการศึกษาการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอม

จากการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ 

ในพื้นที่ภาคกลาง (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) พื้นที่

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน  

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) และพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) และ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดดำเนินการศึกษา

โครงการวางแผนการจัดการส่ิงแวดลอมจากการใช

ประโยชนทรัพยากรดินลูกรังและหินผุในพ้ืนที่ภาคใต 

เพื่อประมวลและจัดทำเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติสำหรับหนวยงานที่ เกี่ยวของ  

ในการพจิารณาอนญุาตใหขดุดินลูกรังและหินผุ สามารถ

นำขอมูลไปสนับสนนุการบริหารจดัการไดอยางถกูตอง

ตามหลักวิชาการ ลดปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และนำไปสูการจัดการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรัง

และหินผุที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยนื 

 

ผลการดำเนินงาน 

 การวางแผนการจัดการส่ิงแวดลอมจากการใช

ประโยชนทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคใต)  
ไดดำเนินการรวบรวมขอมูลและสำรวจแหลงดินลูกรัง

และหินผุ ในเขตพื้นที่จังหวัดของภาคใต (รวมจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ศักยภาพแหลงขุดดินลูกรังและหินผุของแตละจังหวัด

ในพ้ืนที่ภาคใต จัดลำดับความสำคัญของการนำแหลง

ขุดดินลูกรังและหินผุมาใชประโยชนอยางเหมาะสม 

รวมทั้งจัดทำลำดับความสำคัญของการใชประโยชน

แหลงดินลูกรังและหินผุ เสนอแนะวิธีการขุดดินลูกรัง

และหินผุทีเ่หมาะสม แนวทางในการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากการขุดดินลูกรังและหินผุ พรอมทั้ง ÊÓ
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การกำหนดมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมการติดตามตรวจสอบในบริเวณพ้ืนที่ขุด

ดินลูกรังและหินผุและบริเวณใกลเคียง และแนวทาง

การฟนฟูสภาพแวดลอม จากกิจกรรมการขุดดินลูกรัง

และหินผุ พรอมเสนอแนวทางการบริหาร รวมทั้ง 

รูปแบบองคกรที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากร 

ดนิลกูรงัและหนิผ ุโดยนำขอมลูท่ีไดมาวเิคราะหรวมกบั

กฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ รวมท้ัง การดำเนินงาน

จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทำขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายและแนวทางการบรหิารจดัการส่ิงแวดลอม

จากการใชประโยชนแหลงดินลูกรังและหินผุ โดยมี

ผลผลิต ดังนี้ 

 ๑. ขอมูลแหลงศักยภาพดินลูกรังและหินผุใน

เขตจังหวัดของภาคใต (รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

และผลการจัดลำ ดับความสำคัญในการนำมา 

ใชประโยชน โดยคำนึงถึงมิติทางดานส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกจิ และสงัคมท่ีมคีวามสอดคลองกบัความตองการ

ในการพัฒนาของทองถิน่ และการใชทรพัยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน 

 ๒. ขั้นตอนและวิธีการท่ีเหมาะสมในการขุด

ดินลูกรังและหินผุ แนวทางการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากการขุดดินลูกรังและหินผุ มาตรการใน

การปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมและการ

ติดตามตรวจสอบ ทั้งในบริเวณพื้นที่แหลงศักยภาพ

และในบริเวณใกลเคียง และแนวทางการฟนฟูสภาพ

แวดลอมสำหรับพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ผูเกี่ยวของ

หรือทองถิ่นสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ 
 ๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหาร

จัดการ ในการกำหนดรูปแบบองคกรที่เหมาะสม  

รวมท้ัง หลักเกณฑและกระบวนการในการพิจารณา
อนุญาตและการกำกับดูแล ในการใชประโยชน

ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุของประเทศ 

 หน วยงานที่ เ ก่ี ยวข อ ง ใน พ้ืน ท่ีสามารถ 
นำขอมูลไปสนับสนนุการบริหารจดัการไดอยางถกูตอง

ตามหลักวิชาการ อีกท้ังผูประกอบกิจการสามารถ

ดำเนินการไดตามแนวทางและมาตรการ ซึ่งจะชวย

ลดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและลดขอขัดแยง

กับประชาชนในพื้นท่ี และนำไปสูการจัดการใช

ประโยชนทรพัยากรดินลกูรงัและหินผทุีม่ปีระสทิธภิาพ

อยางยั่งยืน 

 

ปญหา อุปสรรค  

 ปญหาหลักในการขุดตักดินและลูกรังเกิดขึ้น

ตั้งแตขั้นตอนการขออนุญาตเนื่องจากลักษณะการขอ

อนุญาตขุดตักมีความแตกตาง กันตามลักษณะ 

การครอบครองพ้ืนท่ี อีกท้ังกฎหมายท่ีใหอำนาจไว  

ไมสามารถใชไดครอบคลุมทุกพื้นที่ สวนปญหาการ 

ขออนุญาตขุดตักดินและลูกรัง กรณีที่เปนพ้ืนท่ีของรัฐ 

จำเปนตองขอใชประโยชนพื้นที่จากหนวยงานที่ดูแล

พื้นท่ีกอน ทำใหมีการกล่ันกรองความเหมาะสมได  

แตหากเปนพ้ืนท่ีกรรมสิทธ์ิของเอกชน กฎหมาย

กำหนดใหเพียงการรับคำรองและรับแจงการประกอบ

การขุดตักเทาน้ัน ไมไดใหอำนาจในการพิจารณา

อนุญาต โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายในการขุดตักดิน

และลูกรัง บังคับใชเฉพาะกรุงเทพมหานคร เทศบาล 

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีมี 

กฎกระทรวงประกาศใหใชบังคับ ทำใหพื้นที่ที่อยู

นอกเหนือที่กฎหมายกำหนดไมสามารถกำหนด

มาตรการในการกำกับดูแลกิจกรรมการขุดตักดินและ

ลูกรังได 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ และขอเสนอแนะ 

 การดำเนินการเพื่อขออนุญาต กำกับดูแลการ

ขุดตัก และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รวมถึงการควบคุมใหมีการฟนฟู ควรจะเปนภารกิจ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่พื้นที่ขุดตักตั้งอยู 
แตทั้งนี้จะตองมีการประยุกตกฎหมายท่ีมีอยูมา

สนับสนุน เชน การกำหนดเขตพื้นที่ การกำหนด

มาตรการ รวมทั้งการพัฒนาใหมีอำนาจในการ
อนุญาต การจัดเก็บคาธรรมเนียม การกำหนดเงิน

ประกันความเสียหาย และการส่ัง การหยุดการขุดตัก 
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โดยการดำเนินงานเหลาน้ี หนวยงานท่ีเก่ียวของตอง

ใหการสนับสนุนในเรื่องวิชาการ ขอมูลและการ

สนับสนุนทางกฎระเบียบตางๆ ประกอบกับการ

พัฒนาใหสามารถมีงบประมาณในการดำเนินการ 

ที่เกี่ยวของได  

 
ò.ô.ø â¤Ã§¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹áÅÐ¢Ñºà¤Å×èÍ¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
áÅÐÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐºº¹ÔàÇÈ¾×é¹·Õè
¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ»Ò¡áÁ‹¹éÓºÒ§»Ð¡§  
 พืน้ท่ีปากแมนำ้บางปะกงถกูจัดเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำ

ที่มีความสำคัญระดับชาติแหงหนึ่ง ซึ่งมีระบบนิเวศ

ชายฝงทะเลท่ีเปนแหลงอาหาร ที่วางไขและอนุบาล

ตัวออนใหกับสัตวน้ำนานาชนิด มีพื้นท่ีปาชายเลนซ่ึง

เปนแหลงอาศัยของนกนานาพันธุ จึงเปนแหลง

ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณและมีคุณคาอยางย่ิงตอ 

การดำรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ขณะเดียวกัน

ระบบนิเวศปากแมน้ำบางปะกงก็มีความเปราะบาง

และออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงไดงาย จากกิจกรรม

การใชประโยชนทรัพยากรในรูปแบบตางๆ และกอให

เกิดผลกระทบตางๆ ตามมา เชน การประมงที่เกินขีด

ความสามารถในการรองรับ ทำใหความหลากหลาย

ทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ประมงลดลง การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ที่ขาดทิศทางและความสมดุล เชน การเลี้ยงปลาใน
กระชังท่ีมีจำนวนเพิ่มข้ึน การขยายตัวของพ้ืนท่ีชุมชน

และอุตสาหกรรม กอใหเกิดปญหาคุณภาพน้ำ รวมทั้ง 
ปญหาการกัดเซาะชายฝงและการพังทลายของตลิ่ง 

ปญหาตางๆ ไดสงผลกระทบโดยตรงตอการใชประโยชน

และคุณภาพชีวิตของคนในลุมน้ำบางปะกง  

 นับต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ สผ. ไดดำเนินการ

ศึกษาสถานภาพ ติดตามประเมินผลและเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่ลุมน้ำบางปะกงมาอยาง

ตอเนือ่ง โดยเฉพาะอยางยิง่บรเิวณปากแมนำ้บางปะกง 
และชายฝงทะเล ไดดำเนินการรวมกับทองถ่ินใน 

การกำหนดกรอบและแนวคิดในการคุ มครอง

สิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ำบางปะกง และไดจัดทำ

เคร่ืองมือการบริหารจัดการพื้นท่ีดังกลาว โดยยกเปน

รางกำหนดเขตพื้นท่ีบริเวณปากแมน้ำบางปะกง 

เปนพ้ืนท่ีคุมครองสิง่แวดลอม ซึง่รางดังกลาวไดผานการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมในเขตพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม และ

จะนำเสนอตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติและ

คณะรั ฐมนตรีตามลำ ดับ ซึ่ งสอดคลอง กับมติ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ เร่ือง 

แนวทางการบูรณาการจัดการปองกัน และแกไข 

ปญหาการกดัเซาะชายฝงทะเลของประเทศ ที่กำหนด 

ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

โดย สผ. รวมกับจังหวัดที่มีชายฝงทะเล ศึกษาจัดทำ

มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมเพื่อประกาศเขตพ้ืนท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอม และปกปองระบบนิเวศชายฝง

ทะเล ใหมีความยั่งยืน และเอื้อประโยชนตอชุมชน

ชายฝงทะเลและระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

 ดังน้ัน สผ. จึงดำเนินโครงการผลักดันและ

ขับเคลื่อนเครือขายและองคความรูในการจัดการ

ระบบนิเวศพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมปากแมน้ำ 

บางปะกงข้ึน เพ่ือสนับสนุนใหภาคสวนท่ีเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมปากแมน้ำ

บางปะกง มีศักยภาพในการดำเนินงานเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืนตอไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

 โครงการผลักดันและขับเคลื่อนเครือขายและ
องคความรูในการจัดการระบบนิเวศพื้นท่ีคุมครอง

สิ่ งแวดลอมปากแมน้ำบางปะกง ไดดำเนินการ
ประเมินผลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม และการใชประโยชนทีด่นิบรเิวณปากแมนำ้

บางปะกงโดยวิเคราะหสภาพปญหา และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศปากแมน้ำบางปะกง ทัง้จาก

กจิกรรมตางๆ ของมนุษยและจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและการเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเล พรอมท้ัง

ศึกษา และวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการ ÊÓ
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พืน้ทีบ่รเิวณปากแมนำ้บางปะกงและจดัตัง้เปนองคกร/

เครือขายในพื้นที่ปากแมน้ำบางปะกง โดยใหความ

สำคัญกับการสงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญา

ทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ำบางปะกง รวมทั้งจัดทำ

ขอเสนอแนะการบริหารจดัการพืน้ทีคุ่มครองส่ิงแวดลอม

บรเิวณปากแมนำ้บางปะกง เพือ่นำไปสูการพฒันาศกัยภาพ

ขององคกรเครือขายในการจัดการระบบนิเวศ ใหมี

ความยั่งยืนตอไป โดยมีผลผลิต ดังนี้ 

 ๑. ขอมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมบริเวณปากแมนำ้บางปะกงและองคความรู

ทองถิ่น 

 ๒. ขอมูลองคกร/เครือขายในพื้นท่ีปากแมน้ำ

บางปะกง 

 ๓. ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการเขต

พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ำบางปะกง 

 ๔. เว็บไซตการจัดการระบบนิ เวศพื้นที่

คุมครองส่ิงแวดลอมปากแมน้ำบางปะกง (http://

www.bangpakong-river.com/) 

 ผลจากการดำเนินงาน จะเปนการสรางเสริม

ความรู ความเขาใจ จิตสำนึก และความพรอมใหกับ

องคกร เครือขายและประชาชนในพ้ืนท่ีปากแมน้ำ 
บางปะกง และผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ผูแทนเครือขายและประชาชนในพื้นที่ สามารถเขาใจ

แนวคิด และมีสวนรวมในการจัดการระบบนิเวศพ้ืนท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอมปากแมน้ำบางปะกง 

 

ปญหา อุปสรรค  
 ภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมปากแมน้ำบางปะกง มีหลาย

กลุมและมีวัตถุประสงคในการดำเนินงานท่ีแตกตาง 
ทำใหกระบวนการมีสวนรวมมีขอจำกัดดานเวลา 

  

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 ควรตองมีการดำเนินโครงการสรางความรู 

ความเขาใจใหกับเครือขายอยางตอเนื่อง 

 

ขอเสนอแนะ 

 การสรางเครือขายและองคความรูในการ

จัดการระบบนิเวศพื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอมปากแมน้ำ

บางปะกงตองดำเนินการอยางตอเนื่อง รวมท้ังตองมี

การติดตามและประเมินผลความสำเร็จท่ีเกิดข้ึน 

เปนระยะ โดยการติดตามและประเมินผลดังกลาว

ต อ งครอบค ลุมการ เปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้ นต อ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม 

ที่เกิดข้ึนในระดับชุมชน รวมท้ังปญหา อุปสรรค และ

ชองวางท่ีเกิดขึ้นกับการดำเนินงานเพ่ือหาแนวทางใน

การพัฒนาและเพิ่มพูนองคความรู ประสบการณ และ

การประสานความรวมมือของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

ในชุมชนตอไป  

 
ò.ô.ù ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾×é¹·ÕèμŒ¹¹éÓÅÓ¸ÒÃà»š¹¾×é¹·Õè
¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (ÍÓàÀÍ¡ÑÅÂÒ³ÔÇÑ²¹Ò 
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹)  
 อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยู

ในเขตปาสงวนแหงชาติแมแจม มีลักษณะภูมิประเทศ

เปนภูเขาสูงชัน โดยมีพื้นที่ลุมน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ เปน

พื้นท่ีตนน้ำลำธารมากกวารอยละ ๘๐ พื้นท่ีปาไม 

สวนใหญเปนปาสนเขา ซึง่เปนปาสนธรรมชาติผนืใหญ

ที่สุดของประเทศ มีพื้นท่ีรวมจำนวน ๒๔๒ ตาราง

กิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

ทั้งดานพืชและสัตว และมีความเปนอัตลักษณของ 

ชนเผาที่อาศัยอยูในพื้นที่ อาทิ ปกาเกอะญอ มง และ

ลีซู ซึ่งมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชนท่ีเปนอัตลักษณ และไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนเขต

การปกครองระดับอำเภอเพือ่ประโยชนดานการปกครอง 

การใหบริการของรัฐแกประชาชน และสงเสริมให

ทองท่ีมีความเจริญยิ่งขึ้น อำเภอกัลยาณิวัฒนาถือวา
เปนแหลงพื้นที่ตนน้ำลำธารท่ีสำคัญ เนื่องจากต้ังอยู

บนลุมน้ำสาขาแมแจมของลุมน้ำปง มกีารประมาณการวา 

ปริมาณน้ำทารอยละ ๔๐ ของแมน้ำปง และรอยละ 
๑๖ ของแมน้ำเจาพระยามาจากลุมน้ำสาขาแมแจม  
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 ผลของการขยายตัวของชุมชนในอำเภอ

กัลยาณิวัฒนา ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินจากสภาพปาตนน้ำลำธารไปเปน 

รูปแบบอ่ืน อาทิ สถานท่ีราชการ ชุมชน และพื้นท่ี

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการเกษตรเชิงเด่ียวเพ่ือการ

พาณิชย ตลอดจนปญหาดานส่ิงแวดลอม อาทิ ขยะ 

ที่ไมมีการจัดการพื้นท่ีทิ้งใหเหมาะสม การใชสารเคมี

ในการปองกันกำจัดโรค แมลง และวัชพืชเพ่ิมมากข้ึน 

คุณภาพน้ำในพ้ืนท่ี แหลงน้ำบางแหงอยูในเกณฑ

เส่ือมโทรม มีการปนเปอนของเช้ือโรคและสารเคมี 

ในดนิและนำ้ ซึง่สงผลกระทบตอระบบนิเวศ ทศันยีภาพ 

สขุภาพ และชีวติความเปนอยูของประชาชน นอกจากนี้

ยงัสงผลตอการทำหนาทีข่องพืน้ทีลุ่มนำ้เปลีย่นแปลงไป 

ทำใหเกดิปญหาขาดแคลนนำ้ในฤดแูลงบางพืน้ทีน่ำ้หลาก

อยางรวดเร็วในชวงฤดูฝนจนไมสามารถเก็บน้ำไวใน

ลุมน้ำได เกิดปญหาน้ำทวม ดินถลม หนาดินถูก

ชะลางพังทลาย มีปริมาณตะกอนในลำน้ำเพิ่มมากขึ้น 

 ดังนั้น สผ. จึงไดดำเนินการศึกษาแนวทาง

การจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตนน้ำลำธารโดยการ

กำหนดเขตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอมข้ึน เพ่ือเปน 

ตนแบบในการบรหิารจดัการคุมครองพืน้ทีต่นนำ้ลำธาร

ใหสอดคลองกับศักยภาพของระบบนิเวศลุมน้ำตอไป 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดดำเนินงานอยางตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ. 

๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการดำเนิน

งานโดยจัดประชุมนำเสนอขอมูลการใชประโยชนที่ดิน

ที่ผานการสำรวจจากภาคประชาชน และใหความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนท่ีตนน้ำลำธาร รวมท้ังรับฟง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเขตพ้ืนที่คุมครอง

พืน้ทีลุ่มนำ้แมแจมตอนบน ๕ ตำบล (ตำบลบานจนัทร 

แจมหลวง และแมแดด ของอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
ตำบลแมนาจร และแมศึก ของอำเภอแมแจม) ทั้งน้ี 

เพื่อใหภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับทราบสถานภาพและ

สภาพปญหาของการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนท่ีลุมน้ำ 

และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของพื้นท่ีตนน้ำ

ลำธารความจำเปนในการกำหนดอนรุกัษพืน้ท่ีดงักลาว 

โดยการมสีวนรวมในการใหขอเสนอแนะแนวทางปองกัน 

ดูแล รักษา และแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ำโดยใชมาตรการคุมครอง

สิ่งแวดลอมผลการประชุมสรุปไดวา สวนใหญเห็น

ความสำคัญในการเปนพ้ืนท่ีตนน้ำลำธาร ปญหา

สิง่แวดลอม และวฒันธรรม การดแูลทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีเช่ือมประสานกัน ระหวางพ้ืนท่ี

ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และเห็นวาการประกาศ

พืน้ทีคุ่มครองฯ ควรใหความสำคญักับกลไกความรวมมอื

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่รวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

และจะเปนเคร่ืองมือท่ีสำคัญในการจัดการรวม 

บนระบบฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดินของชุมชน 

ซึ่งควรดำเนินการประสานความรวมมือกับอำเภอ  

ในการยกระดับการจัดการขอมูลการใชประโยชนที่ดิน

ในแตละพ้ืนที่ และมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ตนน้ำ

ลำธารดังกลาวอยางเปนระบบ โดยมีผลผลิต ดังนี้ 

 ๑. รายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมพ้ืนทีต่นนำ้ลำธาร (อำเภอกัลยาณิวฒันา 

จังหวัดเชียงใหม) 

 ๒. แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ตนน้ำลำธารโดยการกำหนดเขตพื้น ท่ีคุมครอง

สิ่งแวดลอม 
 ผลจากการดำเนินโครงการ สผ. จะไดดำเนิน

การจัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ

คุมครองส่ิงแวดลอม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ สงผลให

อำเภอกัลยาณิวัฒนาไดรับการคุมครองส่ิงแวดลอม 

และมีแนวทางการบริหารจัดการคุมครองพื้นท่ีตนน้ำ 
ลำธารใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ีและระบบ

นิเวศลุมน้ำอยางยั่งยืน ÊÓ
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ปญหา อุปสรรค 

 ๑. ปญหาความหางไกลของพ้ืนที่ เนื่องจาก

มีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชัน และทุรกันดาร 

การเดนิทางทีเ่ชือ่มตอระหวางอำเภอ ตำบล และหมูบาน 

เขาถึงชุมชนลำบาก ทำใหตองใชระยะเวลานานในการ

เดินทาง 

 ๒. ปญหาดานการสื่อสาร พื้นท่ีคุมครอง

สิ่งแวดลอมถือเปนเร่ืองใหมในพ้ืนท่ี จึงตองใชเวลา 

ในการสรางความเขาใจที่ชัดเจนอยางตอเนื่อง แต

เน่ืองจากคนในพืน้ท่ีสวนใหญเปนชนเผา (ปกาเกอะญอ

มากท่ีสุด รองลงมาคือ มง และลีซู) การส่ือสารจึง

จำเปนตองใชคนในพื้นที่เปนสื่อกลางในการสื่อสาร 

 ๓. ปญหาดานกฎหมาย อำเภอกัลยาณิวฒันา

มกีฎหมายทีเ่ก่ียวของ ซึง่เปนเครือ่งมอืท่ีใชในการบรหิาร

จัดการในพ้ืนท่ีหลายฉบับ ทำใหผูปฏิบัติงาน และ

ประชาชน เกดิความยุงยากในการปฏิบตัติามกฎหมาย 

และระเบยีบขอบงัคบัตางๆ ซึง่ในทางปฏิบตัมิีการนำไป

ใชที่มีการคาบเกี่ยว และไมสอดคลองกันหรือการใช

หลกัรฐัศาสตรนำหลกันติศิาสตรในทางปฏบิตั ิโดยเฉพาะ

เร่ืองการใชประโยชนที่ดิน ประกอบกับขอมูลท่ีใชใน

การแบงแนวเขตของทีด่นิในปจจุบนัยังไมมคีวามชัดเจน 

จนทำใหเกิดปญหาการขัดแยงกันของประชาชนใน

พื้นที่ รวมถึงการขัดแยงกับเจาหนาที่ของรัฐ  

 ๔. ปญหาดานขอมลูทางวชิาการและงานวจิยั 

ขอมูลเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยในพื้นท่ีอำเภอ

กลัยาณวิฒันายงัมีผูศกึษานอย ทำใหขาดขอมูลพ้ืนฐาน

ที่เก่ียวของบางสวน ซึ่งสงผลตอการวิเคราะหขอมูล
สภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 ความรวมมือที่ดีและความเขาใจ เรื่องพื้นที่

คุมครองส่ิงแวดลอมของผูนำชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี

อำเภอกัลยาณิวัฒนา สามารถเปนแรงขับเคลื่อนให 
การกำหนดพืน้ทีต่นนำ้ลำธารเปนพืน้ทีคุ่มครองส่ิงแวดลอม

เกิดผลสำเรจ็ และทำใหคนในชมุชนรวมกนัปองกนั ดแูล 

รกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในพืน้ท่ีลุมนำ้ 

 

ò.õ ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È´ŒÒ¹
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
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 ๑. ผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชวีภาพ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 สผ. ในฐานะหนวยประสานงานกลางระดบัชาติ

ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

มีหนาท่ีดำเนินการตามมติและพันธกรณีในมาตรา 

ตางๆ ของอนุสัญญาฯ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

อนุสัญญาฯ ในการอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ใชประโยชนองคประกอบความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน และแบงปนผลประโยชนที่ได

จากทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม 

  

ผลการดำเนินงาน  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. ไดดำเนิน

การตางๆ เพื่ออนุวัตการอนุสัญญาฯ ประกอบดวย  

 ๑) จัดทำรางกฎหมายคุมครองสายพันธุ  

ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ใกลสูญพันธุและถิ่นท่ีอยูอาศัย

ตามธรรมชาติ 

 ๒) จัดทำแนวทางการติดตามตรวจสอบ 

การใชทรัพยากรพันธุกรรมตามพันธกรณีของพิธีสาร 

นาโงยาวาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน 

ทีเ่กดิขึน้จากการใชทรพัยากรพนัธกุรรมอยางเทาเทยีม

และยุติธรรม  
 ๓) จัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุพืชที่พบ

ในประเทศไทยท่ีสามารถเขาถึงไดงาย เ พ่ือเปน

สวนประกอบของทะเบียนรายการชนิดพันธุพืช 

ระดับโลกฉบับสมบูรณ  

 ๔) จัดทำแนวทางบูรณาการเรื่ องความ

หลากหลายทางชีวภาพและการทองเที่ยวเขาใน 

ภูมิทัศนภาคการผลิต  

 ๕) รางรายงานแหงชาติอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชวีภาพ ฉบับท่ี ๕ (5th National 
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Report) เพื่อนำเสนอตอสำนักเลขาธิการอนุสัญญา 

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ๖) เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเครือขาย

กลไกการเผยแพรขอมูลขาวสารความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ๗) การเสริมสรางสมรรถนะเจาหนาท่ีระดับ

ปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

และกำจัดชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน 

 ๘) การเสริมสรางสมรรถนะเจาหนาที่ใหมี

ความเขาใจเกี่ยวกับพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ๙) การเสริมสรางสมรรถนะนักวิชาการ 

เจาหนาท่ี และผูเก่ียวของในการเตรียมความพรอม

สำหรับการเขารวมประชุมระดับตางๆ ที่เก่ียวของกับ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ๑๐) เข ารวมประชุมคณะท่ีปรึกษาทาง

วิทยาศาสตร วิชาการ และเทคโนโลยี สมัยที่ ๑๗  

 โดยประเทศไทยมีส วนร วมในเปนภาคี

อนุสัญญาฯ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการอนุรักษ

ความหลากหลายทางชวีภาพ ใชประโยชนองคประกอบ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน และแบงปน

ผลประโยชนที่ ไดจากทรัพยากรพันธุกรรมอยาง

เทาเทียมและยุติธรรม 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ 

 การดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จำเปนตองไดรับ

ความรวมมือระหวางหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของ

เพือ่นำไปสูความสำเรจ็ตามวัตถุประสงคของอนสุญัญาฯ 

 

 ๒. อนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ำ 
 ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาพ้ืนที่ชุมน้ำ 

หรืออนุสัญญาแรมซาร (Ramsar Convention)  

ในลำดับท่ี ๑๑๐ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑  

โดยอนุสัญญาฯ สนับสนุนใหภาคีเสนอพื้นที่ชุมน้ำที่มี

ความสำคัญข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความ

สำคัญระหวางประเทศหรือแรมซารไซตเพื่อใหเกิดการ

ใชประโยชนอยางชาญฉลาด 

 

ผลการดำเนินงาน  

 สผ. เสนอขอใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ 

พิจารณาพื้นท่ีชุมน้ำของประเทศไทยสองแหง ไดแก 

เกาะระ - เกาะพระทอง จังหวัดพังงา และเกาะกระ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนเปนแรมซารไซต

เพ่ือแสดงเจตนารมณของประเทศที่ตองการอนุรักษ

พื้นท่ีชุมน้ำและสนับสนุนใหมีการใชอยางชาญฉลาด 

โดย สผ. ไดจัดกิจกรรมเพื่อรับมอบเกียรติบัตรการขึ้น

ทะเบียนเปนแรมซารไซตจากผูแทนสำนักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิรกิิตต์ิ พระบรมราชินนีาถ เน่ืองใน

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา และใน

ฐานะท่ีพระองคไดรับพระราชสมัญญา “พระมารดา

แหงการคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ” 

นอกจากนี้ กิจกรรมยังประกอบดวยการบรรยาย  

เร่ือง “แนวทางและการดำเนินงานในการอนุรักษ
พื้นที่ชุมน้ำของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนที่ชุมน้ำ” และ 

“การดำเนินงานการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุมน้ำในประเทศไทย” และการอภิปราย

เร่ือง “ประสบการณและผลลัพธจากแรมซารไซต” 
และ “กาวตอไปของการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ”เพื่อ

เผยแพรประสบการณความรู ดานการอนุรักษและใช

ประโยชนพืน้ทีชุ่มนำ้ ทัง้ดานนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ
เพ่ือใหหนวยงานและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  

อันจะสงผลใหเกิดประโยชนตอการอนุรักษและ

จัดการพื้นที่ชุมน้ำและน้ำอยางยั่งยืน และเพื่อเปนการ

สรางความรูความเขาใจในคุณคาและความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนปจจัย

สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย 
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 ๓. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี ๑๘ (COP18) และการ

ประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๘ (CMP8)  

 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ

ประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร 

ระหวางวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 

เร่ือง เห็นชอบตามกรอบการเจรจาของประเทศไทย

สำหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และ

กรอบการเจรจาของประเทศไทยสำหรับการประชุม

รฐัภาคีพธิสีารเกยีวโต สมยัที ่๘ รวม ๒ ฉบบั พรอมทัง้

ใหเสนอกรอบการเจรจาท้ังสองฉบับเพือ่ขอความเหน็ชอบ

จากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย และรัฐสภาไดมีมติเห็นชอบ 

กบักรอบการเจรจาดงักลาวตามคณะกรรมการนโยบาย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติเสนอ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 การประชุมดังกลาวไดรับรองขอตัดสินใจ 

ที่สำคัญหลายประเด็น รวมท้ังชุดขอตัดสินใจ Doha 

Climate Gateway ซึ่งมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

ประเทศไทย ประกอบดวย  

 ๑) คณะทำงานเฉพาะกจิ Durban platform 

for enhanced action โดยท่ีประชุมไดตกลง 
รวมกันเร่ืองแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงาน

ในปหนาเพื่อการพัฒนาพิธีสาร หรือตราสารกฎหมาย 

หรือขอตกลงที่มีผลทางกฎหมายท่ีมีผลบังคับตอ 
ทุกประเทศ ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๐  

 ๒) การสนับสนุนทางการเงิน ที่ประชุม

สนับสนุนใหประเทศพัฒนาแลวใหการสนับสนุน

ทางการเงินแกประเทศกำลังพัฒนา และใหยกระดับ

ความชวยเหลือข้ึนทุกปเพ่ือนำไปสูจำนวน ๑ แสน

ลานเหรียญสหรัฐ ตอป ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหมีการ

หารือในระดับรัฐมนตรี (High-level Ministerial 

Dialogue) เพ่ือเรงรัดกระบวนการตัดสินใจในการให

ความชวยเหลือทางการเงิน นอกจากน้ี ที่ประชุมได

รับรองสถานที่ตั้งของกองทุน Green Climate Fund 

(GCF) คือสาธารณรัฐเกาหลี  

 ๓) การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี  

มีสาระสำคัญ ๓ เรื่อง ไดแก (๑) การดำเนินงานตอไป

ของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี (Technology 

Executive Committee) (๒) ผลการคัดเลือกศูนย

และเครือขายเทคโนโลยีภูมิอากาศ (Climate 

Technology Centre and Network) โดย UNEP 

ไดรับคัดเลือกเปนศูนย ในสวนของเครือขายจะมีการ

กำหนดคุณสมบัตใินการประชุม SBI/SBSTA ครัง้ตอไป 

และ (๓) ประเด็นทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับ

การถายทอดเทคโนโลยี (Intellectual Property 

Rights) ยังไมสามารถหาขอตกลงรวมกันได  

 ๔) วิสัยทัศนรวมกันสำหรับความรวมมือ

ระยะยาว โดยเห็นชอบท่ีรัฐภาคีจะดำเนินการโดย 

เรงดวนเพื่อการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางมี

นัยสำคัญเพื่อใหอุณภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมข้ึนไมเกิน  

๒ องศาเซลเซียส โดยดำเนินการบนพ้ืนฐานของ 
หลักความเปนธรรมและหลักการความรับผิดชอบ 

รวมกันในระดับที่แตกตางโดยคำนึงถึงศักยภาพของ
แตละประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงิน  

การถายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสรางขีด 

ความสามารถ 

 ๕) การปรับตัวตอผลจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิ อากาศ โดย ท่ีประ ชุมมอบหมายให 
คณะกรรมการดานการปรับตัวพิจารณาจัดต้ังเวที
ประจำปวาดวยการปรับตัว (Annual Adaptation 

Forum) ในชวงระหวางการประชุม COP เพ่ือยก

ระดับความสำคัญของประเด็นการปรับตัว และ

ตัดสินใจให COP19 จัดต้ังโครงสราง เชน กลไก

ระหวางประเทศ เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง เปนตน 
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 ๖) การดำเนินงานลดกาซเรือนกระจก 

ที่เหมาะสมของประเทศกำลังพัฒนา จัดต้ังแผน

งานการทำงานขึ้น โดยดำเนินงานในป พ.ศ. ๒๕๕๖ – 

๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการตอเรื่องกระบวนการทำความ

เขาใจความหลากหลายของแผนปฏิบัติการลดกาซ

เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศกำลังพัฒนาและ

ขอใหสำนักเลขาธิการฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดานวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสรางศักยภาพใน

การ จัดทำแผนปฏิบัติการลดก าซ เรือนกระจก 

ที่เหมาะสมของประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งเชิญชวน

ใหประเทศกำลังพัฒนาท่ีประสงคจะแสดงเจตจำนง

โดยความสมัครใจมายังที่ประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ  

 ๗) พันธกรณีหรือการดำเนินงานลดกาซ

เรือนกระจกของประเทศพัฒนาแลว ที่ประชุม

ตัดสินใจจัดตั้งแผนงานการทำงานข้ึน เพื่อดำเนินการ

ตอเร่ืองกระบวนการสรางความชัดเจนเกี่ยวกับ

เปาหมายลดการปลอยปริมาณกาซเรือนกระจกในทุก

สาขาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลว 

 ๘) การดำเนินงานลดกาซเรือนกระจกใน

ภาคปาไม ใหมีการจัดทำแผนงานการทำงานเก่ียวกับ

การจายคาตอบแทนจากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนิน
กิจกรรมการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ

ทำลายปาและความเส่ือมโทรมของปาในประเทศ

กำลังพัฒนา (REDD+) รวมถึงแหลงการเงินและ
เทคโนโลยี ที่จะชวยดำเนินกิจกรรม REDD+ 

 ผลการประชุมรฐัภาคพีธิสีารเกยีวโต สมยัที ่๘ 

 พันธกรณีระยะที่ ๒ ของพิธีสารเกียวโต โดย

พันธกรณีระยะที่ ๒ มีระยะเวลา ๘ ป (เร่ิมวันท่ี ๑ 

มกราคม ๒๕๕๖ (ค.ศ. ๒๐๑๓) สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)) และใหมีการทบทวน

เปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ 

ในภาคผนวกที ่๑ โดยเปนรอยละ ๒๕-๔๐ ของป พ.ศ. 

๒๕๓๓ (ค.ศ. ๑๙๙๐) ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) 

 ผลจ ากก า รป ร ะชุ ม รั ฐ ภ า คี อ นุ สั ญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

สมัยที่ ๑๘ (COP18) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสาร

เกียวโต สมัยท่ี ๘ (CMP8) ทำใหประเทศไทย 

ไดมีสวนรวมและติดตามผลการประชุมดานการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับนานาชาติ และ

สามารถกำหนดมาตรการ/นโยบายท่ีจำเปนและ

สำคัญเพื่อรองรับและปรับตัวใหเขากับแนวนโยบาย

ภายใตอนุสญัญาสหประชาชาตวิาดวยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศไดอยางเหมาะสม 

 

 ๔. การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญา

คุมครองมรดกโลก  
 การเขารวมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๗ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาคุมครอง

มรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๐ การดำเนิน
งานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ อยูภายใต 

คณะกรรมการมรดกโลก (World Her i tage 

Committee) สำหรับประเทศไทย การดำเนินงานอยู
ภายใตคณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญา

คุมครองมรดกโลก ทั้งนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครอง

มรดกโลก ประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๓ เมษายน 

๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบองคประกอบคณะผูแทนไทย
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สำหรับการเขารวมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๗ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ

นายกรัฐมนตร ีไดมบีญัชาอนมุตัใิหนายพทิยา พกุกะมาน 

ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม (ตำแหนงในขณะนั้น) เปนหัวหนา

คณะผูแทนไทย โดยองคประกอบคณะผูแทนประกอบดวย 

ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงวัฒนธรรม กรมชลประทาน กรมทางหลวง 

และ สผ. โดยการประชุมในครั้งน้ี ราชอาณาจักรไทย 

ไดรบัการคัดเลอืกเปนรองประธานกรรมการมรดกโลก 

 สรุปมติคณะกรรมการมรดกโลกท่ีสำคัญ 

ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๗ ดังนี้ 

 ๑) มติคณะกรรมการมรดกโลกที่เกี่ยวของกับ

ประเทศไทย 

  ๑.๑ การรับรองแหลงมรดกทางวัฒนธรรม

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (Wat Phra Mahathat 

Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat)  

ในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) 

  ๑.๒ การรายงานสถานภาพการอนุรักษ

พืน้ทีก่ลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ ในวาระที ่37COM7B.15
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานดังกลาว และไดรองขอ

ใหราชอาณาจักรไทยดำเนินการตามคำแนะนำทัง้หมด

ของการติดตามตรวจสอบรวมของศนูยมรดกโลก/สหภาพ

สากลวาดวยการอนุรักษ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมถึง

การรายงานใหชัดเจนในเร่ืองขอบเขตและสถานะของ

การปศุสัตวในพ้ืนที่ และใหเชิญสหภาพสากลวาดวย
การอนุรักษในการปฏิบัติภารกิจติดตามตรวจสอบ

แหลง กอนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย

สามัญ ครั้งที่ ๓๘ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อประเมิน
ความกาวหนาในการดำเนินการตามคำแนะนำขางตน

และตามภารกิจติดตามตรวจสอบ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รวมถึงใหจัดสงรายงานสถานภาพการอนุรักษแหลง
ทรัพยสินท่ีเปนปจจุบัน และรายงานความสำเร็จ 

ในการดำเนินการตามขอเสนอแนะ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เพ่ือเสนอคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุม  

ครั้งที่ ๓๘ ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มายังศูนยมรดกโลก 

ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๒) การข้ึนทะเบียนแหลงมรดกโลกในภาวะ

อนัตราย จำนวน ๗ แหลง และถอดถอนแหลงมรดกโลก

ที่อยูในภาวะอันตราย ๑ แหลง ทำใหปจจุบันน้ี 

มีมรดกโลกในภาวะอันตราย จำนวน ๔๕ แหลง  

ใน ๓๑ ประเทศ และประกาศขึ้นทะเบียนแหลง 

มรดกโลก แหลงมรดกโลกทางธรรมชาต ิจำนวน ๕ แหลง 

แหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน ๑๔ ทำให

ปจจุบันมีแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง

ธรรมชาติ จำนวน ๙๘๑ แหลง โดยแบงออกเปน

แหลงมรดกทางวัฒนธรรม ๗๕๙ แหลง แหลงมรดก

ทางธรรมชาติ ๑๙๓ แหลง และแหลงมรดกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม ๒๙ แหลง ใน ๑๖๐ 

ประเทศ จากรัฐภาคีอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก 

ทั้งหมด ๑๙๐ ประเทศ และมีมติรับรองแหลงมรดก

ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในบัญชีรายช่ือ

เบ้ืองตน (Tentative List) จำนวน ๘๐ แหลง ทำให

ปจจุบันมีแหลงมรดกที่อยูในบัญชีรายชื่อเบื้องตน  

(Tentative List) จำนวน ๑,๕๘๓ แหลง จากรัฐภาคี

จำนวน ๑๗๕ ประเทศ 

 ๓) การรับรองการจัดทำขอมูลรายงานคุณคา
โดดเดนอันเปนสากลยอนหลัง (Statements of 

Outstanding Universal Value) ที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานคุณคาโดดเดนอันเปนสากลยอนหลัง  

(Statements of Outstanding Universal Value) 

ของแหลงมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนระหวางป พ.ศ. 

๒๕๒๑-๒๕๔๙ ประกอบดวยการปรับปรุงขอมูล

คุณคาความโดดเดนอันเปนสากล (Outstanding 

Universal Value) และขอบเขตพื้นที่แหลงมรดกโลก
และแนวกันชน (Buffer Zone) โดยในสวนของ

ราชอาณาจักรไทยที่ประชุมรับรองการรายงานของ

พื้นท่ีกลุมปาดงพญาเย็น-เขาใหญ เขตรักษาพันธุสัตว

ปาทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขง เมืองประวัติศาสตร

สโุขทัยและเมืองบริวาร และแหลงโบราณคดีบานเชียง 
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วาระการประชุมที่ 37COM7B. 15 

นายพิทยา พุกกะมาน ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนประเทศไทยเขาพบและหารือ รวมกับ  

สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) และศูนยมรดกโลก 

ò.õ.ò ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹μ‹ Ò§»ÃÐà·ÈÃÐ´Ñº
·ÇÔÀÒ¤Õ ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐÃÐ´ÑºâÅ¡ 
 ๑. ความรวมมือในกรอบอาเซียน 
 ๑.๑) การดำเนินงานดานอาเซียน  

 สผ. ไดแตงต้ังคณะทำงานอาเซียนเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

เพือ่ทำหนาทีเ่สนอแนะนโยบายแนวทางการดำเนนิงาน 

และทาทีสำหรับการประชุมในกรอบอาเซียนในสวนท่ี

เกีย่วของกบั สผ. ภายใตแผนงานจดัตัง้ประชาคมสงัคม

และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint: ASCC Blueprint) รวมถึง

พิจารณาแผนงาน โครงการ และงบประมาณแผน

พฒันาบคุลากร และการตดิตามประเมนิผลการเตรยีม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ สผ. 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะทำงานฯ 

ไดพิจารณาจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานของ
สผ. ในสวนท่ีเก่ียวของกับ (๑) การดำเนินงานของ

คณะทำงานอาเซียน (ASEAN Working Group) ที่ 
สผ. รับผิดชอบในฐานะหนวยงานกลางประสานการ

ดำเนินงาน(Focal point) จำนวน ๓ ชุด ไดแก  
 - คณะทำงานอาเซียนดานการจัดการ

สิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน (AWG on Environmental 

Sustainable Cities: AWGESC) 

 - คณะทำงานอาเซียนดานการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศ (AWG on Climate Change: AWGCC)  

 - คณะทำงานอาเซียนดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและความ

หลากหลายทางชวีภาพ (AWG on Nature Conservation 

and Biodiversity: AWGNCB)  

 

นางรวิวรรณ ภูริเดช รองเลขาธิการ สผ.  
และคณะผูแทนในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 

สมัยสามัญครั้งที่ ๓๗ 
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(๒) การดำเนินงานอ่ืนๆ ภายใต ASCC Blueprint  

ในหัวขอ D. การสงเสริมความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอม  

(Ensuring Environmental Sustainability) ที่เกี่ยวของ

กับอำนาจหนาท่ีของ สผ. และ (๓) การเตรียมความ

พรอมของบุคลากรของ สผ. เพื่อใหมีความรูความ

สามารถสอดคลองเหมาะสมกับภารกจิท่ีเกีย่วของตอไป 

 คณะทำงานฯ ไดจดัทำแผนปฏบิตักิารการเตรยีม

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน พ .ศ . 

๒๕๕๘ ของ สผ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และดำเนินกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว

ไดครบถวน อาทิ การสัมมนาเรื่องการพัฒนา EIA 

ประเทศไทยไปอาเซียน การประชุมชี้แจงเกณฑและ

ตัวช้ีวัดดานส่ิงแวดลอมในโครงการรางวัลอาเซียนดาน

สิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืนการสัมมนาดานส่ิงแวดลอม

เมืองท่ียั่ ง ยืน/ตัวช้ีวัดดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพในเมืองและการรับฟงความคิดเห็นตอการ

ดำเนินงานตามแผนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง

ยั่งยืน การสัมมนาวิชาการ เรื่อง สผ. กับความรวมมือ

ดานสิ่งแวดลอมกับอาเซียนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรือ่ง Proactive Leadership Development for AEC 

และการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เปนตน 

นอกจากน้ี คณะทำงานฯ ยังไดจัดทำแผนปฏิบัติการ

การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สผ. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แลวเสร็จ และอยูระหวางการจัดทำกรอบการดำเนิน

งานของ สผ. ในปงบประมาณตอๆ ไปท่ีสอดคลองกับ

สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงขอตกลงตางๆ ที่เก่ียวของกับ

อาเซียน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร

ของประเทศในเรือ่งอาเซียน และเปนการเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๑.๒) การเปนประธานฯ ในการประชุมคณะ

ทำงานอาเซียนดานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ครั้งที่ ๔ (The 4th Meeting of ASEAN Working 

Group on Climate Change: AWGCC) 

 ประเทศไทย เปนประธานคณะทำงานอาเซียน

ดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี ๔  

(The 4th Meeting of ASEAN Working Group on 

Climate Change: AWGCC) และดำเนินการที่

สนับสนุนการดำเนินการรวมกันดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในประเทศอาเซียน และสอดคลอง

กับการดำเนินงานของรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ประเทศไทยเขารวมการประชุมคณะทำงาน

อาเซียนดานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ครัง้ที ่๔ 

(AWGCC) และการประชุมท่ีเกี่ยวของ ระหวางวันท่ี 

๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศกัมพูชา โดย 

นางรวีวรรณ ภูริเดช รองเลขาธิการ สผ. เปนประธาน

ในท่ีประชุม ซึ่งการประชุม Partners Consultation 

ที่ประเทศไทยเปนผูริเร่ิม ประสบความสำเร็จเปน

อยางดี การประชุมน้ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม 

๒๕๕๖ เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการอาเซียนวาดวยการตอบสนองตอ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกัน (ASEAN 

Action Plan on Joint Response to Climate 

Change: AAP-JRCC) ระหวางสมาชิกอาเซียนและ

องคกรความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งนี้ มีองคกร
ความรวมมือระหวางประเทศรวมนำเสนอความ

สนับสนุนด านเ งินทุนที่ สอดคลอง กับแผนงาน 

AAP-JRCC ทั้งสิ้น ๑๑ องคกร และท่ีประชุมเห็นถึง

ความสำคัญที่อาเซียนควรมีทาทีรวมกันในการเจรจา
ภายใต เวทีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และเห็น

ควรใหมีการหารือรวมกันในประเด็นน้ีอยางตอเน่ือง

ในโอกาสตางๆ และเสนอใหมีการกำหนดจุดยืนดาน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกันของอาเซียน

ที่เปนรูปธรรมมากขึ้น จึงเห็นพองใหมีการริเร่ิม

แลกเปลี่ยน National Submission ระหวางประเทศ

สมาชิกอาเซียน เพื่อเสนอเปน Joint Submission 

ภายใต UNFCCC ของประเทศอยางนอย ๒ ประเทศ

ขึน้ไป โดยสำนกัเลขาธกิารอาเซยีนรบัเปนผูประสานงาน 

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ในนามของประเทศไทย ไดนำเสนอโครงการภายใต 

AAP - JRCC ภายใตชือ่โครงการวา ASEAN Research 

Collaboration and Information Sharing 

Programme for Climate Change Impact 

Assessments on Agriculture แกที่ประชุม 

Partners Consultation และที่ประชุม AWGCC4 

ทั้งน้ี มีองคกรความรวมมือระหวางประเทศท่ีสนใจ 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาใหการสนับสนุน

แกโครงการ ไดแก FAO และ GIZ และขอเสนอ

โครงการดังกลาวไดผานการรับรองจากท่ีประชุมการ

ประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานส่ิงแวดลอม  

คร้ังท่ี ๒๔ (The 24th Meeting of ASEAN Senior 

Official on Environmental: ASOEN) แลวใน 

เดือนกันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนการทำงานคร้ังสุดทาย

ของไทยในฐานะ ประธานคณะทำงานฯ เน่ืองจาก

ประเทศไทยจะส้ินสุดวาระการเปนประธานคณะ

ทำงานฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ 

 สผ. ในฐานะประธานในการประชุมฯ ซึ่งผล

การประชุมประสบความสำเร็จเปนอยางดี อีกทั้งยัง

สงเสริมความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

อาเซียนวาดวยการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศรวมกัน (ASEAN Action Plan on 

Joint Response to Climate Change: AAP - JRCC) 

ระหวางสมาชิกอาเซียนและองคกรความรวมมือ

ระหวางประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทย มีสวนในการ

ขับเคล่ือนการดำเนินงานภายใตอนุสัญญาฯ และ

พิธีสาร อันนำมาซ่ึงความรวมมือและการกำหนดทาที่

รวมกนัในการเจรจาภายใตเวทอีนสุญัญาสหประชาชาติ

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 
 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 ความรวมมอืและการดำเนนิการระหวางประเทศ

อาเซียน ยังอยูในขั้นตอนการเจรจาเพ่ือหาแนวทางใน

การรวมมือกัน และการหาเงินทุนสนับสนุนในการ

ดำเนินการตามโครงการแตละดานตามความตองการ

ของประเทศอาเซียน เพือ่ไปสูเปาหมายการพฒันาประเทศ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ๑. ตั้งงบประมาณคาใชจายใหเพียงพอกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเขารวมการประชุม 

 ๒. ผลักดันใหมีความรวมมือดานการดำเนิน

งานระหวางประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 

  

การเปนประธานฯ ในการประชุมคณะ

ทำงานอาเซียนดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๔ 
(The 4th Meeting of ASEAN 

Working Group on Climate 
Change: AWGCC) 
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 ๑.๓) ผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนวา

ดวยการอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สมัยที่ ๒๓  

 การประชุมคณะทำงานอาเซียนวาดวยวาดวย

การอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพจัดขึ้นเพื่อทบทวนและติดตามความกาวหนา

ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการดำเนินงานดาน

การอนุรักษธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และเพ่ือพิจารณากิจกรรมท่ีจะดำเนินการ

รวมกันในอนาคต ทั้งน้ีโดยผลการประชุมคณะทำงาน

อาเซียนวาดวยการอนุรักษธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพจะตองนำเสนอในการประชุม

เจ าหน า ท่ีอา วุ โสอา เซี ยนด าน ส่ิ งแวดลอม ซึ่ ง 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปนหนวยงานประสานงานกลางในสวนของประเทศไทย 

 

ผลการดำเนินงาน  

 ประ เ ด็ นส า ร ะส ำ คัญที่ ไ ด มี ก า รห า รื อ 

ในการประชุมคณะทำงานอาเซียนวาดวยการอนุรักษ

ธ ร รมชาติ และความหลากหลายทางชี วภาพ  

สมัยที่ ๒๓ ระหวางวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ณ สาธารณรัฐฟลิปปนส ประกอบดวย 

 ๑) การพิจารณา (ราง) กรอบขอตกลงอาเซียน

วาดวยการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมอยาง

เทาเทียมและยุติธรรม ซึ่งสาธารณรัฐแหงสหภาพ 

เมียนมาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐสิงคโปร  

ผานความเห็นชอบข้ันตอนภายในประเทศใหลงนาม

รับรองขอตกลงฯ แลว สวนประเทศอื่นๆ อยูระหวาง

ดำเนินงาน โดยประเทศไทยอยูระหวางการหารือกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ และจะเรงรัดเร่ืองการลงนามใน

รางกรอบขอตกลงฯ อาเซียนตอไป 
 ๒) การใหสัตยาบันในขอตกลงวาดวยการ

จัดต้ังศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ 

สำหรับป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยประเทศอาเซียนรวม ๘ 

ประเทศ ไดดำเนินการใหสัตยาบันแลว คงเหลือ

ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

ซึ่งอยูระหวางดำเนินการ และท่ีประชุมไดขอใหศูนย

อาเซียนฯ จัดประชุมเตรียมการสำหรับการเขารวม

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๒ ดวย 

 ๓) ศูนยอาเซียนฯ ไดรายงานความกาวหนา

กิจกรรมการดำเนินงานตางๆ อาทิ กลไกการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานความหลากหลายทางชีวภาพแหง

อาเซียน โครงการความหลากหลายทางชีวภาพกับ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการความ

รวมมือ ASEAN - China ในเร่ืองการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ ระยะท่ี ๑ โครงการพัฒนา 

ASEAN Heritage Park ผานการเสริมสรางสมรรถนะ

และการจัดการขอมูลขาวสาร โครงการ “The Blue 

Solution”รวมถึงโครงการความรวมมือกับอนุสญัญาฯ 

และความตกลงระหวางประเทศอ่ืนๆ เชน อนุสัญญา

วาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ เครือขายความรวมมืออาเซียนเพ่ือ

การปองกันและปราบปรามการคาสัตวปาและพืชปา

ขามชาติที่ผิดกฎหมาย (The ASEAN Wildlife 

Enforcement Network (ASEAN-WEN)) เปนตน 

 

 ๑.๔) ความรวมมืออาเซียนดานส่ิงแวดลอม

เมืองที่ยั่งยืน  

 สผ. ในฐานะหนวยประสานงานกลางของ

ประเทศไทยดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน ไดดำเนิน

งานรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตคณะ

ทำงานอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN 

Working Group on Environmentally Sustainable 
Cities) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา โดยไดจัดทำ

กรอบการดำเนินงานดานการจัดการส่ิงแวดลอมเมือง

ที่ยั่งยืน พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดลอมดานอากาศ 

ดานน้ำ และดานขยะและพื้นที่สีเขียว รวมท้ังมีความ

พยายามท่ีจะขยายงานตามขอริเริ่มอาเซียนวาดวย

สิ่งแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน เพ่ือมุงสูสังคมคารบอนต่ำ 

เมืองกระชับ และเมืองที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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ตามกรอบการดำเนนิงานแผนงานการจดัตัง้ประชาคม

สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural 

Community Blueprint: ASCC Blueprint) 

รวมท้ัง ไดมีความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ

ภายใตคณะทำงานอาเซียนดานส่ิงแวดลอมเมืองท่ี

ยัง่ยนื ในการสนบัสนนุ และเสรมิสรางศกัยภาพใหกบัเมอืง 

(เทศบาล) ในประเทศไทยผานโครงการความรวมมือ

ตางๆ อาท ิโครงการ CityLinks Pilot Partnership ฯลฯ 

 

ผลการดำเนินงาน  

 สผ. ไดพิจารณาคัดเลือกเทศบาลเขารวม

โครงการ CityLinks Pilot Partnership ซึ่งเปน

โครงการความรวมมือระหวางสหรฐัอเมรกิาและประเทศ

สมาชิกอาเซียน ผานการสนับสนุนงบประมาณจาก 

The U.S. Agency for International Development 

(USAID) โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสราง

เครือขาย เสริมสรางศักยภาพใหกับเมืองในภูมิภาค

อาเซียนและใหการสนับสนุนทางเทคนิคผานโครงการ

เมืองคูแฝดระหวางเมืองในอาเซียนและเมืองในสหรัฐ

อเมริกา โดยมีกิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม ไดแก  

 - Climate Leadership Academy on 

Urban Adaptation 

 - CityLinks Pilot Partership Project  

(Pilot City to City Partnership Project)  

 - Clearinghouse for ESC-related data 

(Knowledge Network)  

 เทศบาลนครเชียงรายไดรับการพิจารณาเขา
รวมโครงการ CityLinks Pilot Partnership และเขา

รวมกิจกรรม Climate Leadership Academy on 

Urban Adaptation ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐ

อนิโดนเีซีย ซึง่ทำใหเทศบาลนครเชียงรายไดแลกเปลีย่น

เรียนรู การดำเนินงานของเมืองตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมกับเมืองในภูมิภาคอาเซียน และ

สามารถนำเทคนิคและประสบการณที่ ไดรับมา

ประยุกตใชในเทศบาล 

 

 ๑.๕) การประยุกตใชตวัช้ีวดัความหลากหลาย

ทางชีวภาพในเมือง  

 คณะทำงานอาเซียนดานส่ิงแวดลอมเมอืงท่ียัง่ยืน 

(ASEAN Working Group on Environmentally 

Sustainable Cities: AWGESC) ไดมีมติในคราวการ

ประชุมคณะทำงานอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมือง 

ทีย่ัง่ยนื ครัง้ที ่๑๑ เมือ่วนัที ่๑๑ - ๑๒ มถินุายน ๒๕๕๖ 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร เห็นชอบใหประเทศสมาชิก

ประสานเมืองในประเทศ ทดสอบการใชตัวช้ีวัดความ

หลากหลายทางชีวภาพในเมือง และเสนอผลการ

ดำเนินงานไปยังประธานคณะทำงานอาเซียนดาน

สิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน  

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดดาน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง และศึกษาดูงาน  

ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดเชียงราย 
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ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ในฐานะหนวยประสานงานกลางของ

ประเทศไทยดานส่ิงแวดลอมเมืองท่ียั่งยืน ไดจัด

ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในเมือง ใหกับเทศบาลและหนวยงานที่เ ก่ียวของ  

ณ กรุงเทพมหานคร และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพเทศบาลในการจัดทำขอมูลตามตัว

ชี้วัดและสามารถนำไปประยุกตใชในการจัดการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดกระบี่ และ

จังหวัดเชียงราย โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี

จาก National Biodiversity Centre, National 

Parks Board สาธารณรัฐสงิคโปร และเทศบาล ๑๑ แหง 

ที่เขารวมประชุมและแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็น

ในการประยุกตใชตัวชี้วัดความหลากหลายทางชวีภาพ

ในเมือง ทำใหเทศบาลของประเทศไทยมีความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดฯ และสามารถนำไป

ประยุกตใชในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ในเมือง รวมทั้งเปนการสงเสริมความรวมมือและ

ความสัมพันธอันดีทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

ไทย กับสาธารณรัฐสิงคโปร ในการดำเนินงานดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 

 

 ๒. ความรวมมือกับสหประชาชาติและ

องคกรระหวางประเทศ 

 ๒.๑) การประชมุเชงิวชิาการ “Thai - German 

Dialogue on Green and Low Carbon Economy”  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(ทส.) และ กระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ

และความปลอดภยัทางปรมาณแูหงสหพันธสาธารณรฐั

เยอรมน ี (Federal Ministry for Environment, 

Nature Conservation and Nuclear Safety: BMU) 

ไดเห็นชอบใหมีความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมระหวางท้ังสองกระทรวง โดยจะสลบักนั

เปนเจาภาพจัดการประชุม Strategic Dialogue  

ภายใตประเด็นท่ีสนใจรวมกัน ซึ่ง ทส. โดย สผ.  

ในฐานะหนวยประสานงานกลาง (Focal point) ของ

กรอบความรวมมือดังกลาว รวมกับ BMU ไดจัดการ

ประชมุเชงิวชิาการ ครัง้ที ่๑ ในหวัขอ “Thai-German 

Dialogue on Green and Low Carbon Economy” 

ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม 

พูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร กรุงเทพมหานคร 

 การประชมุเชงิวิชาการดงักลาว เปนการเสวนา

แลกเปล่ียนแนวคดิเชงินโยบาย แนวทางการดำเนินงาน 

และประสบการณ ระหวางผูแทนจากหนวยงานที่

กลาวเปดการประชุมโดยนายโชติ ตราชู 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  Dr. Ingo Winkelmann 

อุปทูตแหงสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนีและ  

Dr. KarstenSachผูแทน BMU 

นายวิจารย สิมาฉายา 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และ Dr. KarstenSach  
ผูแทน BMU ใหเกียรติบรรยายพิเศษ 

 

นางรวีวรรณ ภูริเดช รองเลขาธิการ สผ. 
รวมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนโยบาย 

และประสบการณการดำเนินงาน  
กับผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ของไทย และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
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เกี่ยวของของไทยและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี  

ในเรือ่งทีเ่กีย่วของกับนโยบายเศรษฐกิจสเีขยีว นโยบาย

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบาย

และมาตรการดานพลังงาน เคร่ืองมือและกลไก

สนบัสนนุการพัฒนาแบบคารบอนตำ่ การจดัการของเสีย

และการผลติพลงังานจากของเสยี การบรหิารจดัการนำ้

และการจัดการอุทกภัย รวมถึงความรวมมือระหวาง

ประเทศดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมที่อาจมี

ความสนใจรวมกันในอนาคต โดยมีปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อุปทูตแหงสถาน

เอกอัครราชทูตเยอรมนี และผูแทน BMU รวมกัน

กลาวเปดการประชุม และมีผูแทนจากกระทรวงตางๆ 

ที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาค

เอกชนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๐ คนเขารวมการ

ประชุมและแลกเปลีย่นขอคดิเหน็ ทัง้นี ้สผ. ไดรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุมและจัดทำสรุปสาระ

สำคัญที่ไดจากการประชุมดังกลาวเพ่ือนำไปเผยแพร

บนเวบ็ไซตของ สผ. http://www.onep.go.th ตอไป 

 ๒.๒) หนวยงานดำเนินการดานส่ิงแวดลอม

ภายใตคณะกรรมการแมน้ำโขงแหงชาติไทย  

 สผ. ทำหนาที่เปนหนวยงานดำเนินการดาน

สิ่งแวดลอมภายใตคณะกรรมการแมน้ำโขงแหง

ชาติไทย โดยไดสนับสนุนการดำเนินงาน อาทิ  

แผนงานสิง่แวดลอม (Environment Programme - EP) 

แผนงานพัฒนาลุมน้ำ (Basin Development 

Plan-BDP) แผนงานการจัดการและบรรเทาอุทกภัย  

(Flood Management and Mitigation 

Programme - FMMP) โครงการความคิดริเร่ิม 
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(Climate Change Adaptation Initiative : CCAI) 

และมีสวนรวมในการดำเนินงานตามแผนงานตาง ๆ  
เชน แผนงานการเกษตร ชลประทานและปาไม  

(Agriculture, Irrigation and Forestry 

Programme-AIFP) แผนงานการใชน้ำ (Water 

Utilization Programme- WUP) แผนงานการ

ทองเท่ียว (Tourism Programme - TP) และแผนงาน

ไฟฟาพลังน้ำ (Hydropower Programme-HP) 

เปนตน 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เขารวมการ

ประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

โครงการ กิจกรรม และโปรแกรมงานของ 

คณะกรรมาธิการแมน้ำโขงทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศมากกวา ๒๐ คร้ัง ดังเชน การประชุม

คณะกรรมการจัดทำขอกำหนดและขอบเขตของงาน

โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผล 

กระทบสิ่งแวดลอมขามพรมแดนจากโครงการศึกษา

ไฟฟาพลังน้ำในแมน้ำโขงสายประธาน การประชุม

ปรึกษาหารือภายในประเทศเพ่ือพิจารณารางแนวทาง

การสำรวจขอมูลเพ่ือติดตามผลกระทบทางสังคมและ

ประเ มินความออนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ  

การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศเพ่ือพิจารณา

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบตัวช้ีวัดความ

หลากหลายทางชีวภาพสำหรับลุมแมน้ำโขงตอนลาง 

การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อการประสานการดำเนิน

งานของแผนงานส่ิงแวดลอม การประชุมระดับ

ภูมิภาคเพ่ือพิจารณารางรายงานการเริ่มแผนพัฒนา

ลุมนำ้โขงระยะที ่๓ ค.ศ. ๒๐๑๓ – ๒๐๑๕ การประชมุ
ระดับภูมิภาคเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับกิจกรรมไฟฟา

พลังน้ำ การประชุมคณะทำงานดานเทคนิคและ
วิชาการระดับภูมิภาคของแผนงานพัฒนาลุมน้ำ 

เปนตน ซึ่งคณะกรรมการแมน้ำโขงแหงชาติไทย 

ใชประกอบการเจรจาและกำหนดทาทีของประเทศไทย

ในการประชมุในระดบัอนภุมูภิาคแมนำ้โขง 
 

เงื่อนไขความสำเร็จ 
 การประสานงาน การมสีวนรวม การสนบัสนนุ

ขอมูล ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนไปอยาง

รวดเร็ว ถูกตอง และทันตอระยะเวลาที่กำหนด 
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 กรอบแนวคิดแผนพัฒนาลุมน้ำโขง การประชุมคณะกรรมาธิการแมน้ำโขงระดับภูมิภาค 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 การสนับสนุนการดำเนินงานดานส่ิงแวดลอม

ในคณะกรรมาธิการแมน้ำโขงตองใหความสำคัญกับ

การบูรณาการดานขอมูล โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

แลกเปลี่ยนขอมูลภายในองคกรอยางเปนระบบ 

รวดเร็ว และทันตอการสถานการณ เพื่อใชประกอบ

การกำหนดทาทีในเวทีเจรจาไดอยางถูกตองครบถวน 

 

 ๓. ความรวมมือทวิภาคีดานสิ่งแวดลอม 

 ความรวมมือกับ GIZ ภายใตโครงการเพ่ือ

พัฒนาการกำหนดนโยบายและดำเนินงานดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  

 ปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเปน
ปญหาส่ิงแวดลอมขามพรมแดน (Transboundary 

Environmental Problem) ที่ตองอาศัยความ

รวมมือจากทุกประเทศในการแกไข โครงการเพ่ือ

พัฒนาการกำหนดนโยบายและดำเนินงานดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เปน
โครงการที่องคกรความรวมมือระหวางประเทศของ

เยอรมัน (GIZ) และ สผ. รวมกันดำเนินงานโดยไดรับ

การสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงสิ่งแวดลอม 
คุมครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู

แหงสหพันธรัฐเยอรมนี (BMU) มีระยะเวลาต้ังแต

เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมี

วัตถุประสงคที่จะสนันสนุน สผ. ในการพัฒนาการ

กำหนดนโยบายและการดำ เนินงานด านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการสราง

ศักยภาพของบุคลากร ทั้งบทบาททางวิชาการ  

การประสานงานและการเจรจาในระยะขยายเวลา 

มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงเ ดือนกันยายน ๒๕๕๖  

มีวัตถุประสงคหลักสำคัญ คือ ใหการสนับสนุน สผ. 

ในการบูรณาการแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๙๓ เพ่ือนำไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

ผลการดำเนินงาน 
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกำหนดใหมีการนำรอง

ในการแปลงแผนแมบทฯ ระดับกระทรวง ๒ กระทรวง 
คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กระทรวงอตุสาหกรรม รวมถงึกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ระดับจังหวัดนำรอง ๒ จังหวัด คือ จังหวัดนานและ

จังหวัดระยอง รวมถึงกรุงเทพมหานคร ระดับทองถ่ิน

นำรอง ๒ เทศบาล คือ เทศบาลเมืองนานและ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ผลการดำเนนิงานสามารถบูรณาการเปาหมาย 

ของ (ราง) แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๙๓) ไปสูยทุธศาสตรของ

กระทรวงนำรอง มีการบริหารงานระดับชาติโดยเกิด
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การประสานงานอยางมปีระสิทธภิาพ และดำเนินงาน

อยางบูรณาการตามแผนแมบทฯ ในพื้นที่จังหวัดและ

ทองถิน่นำรอง จงัหวดัและองคกรปกครองสวนทองถิน่

มีการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดวยตนเองและ

ดำเนินการตอเน่ืองอยางย่ังยืน รวมท้ังการติดตาม

กิจกรรมตามที่กำหนดไวในแผนแมบทฯ และมีการ

เสริมสรางการสื่อสารและภาคีเครือขายระหวาง 

หนวยงาน/องคกรในระดับตางๆ 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของยังมีความรูความเขาใจ

ตอความสำคัญในการดำเนินงานดานการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศไมมากเทาที่ควร และยังขาดการ

บูรณาการมิติดังกลาวเขาในนโยบายและแผนตาม

ภารกิจของหนวยงาน ดังน้ัน การสรางความเขาใจ

และการสื่อสารเสริมสรางความตระหนักแกภาคสวน

ที่เก่ียวของจึงเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหการดำเนิน

งานประสบความสำเร็จ 

 

การประชุมสรุปการดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ÊÓ
¹Ñ¡
§Ò
¹¹
âÂ
ºÒ
Âá
ÅÐ
á¼
¹

·Ã
Ñ¾
ÂÒ
¡Ã
¸Ã
ÃÁ
ªÒ
μÔá
ÅÐ
ÊÔè§
áÇ
´Å
éÍÁ

81



ò.ö ¡ÒÃμÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¹âÂºÒÂ á¼¹ 
áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃμ‹Ò§æ 

 

ò.ö.ñ ¡ÒÃμÔ ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼Åá¼¹¨Ñ´¡ÒÃ
¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¾.È. òõõõ – òõõù  
 สผ. มีภารกิจในการกำหนดนโยบายและ

แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย

เสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังประสานการจัดการ

เพื่อนำไปสูการปฏิบัติทีเ่ปนรูปธรรม ภายใตการกำกับ

ของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยพระราช

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๓๕ - ๓๖ ไดกำหนดใหมี

การจัดทำและประกาศใชแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม โดยฉบับปจจุบัน คือ แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งผานความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันท่ี 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และลงประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลมท่ี 

๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๗ง วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๕๕ เพ่ือเปนกรอบช้ีนำใหภาคีการพัฒนาใชเปน

แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมของประเทศในชวงระยะเวลา ๕ ป  
ที่มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมุงหวังใหการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของประเทศเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองและสงเสริม

ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

 แผนจัดการฯ ฉบับขางตน ไดเสนอแนะใหมี

การรวบรวมขอมูลที่ใชในการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติภายใตแผน

จัดการฯ และจัดทำรายงานความกาวหนาผลการ

ดำเนินงาน เพือ่เผยแพรใหสาธารณชนไดรบัทราบเปน
ประจำทุกป รวมทั้ง ใหมีการติดตามประเมินผลภาพ

รวมจำนวน ๒ ระยะ คือ ๑) การติดตามประเมินผล

ตามเปาหมายในระยะ ๒ ป หลังจากการประกาศใช 

และ ๒) การติดตามประเมินผลตามเปาหมายเม่ือ

สิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ (๕ ป) เพื่อรวมรวมปญหา

และอุปสรรคจากการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ 

ที่กำหนดไวและนำไปใชประกอบการจัดทำแผน

จัดการฯ ในระยะตอไป  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. ไดดำเนิน

การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ ในปที่ ๑ ของ

การประกาศใช เพ่ือติดตามผลความกาวหนาในการ

ดำเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และประเมินผล

ความสำเร็ จของการดำ เนินงานตามแผนงาน 

และตัวช้ีวัด ภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม  

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในชวง ๑ ปแรกของการ 

ประกาศใช (พ.ศ. ๒๕๕๕) เพ่ือดำเนินการตาม 

ขอเสนอแนะกลไกการติดตามและประเมินผล ภายใต

แผนจัดการ อันเปนการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน

จัดการฯ ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความชัดเจนใน

ทางปฏิบัติยิ่งขึ้น  

 

ผลการดำเนินงาน  

 ผลจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ภายใตแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕–

๒๕๕๙ ภายใต ๖ ยุทธศาสตร และ ๒๐ แผนงาน 

แนวทางปฏิบัติในระยะเรงดวน ซึ่งเปนแนวทางท่ีมี

ความสำคัญและจำเปนตองใหหนวยงานที่รับผิดชอบ

เรงดำเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งส้ิน ๗๖ 

แนวทาง พบวาหนวยงานสวนใหญไดดำเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไวใน

แผนฯ มีเพียงแนวทางปฏิบัติระยะเรงดวน จำนวน  

๘ แนวทาง ที่ยังไมมีการดำเนินการใดๆ สำหรับ 

ผลการดำเนนิงานทีต่อบสนองหรือสอดคลองกบัตัวช้ีวดั

ของแผนจัดการฯ จากทั้งหมด ๓๖ ตัวช้ีวัด พบวามี 

ผลการดำเนินงาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สำเร็จและ

สอดคลองกับตัวช้ีวัดแลว รวมท้ังส้ิน ๑๐ ตัวช้ีวัด  

คิดเปนรอยละ ๒๗.๗๘ โดยที่เหลือแบงเปน ที่อยู
ระหวางดำเนินการ จำนวน ๑๗ ตวัชีว้ดั คดิเปนรอยละ 

๔๗.๒๒ และยังไมมีขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีใชในการ
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ประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดได จำนวน ๙ ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐  

 สผ. ไดรวบรวมและเสนอขอเสนอแนะเชิง

นโยบายในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ผานการ

พิจารณาจากผูบริหารและใหเสนอคณะอนุกรรมการ

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมพิจารณาตอไป 

 

ปญหา อุปสรรค 

 ปญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตาม

แผนจัดการฯ ไดแก ขาดการสนับสนุนงบประมาณ

หรือไดรับอยางจำกัดในการดำเนินการ ขาดการ

สื่อสารทำความเขาใจในสาระสำคัญและแนวทาง

ปฏิบัติภายใตแผนจัดการฯ กับทุกภาคสวน ทำให

หนวยปฏิบัติหรือหนวยงานรับผิดชอบไมทราบ

บทบาทหนาที่ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองตาม

แผนจัดการฯ รวมท้ังบทบาทหนาที่และภารกิจที่

รับผิดชอบเกิดการเพ่ิมภาระงานใหกับหนวยงานตางๆ 

และขาดการผลักดันจากหนวยงานสวนกลางเพื่อ

สงเสริมและบูรณาการกับแผนฯ อื่นๆ 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ  

 - ทุกภาคสวนตองเห็นความสำคัญกับแผน

จัดการฯ นำไปดำเนินการ โดยกำหนดเปนกรอบและ

หลักการการตั้งงบประมาณประจำป รวมท้ัง ตองให

ความสำคัญกับการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ของประเทศไทยและนำผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจัง เ พ่ือแกไขปญหาและรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ความรวมมือจากภาคพีฒันาและการมสีวนรวม

ของทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อนแผนฯ และควบคุม

กำกับภายในองคกรใหนำยุทธศาสตร แผนงาน และ
แนวทางปฏิบตั ิไปสูการปฏิบตัอิยางตอเนือ่งและจริงจงั 

 - การถายทอดองคความรูใหแกบุคลากรของ

องคกรใหมีความเขาใจและสามารถนำแผนจัดการฯ 

ไปปฏิบัติ 

 

ขอเสนอแนะ 

 การติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ จะตอง

ดำเนินการอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหไดมา

ซึ่งขอมูลท่ีเปนปจจุบันและถูกตอง เพ่ือใชในการ

วิเคราะห วางแผนในการทบทวนหรือปรับปรุงแผนให

ไดอยางถูกตองสอดคลองกับความตองการของภาคี

พัฒนามากยิ่งข้ึน รวมท้ัง เกิดความเขาใจรวมกัน

ระหวางหนวยงานภาคีพัฒนาและเจาหนาท่ี ที่ได

กำหนดใหเปนหนวยงานรับผิดชอบตอเปาหมาย ตวัช้ีวดั 

แผนงาน และแนวทางปฏิบัติ ภายใตแผนฯ เพ่ือให

เกิดการขับเคล่ือนแผนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 
ò.ö.ò ¡ÒÃμÔ ´μÒÁ»ÃÐ àÁÔ¹¼Å¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ¾×é¹·ÕèªØ‹Á¹éÓã¹»ÃÐà·Èä·Â  
 พื้นท่ีชุมน้ำ (Wetland) เปนระบบนิเวศท่ี

สำคัญและมีคุณคาตอการดำรงชีวิตตอพืชและสัตว 

โดยเฉพาะอยางย่ิง มีความผูกพันตอวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของประชาชนในทองถิ่น เนื่องจากเปน

แหลงอาหาร ประกอบอาชีพ ที่อยูอาศัย ฯลฯ 

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวย

พื้นที่ชุมน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร (Convention on 

Wetlands of International Importance as 

Waterfowl Habitat : RAMSAR Convention) 

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเปนสมาชิกลำดับท่ี ๑๑๐ 

ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีชุมน้ำท่ีไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวาง

ประเทศ หรือแรมซาไซต (Ramsar Site) ทั้งส้ิน ๑๔ 
แหง จากการท่ีประเทศไทยเปนภาคีของอนุสัญญา

แรมซาร สงผลใหประเทศไทยมีพันธกรณีตองรายงาน

สถานภาพการดำ เ นินงานตามพันธกรณี ของ

อนุสัญญาฯ ตอสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพื้นที่

ชุมน้ำทุก ๓ ป และจะตองรายงานสถานภาพการ

บริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ำในพ้ืนที่แรมซาไซต ภายหลัง
การข้ึนทะเบียนไปแลว ๖ ป แตเน่ืองจากท่ีผานมายัง

ไมมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ÊÓ
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ชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศท่ีไดมีการขึ้น

ทะเบียนไว สผ. จึงไดดำเนินงาน โครงการติดตาม

ประเมนิผลการบรหิารจัดการพืน้ท่ีชุมน้ำในประเทศไทย 

เพือ่นำเสนอคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการทีเ่กีย่วของ

ตามลำดับ และนำไปผนวกในรายงานเพื่อเสนอตอ

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำตอไป 

 
ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดดำเนินการคัดเลือกแรมซาไซตที่มีการ

ขึ้นทะเบียนมาแลวกวา ๖ ป จำนวน ๖ พื้นที่ เพื่อเปน

พื้นท่ีกรณีศึกษา ไดแก ๑) พื้นท่ีชุมน้ำพรุควนขี้เสียน
ในเขตหามลา สัตวป าทะเลนอย จั งหวัดพัทลุง  

๒) พื้นท่ีชุมน้ำเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง จังหวัด 

บึงกาฬ ๓) พื้นท่ีชุมน้ำดอนหอยหลอด จังหวัด

สมุทรสงคราม ๔) พื้นที่ชุมน้ำปากแมน้ำกระบี่ จังหวัด

กระบี่ ๕) พื้นที่ชุมน้ำอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-เขต
หามลาสตัวปาหมูเกาะลบิง - ปากแมนำ้ตรงั จงัหวดัตรงั 

และ ๖) พื้นท่ีชุมน้ำอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยไดดำเนินการสำรวจสภาพ

พืน้ที ่สมัภาษณประชาชนท่ีอาศยัอยูในบรเิวณใกลเคยีง 

และหนวยงานในพื้นท่ี รวมท้ังจัดประชุมเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นจากผูแทนชุมชน หนวยงานภาครัฐ 

องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และสถาบันการศึกษา 

เพ่ือรับฟงขอมูล/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

พื้นที่ชุมน้ำในแตละพ้ืนที่ โดยผลผลิตที่ไดจากการ

ดำเนินงาน คือ ขอมูลสถานภาพพื้นที่การบริหาร

จัดการ และปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการพื้นท่ี

ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหวางประเทศ จำนวน ๖ 
พื้นท่ี ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนำกฎหมายและมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไปใชในการบริหารจัดการ

พื้นท่ีชุมน้ำ รวมทั้งขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความ

สำคัญระหวางประเทศ ซึ่ง สผ. จะไดนำเสนอคณะ

อนุกรรมการและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
ผลักดันใหนำไปสูการบริหารจัดการพ้ืนที่ชุมน้ำที่มี

ความสำคญัระหวางประเทศอยางมปีระสทิธภิาพตอไป 

 

การติดตามพื้นที่ชุมน้ำ 
ในพื้นที่บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 ๑. ความรู ความเขาใจของหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความสำคัญและคุณคา

ของพื้นที่ชุมน้ำ 

 ๒. ขอมลู องคความรู และงานวิจยัทีเ่กีย่วของ

กบัการบริหารจดัการพืน้ทีชุ่มนำ้ในพืน้ทีม่คีอนขางนอย 

 ๓. การบังคับใชกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ

กับพื้นที่ชุมน้ำยังไมเครงครัดเพียงพอ 
 

ขอเสนอแนะ 

 ๑. หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุน

งานดานวิชาการและงบประมาณในการบริหารจัดการ

พื้นที่ชุมน้ำแกหนวยงานในระดับพื้นที่ 

 ๒. ควรมีการติดตามประเมินผลการบริหาร

จัดการพื้นที่ชุมน้ำอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 
ò.ö.ó ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  
 ตามมาตรา ๑๓ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕ กำหนดใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

มีหนาที่นำเสนอรายงานเก่ียวกับสถานการณคุณภาพ 

สิ่งแวดลอมของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใน

การจัดทำนโยบายและวางแผนการจัดการคุณภาพ
สิง่แวดลอมของประเทศ โดยคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทำรายงาน

สถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือทำหนาท่ีกำกับ

การยกรางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

ภายใตกรอบ DPSIR (Diver-Pressure-State 
Impact Response) เพ่ือวิเคราะหสถานการณ 

ประเด็นปญหา ผลกระทบ และคุณภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

ประเทศในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงกลางป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พรอมทั้งคาดการณสถานการณและแนวโนมการ
เปลี่ ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พรอมท้ังจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของประเทศใหเกิดความยั่งยืน 
 

ผลการดำเนินงาน 

 รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 

๒๕๕๖ เปนการรายงานสถานการณการเปล่ียนแปลง

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ - กลางป พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต

กรอบที่โครงการสิ่งแวดลอมสหประชาชาติกำหนด 

โดยเปนการวิเคราะหผานกรอบแนวคิด DPSIR เพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผล

ตอสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในทางทีด่ขีึน้

และเสื่อมโทรมลง อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน น้ำ พลังงาน มลพิษ 

ชุมชน และส่ิงแวดลอมศิลปกรรม รวมท้ังสถานการณ

ที่เห็นวาเปนเรื่องพิเศษที่สำคัญที่เกิดขึ้น ไดแก ปญหา

ภัยแลงที่เกิดขึ้น การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของ

แมน้ำโขง ซึ่งเปนผลจากโครงการพัฒนาของกลุม

ประเทศในลุมน้ำโขง และการสูญพันธุและการสูญเสีย

ระบบนิเวศกับการฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปล่ียนแปลงสถานการณคณุภาพส่ิงแวดลอมดังกลาว

ขางตนลวนเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน การพัฒนา

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

การขยายพืน้ท่ีอยูอาศยั การขยายตวัของอุตสาหกรรม 

การขยายตัวของพื้นท่ีทางการเกษตร ตลอดจน 

การสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน  

 จากการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงาน

ขอมูลการเปล่ียนแปลงสถานการณคณุภาพสิง่แวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. จักไดนำ (ราง) รายงานสถานการณ

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๖ เสนอคณะ

กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรีตอไป 

โดยผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำไป

ใชเปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผน

บริหารจัดการ และสำหรับภาคสวนอื่นๆ สามารถเสรมิ

ความรูความเขาใจและนำไปสูความตระหนัก และความ
รวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตอไป 
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ò.ö.ô ¡ÒÃμÔ ´μÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ �·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã 
¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃËÃ×Í
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¾Ñ§§Ò áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè ã¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐ¡ÒÈ 
¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒ  
 เพื่อติดตามสถานการณทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม และการดำเนนิโครงการหรอืกิจกรรม

ที่ไดกำหนดหามกระทำการหรือประกอบกิจกรรมใน

เขตพื้นท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดพังงา และ

จงัหวัดกระบ่ี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ๓ ฉบับ คือ 

 ๑) ประกาศกระทรวงฯ ในทองท่ีอำเภอครุะบรุ ี

อำเภอตะกั่วปา อำเภอทายเหมือง อำเภอทับปุด 

อำเภอเมืองพงังา อำเภอตะก่ัวทุง และอำเภอเกาะยาว 

จังหวัดพังงา  

 ๒) ประกาศกระทรวงฯ ในทองท่ีอำเภออาวลึก 

อำเภอเมืองกระบี ่อำเภอเหนอืคลอง อำเภอคลองทอม 

และอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 ๓) ประกาศกระทรวงฯ ในบรเิวณพืน้ท่ีจงัหวดั

กระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ไดสิ้นสุด 

การบังคับใชเม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งหากมี
ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๓ ฉบับดังกลาว โครงการ

หรือกิจกรรมเหลานี้จะสามารถดำเนินการได 
 

ผลการดำเนินงาน  

 ๑. รายงานการติดตามสถานการณทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และโครงการหรือกิจกรรม
ในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดพังงา และจังหวัด

กระบี ่ในระหวางประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม สิ้นสุดการบังคับใช เสนอตอคณะ

กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อทราบ 

 ๒. ฐานขอมูลโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับ
อนุญาตใหดำเนินการในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 

จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ภายหลังจาก

ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ไดสิ้นสุดการใชบังคับ 

ซึ่งหากมีประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๓ ฉบับดังกลาว 

โครงการหรือกิจกรรมเหลานี้จะสามารถดำเนินการได 

 ผลจ ากก า รด ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ดั ง กล า ว  

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ สผ. สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา และ

จังหวัดกระบี่ ไดรับทราบและตระหนักถึงสถานการณ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเขตพื้นท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบ่ี 

ภายหลังจากประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๓ ฉบับ  

ไดสิ้นสุดการใชบังคับ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ฐานขอมูลควรไดรับการปรับใหเปนปจจุบัน

อยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถอางอิงถึงสถานการณ

ปจจุบันในพื้นท่ีและเปนประโยชนตอการนำมาใช

ประกอบการวิเคราะหและวางแผนการดำเนินการใน

อนาคต 

 
จังหวัดกระบี่ 

จังหวัดพังงา 
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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๔๕ เห็นชอบใหจัดทำแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลา เพ่ือเปนกรอบในการบริหารจัดการ

ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา รวมท้ังให สผ. เปนหนวยงาน

หลักในการจัดทำแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ

พัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลา เพ่ือใหการดำเนินการ

ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ในลุมน้ำทะเลสาบสงขลาเปนไปอยางเปนระบบ

เชื่อมโยงกัน และสามารถสะทอนภารกิจของรัฐบาลท่ี

มุงเนนใหเกิดประโยชนตอประชาชนในพื้นท่ีลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลา โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ประหยัดและเกิดความคุมคาตอระบบ

เศรษฐกิจในภาพรวมและมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

สผ. ไดดำเนนิการจัดทำแผนงบประมาณในเชงิบูรณาการ

พัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลาต้ังแตปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา ตามกรอบยุทธศาสตร 

แผนแมบทการพัฒนาลุ ม น้ ำทะเลสาบสงขลา  

ดังน้ัน เพ่ือใหเห็นแนวโนมการเปล่ียนแปลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลาภายหลังจากการดำเนินงานตามแผน

งบประมาณในเชิงบูรณาการดังกลาว จึงไดจัดทำ

รายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือรวบรวม

ขอมูลสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในแตละประเด็นใหเปนปจจุบัน สำหรับเปนขอมูลใน
การวางแผนในการดำเนินงานบริหารจัดการลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
ผลการดำเนินงาน  

 สผ. ไดดำเนินการรวบรวมขอมูลทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบ

สงขลา ทบทวนขอมูลสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมลุมน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลา  

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับทบทวน ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พรอมท้ังวิเคราะหปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

พัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลาตามกรอบแผนแมบท

และแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ประสิทธิภาพ

ในการใชงบประมาณ และกลไกการบริหารจัดการ

พื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และจัดทำเปนรายงาน

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลาป พ.ศ. ๒๕๕๕ พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายตอการพัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และ

สผ. คาดวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดรบัเอกสารรายงาน

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ำ

ทะเลสาบสงขลาป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใชอางอิงในการ

ดำเนินงานตอไป 

 

ปญหา อุปสรรค 

 การจัดทำฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมมีการจัดเก็บตามภารกิจหลักของ

แตละหนวยงาน ขอมูลที่ไดจึงถูกจัดเก็บในระบบที่

แตกตางกันอยูกระจายตามหนวยงาน ทำใหขอมูลมี

อยูกระจัดกระจายขาดความตอเน่ืองและขอมูล 

สวนใหญไมทันสมัย 

 

เงื่อนไขความสำเร็จ และขอเสนอแนะ 

 ควรมีหนวยประสานงานกลางในการรวบรวม 
จัดทำและพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ครบถวนถูกตองและ

ทันสมัย สามารถใชเปนเครื่องมือในการวางแผน 

แกไขปญหาและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนิน

แผนงานหรือโครงการภายใตแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาลุมน้ำทะเลสาบสงขลาแบบบูรณาการ 
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การประชุมหารือเพื่อแกไขปญหาการจัดที่ดินใหราษฎร  
ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน  

โดยมี นายพินิจ หาญพาณิชย  
ผูวาราชการจังหวัดลำพูน เปนประธาน 

การประชุมหารือเพื่อแกไขปญหาราษฎร 
โครงการจัดที่ดินพื้นใหญ บานกอทุง  

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกอ  

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ò.ö.ö ¡ÒÃμÔ ´μÒÁ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§
·ºÇ§¡ÒÃàÁ×Í§μÒÁÁμÔ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ñ̈´·Õè´Ô¹
áË‹§ªÒμÔ  
 คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ เปนองคกร

บริหารจัดการที่ดิน จัดต้ังตามมาตรา ๑๔ แหง

ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีรั ฐมนตรีว าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปน

ประธานกรรมการ มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีแตงต้ัง จำนวน ๗ คน และเลขาธิการ สผ. 

เปนกรรมการและเลขานุการฯ โดยมีอำนาจหนาที่

ตามมาตรา ๒๐ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตั้งแต

ประมวลกฎหมายท่ีดินมีผลใชบังคับ เม่ือป พ.ศ. 

๒๔๙๗ คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ ไดตรา

ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ออกบังคับใช 

รวม ๑๒ ฉบับ ตามระเบียบของคณะกรรมการจัด

ที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙) วาดวยการ

ควบคุมการจัดท่ีดินของทบวงการเมือง ลงวันท่ี ๑๔ 

มกราคม ๒๕๒๙ ขอ ๑๒ กำหนดใหทบวงการเมืองใด

ประสบปญหาหรืออุปสรรคในการจัด ท่ีดินตาม

โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหเสนอปญหาและอุปสรรคตอ

คณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ เพ่ือทราบและ

พิจารณาดำเนินการแกไขหรือใหความชวยเหลือได 

และ ขอ ๑๓ ตองรายงานผลการดำเนินงานใหคณะ

กรรมการจัดที่ดินแหงชาติทราบ จนกวาจะดำเนินการ

จัดที่ดินตามโครงการนั้น ๆ เสร็จ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ในฐานะฝายเลขาธิการคณะกรรมการจัด

ที่ดินแหงชาติ ไดดำเนินโครงการติดตามผลการดำเนิน

งานจัดที่ดินของทบวงการเมืองตามมติคณะกรรมการ

จัดท่ีดินแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตาม 

ผลการดำเนินงานจัด ท่ีดินของทบวงการเ มือง  

ในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

ตลอดจนขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ปญหาอุปสรรค 

ในการดำเนินงาน เพ่ือรายงานคณะกรรมการจัดท่ีดิน

แหงชาติ ทั้งนี้ ไดแบงการดำเนินงานออกเปน ๒ สวน 

คือ การติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินในภาพรวม 

และผลการดำเนินงานเปนรายกรณี โดยขอมูลผลการ

ดำเนินการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติตาม

มติคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ การวิเคราะห

ขอกฎหมายและขอเท็จจริง ความกาวหนา ปญหา

และอุปสรรคในการดำเนินงาน พรอมท้ังขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ที่ดิน นำเสนอตอคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ  

จะไดทำเสนอตอทบวงการเมืองท่ีดำเนินงานจัดที่ดิน

ตามมติคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ เพ่ือท่ีจะ
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สามารถดำเนินการจัดท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ในการใช

ประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 ความไมชัดเจนในเรื่องแนวเขตและสถานะ

ของที่ดิน ที่นำไปจัดใหประชาชน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรตรวจสอบและจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐ

ใหอยูในรูปดิจิตอล มาตราสวน ๑ : ๔,๐๐๐ และ

ปรับปรุงระบบการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิใน

ที่ดินใหมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามกฎหมาย 

 ทบทวนนโยบายการจดัท่ีดนิของทบวงการเมอืง

ใหสอดคลองกบัภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม 

โดยกำหนดนโยบาย เปาหมายและวิธีการรวมกับ

หนวยงานจดัท่ีดนิ จงัหวดั องคการปกครองสวนทองถิน่ 

และองคกรชุมชน เพื่อแกไขปญหาที่ดินของราษฎรได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

ò.÷ ÃÐººÊÒÃÊ¹à·Èà¾×è Í¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ áÅ Ð
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

 
¡ÒÃ Ñ́̈ ·Óá¼¹ºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ Œ́Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�
áÅÐÊÒÃÊ¹à·È  
 ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ไดกำหนดกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยที่การประเมินดานการพัฒนาองคการ ตัวชี้วัดที่ ๙ 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

กำหนดใหสวนราชการตองมีแผนการบริหารความเสีย่ง

ดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และกระบวนการที่

แสดงถึงการตอบสนองการบุกรุกที่เสี่ยงตอการทำงาน
ของระบบสารสนเทศ ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุน

การปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองภายใตภาวะวิกฤต  

(เชน ไฟไหม น้ำทวม แผนดินไหว เปนตน) เพ่ือให

สามารถลดความเสียหายไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการ

ปองกันเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนและการดำเนินการ

ตามแผน 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดาน

คอมพิวเตอรและสารสนเทศข้ึน โดยจัดการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ด านคอมพิ ว เตอร และสารสนเทศสารสนเทศ  

ตามคำรับรองการปฏบิตัริาชการของ สผ. ปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๖” เม่ือวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

เพ่ือระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ ย งด านคอมพิ ว เตอร และ

สารสนเทศ ซึ่งผูบริหาร สผ. ไดใหความเห็นชอบกับ

แผนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ 

 

ò.ø ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò »ÃÑº»ÃØ§¡®ËÁÒÂ ÃÐàºÕÂº 
 

ò.ø.ñ ¡ÒÃ¢Ñº à¤Å×è Í¹¡ÒÃ´Ó à¹Ô ¹§Ò¹μÒÁ
ÃÐàºÕÂº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐãªŒ»ÃÐâÂª¹�
¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾áË‹§ªÒμÔÇ‹Ò´ŒÇÂ
ËÅÑ¡à¡³± �áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
ªÕÇÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃä´ŒÃÑº¼Å»ÃÐâÂª¹ �μÍºá·¹¨Ò¡
·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃªÕÇÀÒ¾ ¾.È.òõõô  
 ทรัพยากรชีวภาพเปนปจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

ต อ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒนา เพื่ อ ก า ร ผลิ ต ใ นภ าค

อตุสาหกรรมหลายดาน เชน อาหาร ยา เกษตรกรรม ฯลฯ 

และประเทศไทยซึ่ ง ต้ั งอยู ในภูมิภาค ท่ีมีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง ยังมีกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กั บ ก า ร เข า ถึ ง แ ละก า รแบ ง ป น ผลประ โ ยชน 

ไ ม ค ร อบคลุ มท รัพย าก รชี ว ภ าพ ทุ กประ เภท  

อีกท้ังหลักเกณฑและมาตรฐานในการพิจารณาภายใต 
กฎระเบียบดังกลาว ยังมีความแตกตางกันมาก  

จึงจำเปนตองมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ

เขาถึงและไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากร ÊÓ
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ชีวภาพที่ชัดเจน เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่

กำกับ ดูแล และบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ  

มีแนวทางในการดำเนินงานดานการเขาถึงและ 

การแบงปนผลประโยชนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งน้ี เพ่ือชวยรักษาผลประโยชนที่เกิดจากการนำ

ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไปใช ดังน้ัน ระเบียบ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ใ ช ป ร ะ โ ย ช น 

ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการได

รับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 

๒๕๕๔ จะเปนกลไกที่ใชในการกำหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพและการได

รบัผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพใหเปน

ไปในทางเดียวกันและสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวของยึดถือปฏิบัติหรือออกกฎหมายลำดับรอง

เพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สผ. ไดประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวของเพื่อใหนำระเบียบฯ ไปใชหรือปรับ

ใชในการดำเนินงานเร่ืองการเขาถึงและการแบงปนผล

ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพที่หนวยงานนั้นๆ ดูแล

โดยผลลัพธที่เปนรูปธรรม ดังนี้ 

 ๑. เอกสารคำขอรับหนังสืออนุญาตและ

หนังสืออนุญาตตามแบบท่ี คณะกรรมการอนุรักษ

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

แหงชาติ (กอช.) กำหนด ซึ่งปจจุบันมี ๔ แบบ โดยมี
แบบกลาง ๑ แบบ และแบบที่หนวยงานใชดำเนินการ
อยูแลวและมีความสอดคลองกับขอกำหนดของ

ระเบียบฯ ๓ แบบ ทั้งนี้เพื่อลดความยุงยากในการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

 ๒. ผลการจำแนกหนวยงานท่ีดูแลทรัพยากร

ชีวภาพและมีอำนาจตามกฎหมายในการใหอนุญาต

เขาถึงทรัพยากรชีวภาพ 

 ๓. หนวยงานนำรองทีจ่ะรวมจดัทำกลไกภายใน

เพื่อดูแลเรื่องการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน

จากทรัพยากรชีวภาพที่ตนดูแลอยู ๓ หนวยงาน 

 ๔. ผลการติดตามความกาวหนาในการเขาถึง

และการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพครั้งแรก ซึ่งจะ

นำไปสูการพิจารณาสถานภาพปจจุบันของการใช

ประโยชนทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยตาม

หลักการการเขาถึงและการแบงปนผลประโยชน 

 

ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสำเร็จ 

 การเขาถึงและการแบงปนผลประโยชนจาก

ทรัพยากรชีวภาพ เปนประเด็นใหมที่หนวยงานของรัฐ 

ตองดำเนินการ ดังน้ันจึงตองมีการปรับปรุงการ 

ดำเนนิงานภายในของแตละหนวยงาน การทบทวนกฎ 

ระเบียบ และอาจตองมีการสรางกฎ ระเบียบ และ

หนวยงานใหม เพ่ือรองรับการดำเนินการดังกลาว  

ซึ่งมักเกิดปญหาดานงบประมาณ กำลังคน ในการ

ดำเนินการดังกลาว 

 
ò.ø.ò ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ´ŒÒ¹¡®ËÁÒÂ  
 ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. มีจำนวนคดีปกครองที่

อยูในระหวางพิจารณา จำนวน ๕๓๔ คดีซึ่งสวนใหญ

เปนคดีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งแยกคดีออกมาจาก

คดีปกครองท่ี ๑๘๐๗/๒๕๕๓ เนื่องจากมีผูฟองคคี
เปนจำนวนมาก ศาลปกครองกลางจึงมีคำส่ังแยกคดี 

เพ่ือสะดวกตอการพิจารณาคดี โดยเปนคดีปกครอง

เก่ียวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน ๕๓๒ 

คดี คดีที่เกี่ยวกับพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม และคดี 

ที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง รวมจำนวน ๒ คดี  
การดำเนินงานทางดานกฎหมาย ประกอบดวย 
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คดีและการใหความเห็นทางกฎหมาย จำนวน 

คดีปกครองที่อยูในระหวางพิจารณา ๕๓๔ 

คดีปกครอง คดีแพง ที่ สผ. เปนพยานและผูเชี่ยวชาญ ๕ 

การใหความเห็นทางกฎหมาย ๑๖๔ 

การตรวจพิจารณารางสัญญา ๓๖ 

การตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิในการจัดทำรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

๓๔ 

การเตรียมการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิในการจัดทำรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

๒๖ 

ò.ù ÀÒÃ¡Ô¨·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
 ÃÐ´ÑºªÒμÔ 
 

ò.ù.ñ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒμÔ  
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสง เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มีการประชุม ๗ ครั้ง ประกอบดวย เรื่องเพื่อพิจารณา 

๘๓ เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ ๒๑ เรื่อง ดังนี้ 

 ดานนโยบายและการบริหาร จำนวน ๒๖ 

เร่ือง เชน 

 • กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน
สิง่แวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดลอมแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 • รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการ

คุมครองสิ่งแวดลอม ไดแก 

๔% 

๑% 

๒๑% 

๖๗% 

๔% คดีปกครองที่อยูในระหวางพิจารณา 

การดำเนินการดานกฎหมาย ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คดีที่สำนักงานฯ เปนพยาน 

การใหความเห็นทางกฎหมาย 

การตรวจพิจารณารางสัญญา 

การตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิจัดทำ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การเตรียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิ 
จัดทำรายงานฯ 

๓% 
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 - บริเวณทองที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบอผุด 

ตำบลมะเร็ต ตำบลแมน้ำ อำเภอเกาะสมุย และ 

ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบานใต ตำบลเกาะเตา อำเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. .... 

 - บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ 

ในพืน้ท่ีบางสวน ในทองทีต่ำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย 

อำเภอเมืองเชียงใหม ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง 

และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และ

ในพ้ืนที่บางสวนในทองที่ตำบลตำบลอุโมงค อำเภอ

เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. .... 

 • การดำเนินการตามมาตรการปองกันและ

แกไขปญหาการลักลอบท้ิงและบริหารจัดการกาก

อุตสาหกรรมที่เปนอันตราย 

 • การรั่วไหลของน้ำมันในทะเล บริเวณ 

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 

 • แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 • แนวทางการนำกลับและสงกลับของเสีย

อันตรายที่เคลื่อนยายขามแดนอยางผิดกฎหมาย 

 • แนวทางและขั้นตอนในการจัดทำและ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) ตามมาตรการอนุรักษพื้นท่ีชุมน้ำขอ ๑๐ ของ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 
 ดานการพัฒนาระบบการวเิคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จำนวน ๑๕ เรื่อง เชน 
 • การกำหนดประเภทโครงการหรือกิจการ

ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ง

ทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ (การผลิต กำจัด หรือปรับแตงสาร

กัมมันตรังสี และอุตสาหกรรมผลิตถานโคก ทุกขนาด) 
 • การปรับปรุงการพิจารณารายงานการ

ศึกษาดานส่ิงแวดลอมเพ่ือประกอบการขออนุมัติ
ผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ำช้ันที่ ๑ เพ่ือการ

ทำเหมืองแร 

 • การดำเนินงานตามติคณะรฐัมนตร ีเม่ือวันท่ี 

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เร่ือง พิจารณาแกไขปญหา

อุปสรรค และระยะเวลาการพิจารณาโครงการ 

ทีเ่หมาะสม ใหสอดคลองกบัการปฏบิตัติามมาตรา ๖๗ 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 

 ดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จำนวน ๒๑ เรื่อง เชน 

 • โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม

ทาอากาศยานกรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยาน

สวุรรณภมู ิ (ชวงพญาไท-บางซือ่-ดอนเมอืง) ของการรถไฟ 

แหงประเทศไทย 

 • โครงการโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ ๒ 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 • โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลำตะคอง 

ระยะที่ ๒ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 • โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยาน

นราธิวาส ของกรมการบินพลเรือน 

 • โครงการกอสรางทาเทียบเรือชายฝ ง  

(ทาเทียบเรือ A) ทาเรือแหลมฉบัง ของการทาเรือแหง

ประเทศไทย 

 

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดลอมประชุม จำนวน ๖ ครั้งโดยในการ

ประชุม ดั งกล าว มีวาระการ พิจารณาแบ ง เปน 

ดานนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนส่ิงแวดลอม 

จำนวน ๑๖ เรื่อง ดานการพิจารณาใหการสนับสนุน

เงินกองทุนสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๓) และ (๔) 

แหงพระราชบัญญัติส ง เสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวม ๑๘ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑. ดานนโยบายในการบริหารจัดการ

กองทุนสิ่งแวดลอม จำนวน ๑๖ เรื่อง 

 ๑.๑ การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ

กองทุนส่ิงแวดลอม คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ (๒๓ มกราคม 

๒๕๕๕) กรณีเทศบาลนครหาดใหญ ขอปรับวงเงิน 

สงคนืกองทุนสิ่งแวดลอม 

 ๑.๒ ขอขยายระยะเวลามาตรการสนับสนุน

เงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อชวยเหลือกลุมผูรับ

บริการจากกองทุนสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจาก

อุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑.๓ ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเรงดวน 

เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรปาไมของ

ประเทศ ดำเนินการโดย สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

 ๑.๔ รางเกณฑการประเมินผลการดำเนิน

งานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดลอม) ประจำปบัญชี 

๒๕๕๖ 

 ๑.๕ รางบนัทึกแกไขเพ่ิมเตมิ บนัทึกขอตกลง
เกี่ ยวกับการส ง เ งินคืน เข ากองทุนสิ่ งแวดลอม 

โครงการออกแบบรวมกอสรางระบบรวบรวมและ

บำบัดน้ำเสียรวม (คร้ังท่ี ๒) ระหวางกระทรวง 

การคลัง (กองทุนสิง่แวดลอม) กบัเทศบาลนครหาดใหญ 

 ๑.๖ เทศบาลเมืองปตตานีขอชะลอการ

ดำเนินการ ตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

 ๑.๗ คูมือการจัดทำขอเสนอโครงการท่ี

ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม ตาม

มาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕    

 ๑.๘ รางรายงานประจำปกองทนุส่ิงแวดลอม 

๒๕๕๕ 

 ๑.๙ เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา ขอยกเลิก

การดำเนินงาน ตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. 

๒๕๓๕ 

 ๑.๑๐ กรอบทิ ศทางการส นับสนุน เ งิ น

กองทุนสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แหงพระราช

บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ๑.๑๑ หลัก เกณฑการพิ จ ารณาให การ

สนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดลอม กรณีโครงการ

ปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับความเสียหาย

จากอุทกภัย ป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑.๑๒ ทบทวนแผนแมบทกองทนุส่ิงแวดลอม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  

 ๑.๑๓ แผนจัดสรรเงินกองทุนส่ิงแวดลอม 

ปงบประมาณ ๒๕๕๗  

 ๑.๑๔ (ราง) แผนแมบทสารสนเทศกองทุน

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และแผน

ปฏบิตักิารสารสนเทศกองทนุสิง่แวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๑.๑๕ (ราง) แผนบริหารความเส่ียงกองทุน
สิ่งแวดลอมและแผนปฏิบัติการรองรับความเส่ียง

กองทุนสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๑.๑๖ (ราง) คูมือการขอรับการสนับสนุน

เงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม สำหรับภาคเอกชน  
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 ๒. ดานพิจารณาสนับสนุนเ งินกองทุน

สิ่งแวดลอม จำนวน ๑๘ โครงการ ไดแก 

 ๒.๑ การสนับสนุนโครงการเงินกูภาคเอกชน 

ตามมาตรา ๒๓(๓) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๖๕๓.๖๑ ลานบาท และ 

มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติแลวขอยกเลิกโครงการ 

จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๒๙.๐๐ ลานบาท  

 ๒.๒ การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนดาน

การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมาตรา 

๒๓(๔) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๖ โครงการ 

วงเงิน ๒๘,๗๑๙,๑๕๐ บาท 

 
ò.ù.ó ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈáË‹§ªÒμÔ  
 คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศแหงชาติ แตงตั้งขึ้นตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

 ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ 

ตอนพิเศษ ๗๕ ง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐  

 ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เลม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๑๔๓ ง ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๒ 

 ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เลม ๑๒๘ ตอนพเิศษ ๓๕ ง ลงวนัที ่๒๕ มนีาคม ๒๕๕๔ 
 ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ดำเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เลม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา  

ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

 กำหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรี

ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 

โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ 

ตางประเทศ เปนรองประธานคนท่ีหน่ึงและสอง 

ตามลำดับ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ และ

มีหนาที่ในการ ๑) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร

การปองกันและการแกไขปญหาดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย การกักเก็บและการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งการวิจัยและ

พัฒนาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๒) กำหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ และกลไก

การดำเนินงานรวมกับนานาชาติเกี่ยวกับการจัดการ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชนของ

ประเทศ รวมท้ังขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของ 

๓) เสนอแนะการแกไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย

ที่จำเปนหรือเปนประโยชนตอการดำเนินงานตาง ๆ 

ซึ่งเปนพันธกรณีที่ประเทศไทยผูกพันและตองปฏิบัติ

ตามความตกลงที่กำหนดไวในอนุสัญญาและพิธีสาร 

หรือการดำเนินการตาง ๆ ที่ควรกระทำเพ่ือสงเสริม

และสนับส นุนหลักการและวั ตถุประสงค ของ

อนุสัญญาหรือพิธีสาร ทั้งนี้ โดยใหสอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชนของประเทศ  

รวมทัง้ขอตกลงระหวางประเทศทีเ่กีย่วของ ๔) กำหนด

แนวทางและทาทีในการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญาและ

พิธีสารโดยตองพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชนของประเทศ  

รวมทัง้ขอตกลงระหวางประเทศทีเ่กีย่วของ ๕) ผลกัดนั 

กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานของรัฐและทุกภาคสวนใหเปนไปตาม

นโยบาย ยุทธศาสตร แผน แนวทาง หลักเกณฑ และ
กลไกการดำ เนินงานที่ ก ำหนดตามระ เบี ยบนี้ 

อยางตอเนือ่ง ๖) พจิารณาและสนับสนนุใหมกีารจัดสรร

งบประมาณแกหนวยงานของรัฐในการดำเนินงาน
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เ ก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยาง

เหมาะสม ๗) กำหนดมาตรการเพ่ือเสริมสรางความ

รวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ 

และภาคเอกชนในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงาน 

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๘) พิจารณา

เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการแตงต้ังกรรมการใน

คณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

๙) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือ

ปฏิบัติการตามระเบียบน้ีหรือตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย และ ๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อใหเปนไป

ตามระเบียบน้ี หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะ

รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ทัง้น้ี มคีณะอนกุรรมการภายใตคณะกรรมการฯ 

จำนวน ๓ คณะ ไดแก  

 ๑. คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศดานวิชาการ 

 ๒. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศดานการประสานทาทีไทยในการเจรจา 

 ๓. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศดานการจัดทำแนวทางการแสดงเจตจำนง  

(Pledge) การดำเนินงานลดกาซเรือนกระจกท่ี

เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) 

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีการ

ประชุมรวมทั้งส้ิน ๑ คร้ัง คือ เม่ือวันท่ี ๒๙ เมษายน 

๒๕๕๖ โดยมีประเด็นสำคัญ ไดแก การแตงตั้งคณะ

อนุกรรมการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน

การจัดทำแนวทางการแสดงเจตจำนง (Pledge) การ

ดำเนินงานลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของ

ประเทศ (NAMAs) ใหมีหนาท่ีในการพิจารณา

แนวทางการแสดงเจตจำนงการดำเนินงานลดกาซ
เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) 

พิจารณาแนวทางในการตรวจวัด รายงานผล และการ
ทวนสอบ (Measurement Reporting and 

Verification : MRV) สำหรับการดำเนินงานลดกาซ

เรือนกระจกที่เหมาะสม นอกจากนี้ ไดเห็นชอบให

ประเทศไทยยอมรับการแกไขพิธีสารเกียวโตและภาค

ผนวกของพิธีสารฯ และยอมรับใหขอแกไขดังกลาวมี

ผลบังคับใชไปพลางกอน โดยนำเสนอตามข้ันตอน

และแนวทางปฏิบัติตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบตัวบทสุดทายของการแกไขพิธีสารเกียวโต

และภาคผนวกของพิธีสารฯ และยอมรับใหการแกไขฯ 

มีผลบังคับใชไปพลางกอน รวมถึงใหจัดทำและสง

ตราสารยอมรับฯ และแจงความประสงคของประเทศไทย

ตอเลขาธิการสหประชาชาติภายหลังรัฐสภาให 

ความเห็นชอบแลวตอไป 

 
ò.ù.ô ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáË‹§ªÒμÔÇ‹Ò´ŒÇÂÍ¹ØÊÑÞÞÒ
¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÁÃ´¡âÅ¡  
 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญา

คุมครองมรดกโลก เปนคณะกรรมการตามมติคณะ

รัฐมนตรี ดำเนินงานมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยรอง

นายกรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  

เปนประธาน (รอยตำรวจเอก เฉลิม อยูบำรุง) และ 

สผ. เปนฝายเลขานุการ มีหนาที่ในการดำเนินการตาม

พนัธกรณีอนสุญัญาคุมครองมรดกโลก รวมท้ังพิจารณา

เสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

เพื่อขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ 
มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้  

 ๑. การ เสนอ พ้ืน ท่ีก ลุ มป าแก งกระจาน  
(Kaeng Krachan Forest Complex: KKFC) เพ่ือ 

ขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ  

 คณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอ
พื้นที่กลุมปาแกงกระจาน เพื่อขอข้ึนทะเบียนเปน

แหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ และเมื่อวันท่ี ๑๑ 

มกราคม ๒๕๕๖ ประธานไดนำมติดังกลาว เสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี ตอมาคณะรัฐมนตรี

ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติ 

เห็นชอบใหเสนอแหลงดังกลาวเพื่อขอขึ้นทะเบียน

เปนมรดกโลกตอศูนยมรดกโลก สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

ตามมติคณะกรรมการ และเม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ÊÓ
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๒๕๕๖ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ไดเสนอพ้ืนที่กลุมปาแกงกระจาน เพื่อขอขึ้นทะเบียน

เปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ ตอศูนยมรดกโลก  

 ๒. ทาทีของประเทศไทยและองคประกอบ

คณะผูแทนไทย ในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลก

สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๓๗ ระหวางวันท่ี ๑๖ - ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 การประชุมดังกลาว ประเทศไทยนอกจากจะ

เปนกรรมการมรดกโลก วาระป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ แลว 

ยังไดรับคัดเลือกเปนรองประธานกรรมการมรดกโลก 

ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร (Bureau) (ประกอบดวย ประธาน รองประธาน 

และผูรายงานการประชุม) ที่มีขึ้นกอนการประชุม

คณะกรรมการมรดกโลก ซึง่คณะกรรมการไดพิจารณา

และมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

 ๒.๑ องคประกอบคณะผูแทนไทย ประกอบดวย 

ผูชวยรัฐมนตรปีระจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (นายพิทยา พุกกะมาน) หัวหนาคณะ

เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ รองหัวหนา

คณะผูแทนไทยคนที่ ๑ และนางโสมสุดา ลียะวณิช 

รองหัวหนาคณะผูแทนไทยคนท่ี ๒ และผูแทนหนวย

งานที่เก่ียวของ ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง

กลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กรมชลประทาน 

กรมทางหลวง และสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๒.๒ ทาทีของประเทศไทย 

 ๑) ทาทีในฐานะรองประธานในการประชุม

คณะกรรมการมรดกโลก ใหคณะผูแทนไทย ใชดลุยพินจิ

ในการพิจารณากำหนดทาทีและหัวขอการประชุมใน

แตละวาระ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

(Bureau)  

 ๒) ทาทีในฐานะกรรมการมรดกโลกในการ

พิจารณาใหเสียงสนับสนุน และ/หรือ การแลกเสียง

สนับสนุนกับรัฐภาคีในวาระตางๆ ที่เก่ียวกับการข้ึน

ทะเบียนแหลงทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเปน

มรดกโลก และสถานภาพการอนุรักษแหลงมรดกโลก  

 ๓) ทาทีในประเด็นปราสาทพระวิหาร (หากมี

การหยิบยกในการประชุม) ใหยืนยันทาทีที่คณะ

รัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 

๒๕๕๕ โดยใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

ตอไป นอกจากนีไ้ดเหน็ชอบใหมกีารเตรยีมความพรอม

เรือ่งการส่ือสารกบัสงัคม และ/หรอื การประชาสมัพนัธ

กับประชาชนเปนระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจและ

ปองกันการบิดเบือนขอมูล ขอเท็จจริงในประเด็น 

ดังกลาว  

 ทั้งน้ี ฝายเลขานุการไดนำทาทีในประเด็น

ปราสาทพระวหิารเสนอคณะรฐัมนตร ีซึง่คณะรฐัมนตรี

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ  
ครั้งที่ ๓๗ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

คณะผูแทนไทยในฐานะรองประธาน 

คณะกรรมการมรดกโลก  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Bureau) 

96

ÃÒ
Â§

Ò¹
»Ã

Ð¨Ó
»‚ 
ò
õ
õ
ö



 

ในคราวการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ และไดจัด

แถลงขาวเรื่องการเตรียมการของประเทศไทยในการ

กำหนดทาทีและนโยบายตอกรณีการข้ึนทะเบียน

ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ขึ้นในวันท่ี ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ๓. การปรบัปรงุองคประกอบคณะอนกุรรมการ

มรดก โ ลกทา ง ธ ร รมช า ติ โ ดยมอบหมาย ให 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปนรองประธาน โดยคณะอนุกรรมการดังกลาวมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนประธาน กรมอุทยานแหงชาติ  

สัตวปา และพันธุพืช เปนฝายเลขานุการ มีหนาท่ี 

ในการพิจารณาเสนอแหลงมรดกทางธรรมชาติ 

เพื่อเสนอเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติและ
ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

 

ò.ù.õ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É �áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÃØ§
ÃÑμ¹â¡ÊÔ¹·Ã�áÅÐàÁ×Í§à¡‹Ò  
  “กรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา” เปนมรดก

ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ งเรืองดาน 

ศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติ รัฐบาลไดกำหนด

นโยบายการดำเนินงานเปนพิ เศษเฉพาะพื้น ท่ี  

เปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษ

และพัฒนากรงุรตันโกสนิทร และเมืองเกา พ.ศ. ๒๕๔๖  

มีคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร

และเมืองเกา ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกำกับการบริหาร

ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

เปนประธาน  หวัหนาสวนราชการ องคกรเอกชนทีเ่กีย่วของ 

และผูทรงคุณวุฒิไมเกินเจ็ดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

เปนกรรมการ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนกรรมการ 

และเลขานุการ ทำหนาท่ีวางนโยบาย กำหนดพื้นที่ 

และจั ดทำแผนแมบทการอ นุรั กษ และพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี รวมท้ังใหคำปรึกษาและความเห็น

โครงการของรัฐในพื้นที่รับผิดชอบ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการ

อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  

ไดปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการ

ประเมิน ๑ ครั้ง มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 

 ๑. โครงการกอสรางปรับปรุงโรงอาหาร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ภายในบริเวณวัดพระแกว 

วังหนา : ไมเห็นชอบ โครงการกอสรางปรับปรุง 
โรงอาหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ภายในบริเวณ 
วัดพระแกววังหนา เ น่ืองจากไมสอดคลองกับ 

แผนการใชที่ดินของหนวยงานของรัฐในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แผนแมบทการอนรุกัษ

และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรที่ไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะรฐัมนตรีแลว รวมทัง้ไมสอดคลองกบันโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรม 

การแถลงขาว “การเตรียมการของประเทศไทย 
ในการกำหนดทาทีและนโยบายตอกรณี 

การขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเปนมรดกโลก”  
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
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  ๒. โครงการกอสรางและพฒันาศูนยการเรียนรู

ราชทัณฑระหวางประเทศ : เห็นชอบ โครงการ

กอสรางและพัฒนาศูนยการเรียนรูราชทัณฑระหวาง

ประเทศ โดยใหกระทรวงยตุธิรรมพจิารณาใชอาคาร ๑ 

(ศาลอาญาเดิม) เปนอาคารทรงงานของพระเจา 

หลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา และประสาน 

กรมศิลปากรเกี่ยวกับการขอใชประโยชนและปรับปรุง

โบราณสถานอาคาร ๑ (ศาลอาญาเดิม) 

 ๓. เมืองเกากลุมที่ ๒ : เห็นชอบการจัดลำดับ

ความสำคัญเมืองเกากลุมที่ ๒ รวม ๒๗ เมือง และให 

สผ. ดำเนินการกำหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเกาและ

กรอบแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกากลุมที่ 

๒ ตอไป 

 ๔. เห็นชอบขอบเขตพื้นท่ีเมืองเกา และ

แนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา รวม ๔ เมือง 

ไดแก เมืองเกาแพร เมืองเกาเพชรบุรี เมืองเกา

จันทบุรี และเมืองเกาปตตานี และใหสำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 ๕. เ ห็ นชอบ ให น ำ เ สนอคณะ รั ฐมนตรี  

ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตร ี เมือ่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการกอสราง

อาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ของรัฐอยางอ่ืนท่ีอาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร 

ใหครอบคลุมพื้นที่เมืองเกาดวย 

 

ò.ù.ö ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É �áÅÐãªŒ»ÃÐâÂª¹�
¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾áË‹§ªÒμÔ  
 คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ (กอช.) แตงตั้งขึ้น

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษ

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ในป  

พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการประชุมจำนวน ๑ คร้ัง เม่ือวันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีประเด็นการพิจารณาท่ี

สำคัญ ดังนี้ 

 ๑. ความเห็นตอการประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๑ 

ของเวทีวิทยาศาสตร-นโยบายระหวางรัฐบาลดาน 

ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ

นิเวศ (First Plenary of the Intergovernmental 

Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services – IPBES) ระหวางวันท่ี  

๒๑ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ นครบอนน สหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี 

 ๒. (ราง) ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและ

ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดานความปลอดภัยทาง

ชีวภาพวาดวยการรับผิดและชดใชความเสียหายจาก

สิ่ งมีชี วิตดัดแปลงพันธุกรรม ท่ี เคลื่ อนย ายข าม

พรมแดน 

 
ò.ù.÷ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ñ̈´·Õè´Ô¹áË‹§ªÒμÔ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการ

จัดที่ดินแหงชาติ ไดมีการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง  

โดยการประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ จำนวน ๒ เรือ่ง ไดแก 

 ๑) การพิจารณามอบพื้นท่ีจำแนกออกจาก 

ปาไมถาวรจังหวดัสงขลา ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 ๒) ส.ป.ก. ขอกันพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตำบล

ทรายขาว และเทศบาลตำบลโปงน้ำรอนออกจากเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

 การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ จำนวน ๒ เรื่อง 

ไดแก 

 ๑) ผลการดำเนนิงานจดัทีด่นิของทบวงการเมอืง 

 ๒) การพิจารณาสถานะทางกฎหมายของ
พื้นที่ที่กันไวเปนปาไมสวนกลาง 
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ลำดับ หลักสูตร จำนวนคน 

๑ โครงการพัฒนาทีม สผ. ครั้งที่ ๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามนุษยตาม

พุทธวิถี..หนทางสูการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “พลังธรรม..พลังทีม ตามวิถีแหงคนดี  

(KON-D)” โดยใชเกมทาทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)  

(๒๔ - ๒๖ ต.ค. ๕๕) 

๑๓๐ 

๒ โครงการพัฒนาทีม สผ. ครั้งที่ ๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามนุษย 

ตามพทุธวถิ.ี.หนทางสูการพฒันาทีย่ัง่ยนื หลกัสตูร “พลงัธรรม..พลงัทมี ตามวถิแีหงคนด ี 

(KON-D)” โดยใชเกมทาทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)  

(๑๒ - ๑๔ พ.ย. ๕๕) 

๑๐๘ 

๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานสนับสนุน “สรางสมดุลในการใชชีวิต พัฒนา

แนวคิดเพื่องานราชการ” (๕ - ๑๐ ธ.ค. ๕๕) 

๗๐ 

๔ การสัมมนา เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานของ สผ. (๒๖ ธ.ค. ๕๕) ๓๐๐ 

๕ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายการประเมินผล

การปฏิบัติราชการรายบุคคล รุนที่ ๑ (๔ - ๖ ม.ค. ๕๖) 

๓๘ 

๖ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาวะผูนำ (๑๘ - ๒๐ ม.ค. ๕๖) ๖๘ 

๗ การบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงโครงสรางและการกำหนดตำแหนง  

(๒๕ ม.ค. ๕๖) 

๑๓๐ 

๘ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายการประเมินผล

การปฏิบัติราชการรายบุคคล รุนที่ ๒ (๑๓ - ๑๕ ก.พ. ๕๖) 

๘๐ 

๙ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

และแผนพัฒนาบุคลากร สผ. (๑๓ - ๑๔ มี.ค. ๕๖) 

๙๐ 

๑๐ การฝกอบรม หลักสูตร การพัฒนาความคิด เสริมสราง EQ เพิ่มประสิทธิภาพงาน  

(๒๖ มี.ค. ๕๖) 

๑๓๐ 

๑๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Proactive Leadership Development for AEC  

(๑๙ - ๒๑ เม.ย. ๕๖) 

๖๐ 

๑๒ การฝกอบรม เรื่อง การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน (๒๖ เม.ย. ๕๖) ๒๐๐ 

๑๓ โครงการอบรม หลักสูตร “ความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ” 

(๒ - ๔ พ.ค. ๕๖) 

๑๑๐ 

ò.ñð ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹ÐºØ¤ÅÒ¡Ã 
 

ò.ñð.ñ ¨Ñ´¼Ö¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊÙμÃÀÒÂã¹ Ê¼.  
 สผ. ไดมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยจัดการฝกอบรม/สัมมนา จำนวน ๒๔ หลักสูตร ดังนี้ 
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ลำดับ หลักสูตร จำนวนคน 

๑๔ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสรางศักยภาพหนวยงานสนับสนุน”  

(๒๓ - ๒๖ พ.ค. ๕๖) 

๘๐ 

๑๕ การอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมการเขาสูสังคมระดับประชาคม

อาเซียน รุนที่ ๑ (๒๕ ก.ค. ๕๖) 

๓๐ 

๑๖ การอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมการเขาสูสังคมระดับประชาคม

อาเซียน รุนที่ ๒ (๒ ส.ค. ๕๖) 

๓๐ 

๑๗ การสัมมนา เรื่อง Building ONEP Culture (๒๐ - ๒๑ ก.ย. ๕๖) ๒๕๐ 

๑๘ หลักสูตร การใชไอทีใหถูกกฎหมาย (๑๗ ก.ค. ๕๖) ๙๕ 

๑๙ หลักสูตร ประยุกตการใชงาน Application บน Smartphone  

ดวยระบบปฏิบัติการ ios (๘ ส.ค. ๕๖) 

๑๐๐ 

๒๐ หลักสูตร ประยุกตการใชงาน Application บน Smartphone ดวยระบบปฏิบัติการ 

Android (๙ ส.ค. ๕๖) 

๑๐๕ 

๒๑ หลักสูตร พื้นฐานสรางและจัดการเอกสารสำนักงานดวย Microsoft Office  

(๑๙ - ๒๐ ส.ค. ๕๖) 

๕๐ 

๒๒ หลักสูตร การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สผ. สำหรับบุคลากรที่บรรจุใหม 

และผูที่สนใจ (๑๒ ก.ย. ๕๖) 

๖๐ 

๒๓ หลักสูตร การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับผูจัดการงานไอที สผ. ณ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จำกัด 

(๒๕ ก.ย. ๕๖) 

๑๗ 

๒๔ หลักสูตร การจัดทำเว็บไซตดวยโปรแกรม Joomla CMS ๓๐ 

ò.ñð.ò ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ´Ù§Ò¹ áÅÐà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁ
ËÅÑ¡ÊÙμÃÀÒÂ¹Í¡ 
๑. การพัฒนาบุคลากรกองทุนสิ่งแวดลอม 

 ๑.๑ การอบรมหลกัสตูรภายนอก ๒๖ หลกัสูตร 
อาทิ หลกัสตูรการเพ่ิมศกัยภาพและการบริหารจัดการ

และภาวะผูนำ/การบริหารการเปล่ียนแปลงและการ

บรหิารความเส่ียง และกฎหมายปกครองและวิธพีจิารณา
คดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศฟ.รับรอง เปนตน 

 ๑.๒ จดัฝกอบรมบุคลากร จำนวน ๙ หลกัสตูร 

อาทิ หลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการความรู

ภายในองคกร/การดำเนินโครงการขับเค ล่ือน

วัฒนธรรมการทำงานใหเกิดวิสัยทัศนตอการเรียนรู

รวมกัน และโครงการแลกเปล่ียนเรยีนรูเพือ่การจัดการ

ความรูคูสำนักงานกองทุนส่ิงแวดลอม เพ่ือกระตุนให
เกิดการบรรยากาศแหงการแลกเปล่ียนเรียนรูและ

ประสบการณเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร เปนตน 

 

๒. การพัฒนาบุคลากรสำนักวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

 ๒.๑ ดานภาษาอังกฤษ ไดแก ภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารระหวางประเทศชั้นสูง (Advanced 
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Oral Communication Course: AOCC) รุนที่ ๔ 

และการฝกภาษาองักฤษหลกัสูตร ILC รุนท่ี ๓/๒๕๕๖ 

จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ การส่ือสารอยางมี

ประสิทธิภาพ (Effectiveness Communication) 

และการเขียนเชิงปฏิบัติการ (Writing Workshop) 

จัดโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน  

 ๒.๒ ดานการพัฒนาภาวะผูนำ ไดแก ทักษะ

การบริการงาน การบริหารคน และทักษะการแก

ปญหาและการตัดสินใจ จัดโดยศูนยพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เปนตน 

 ๒.๓ ดานกฎหมาย ไดแก การเพิม่ประสทิธภิาพ

การบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอม จัดโดยกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่ งแวดลอม กฎหมายมหาชน จัดโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน 

 ๒.๔ ดานการวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 

ไดแก การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม การตรวจ

วัดเสียงจากอากาศยาน และการใชแบบจำลองทาง

คณิตศาสตร จัดโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๓. การพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 ๓.๑ อบรมความรูเก่ียวกับกฎหมายปกครองของ

ศาลปกครอง 

 ๓.๒ อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความ

วิชาการ/วิจัยเ พ่ือตีพิมพทั้ งในและตางประเทศ  

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย 

 

๔. การพัฒนาบคุลากรสำนักงานประสานการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 หลักสูตร Thailand-Austral ia MRV 

Experts Dialogue 
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สวนที่óภารกิจพิเศษ
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ó.ñ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕáÅÐ
ÃÑ°ÊÀÒ (»¤Ã.)  

 

 เป นการส นับส นุนการดำ เนิ น งานของ 

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในการจัดทำเรื่องเสนอ 

คณะรัฐมนตรี การขอความเห็นประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี การติดตามความคืบหนาของเรื่อง 

ทีเ่สนอคณะรัฐมนตรี การประสานชีแ้จงคณะกรรมาธกิาร 

และการประสานการเสนอรางกฎหมายและติดตาม

รางกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการนติบิญัญัตริะหวาง

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ใหเปนไปอยางรวดเร็ว และ

มปีระสิทธภิาพ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มเีรือ่งท่ีเกีย่วของ 

ดังนี้ 

 การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๓ 

เรื่อง โดยมีเรื่องสำคัญ เชน 

 • การใหสัตยาบันในขอตกลงวาดวยการ

จั ดตั้ ง ศู นย อ า เซี ยนว า ด ว ยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ 

 • การนำเสนอพ้ืนท่ีกลุมปาแกงกระจาน  

(Kaeng Krachan Forest Complex : KKFC) เพ่ือ

ขอขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ 

 • รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. .... 

 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช

และการบรรเทาผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในภาคการขนสงทางบกของภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN-German Project on Energy 

Efficiency and Climate Change Mitigation in 
the Land Transport Sector) 

 การจัดทำความเห็นเพื่ อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๗๗ เร่ือง  
โดยมีเรื่องสำคัญ เชน 

 • การเสนอความเห็น เร่ือง รางกรอบการ

เจรจาความตกลงการคาเสรีไทย – สหภาพยุโรป 

 • รางพระราชบัญญัติ เกี่ยวดวยการเงิน  

(รางพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ  

พ.ศ. ....) 

 • ความเห็นและขอเสนอแนะสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เร่ือง “ยุทธศาสตร

ประเทศไทยใน ๒ ทศวรรษหนา (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) 

ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 • ทาทีของราชอาณาจักรไทย กรณีปราสาท

พระวิหาร ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 

สมัยสามัญ 

 การชี้แจงและใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการ 

จำนวน ๑๑๙ เรื่อง โดยมีเรื่องสำคัญ เชน 

 • ความคืบหนาและมาตรการตาง ๆ กรณี

กัมพูชายื่นคำขอใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศ

ตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารป พ.ศ. 

๒๕๐๕ ซึ่งจะมีขึ้นในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 • การพิจารณากรณีจัดทำรายงานผลการ

วเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA) โครงการระบบราง 

 • ติดตามความคืบหนาการใชงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพ้ืน ท่ี  

จ.ระยอง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และแผนปฏบิตักิารลด

และขจัดมลพิษในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  

จ.ระยอง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

 การตอบกระทูถามของสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จำนวน ๖ เรื่อง โดยมีเรื่อง

สำคัญ เชน 

 • การตอบกระทูถามที่ ๐๘๙ เรื่อง การขอ
ขึ้นทะเบียนพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบสงขลาเปนมรดกโลก

ดานนิเวศวัฒนธรรม  

 • การตอบกระทูถาม ๔๒๓ เรื่อง เกี่ยวกับ

การแกไขปญหาท่ีดิน การออกเอกสารสิทธิและการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินของประเทศ 

 • กระทูถามสด เร่ือง มาตรการควบคุม

สถานการณน้ำมันรั่วในทะเลจังหวัดระยอง 
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 รายงานการประเมินความคุมคาการปฏิบัติ

ภารกิจของ สผ. ดำเนินการตามแนวทางการประเมิน

ความคุมคาการปฏิบัติภารกิจตามท่ีสำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กำหนดไว มีความสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐-๒๒ ที่ไดกำหนดบทบัญญัติ

เพือ่ใหมกีารปฏบิตัริาชการเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ

และเกิดความคุมคา โดยคำนึงถึงความเปนไปไดของ

ภารกิจหรือโครงการที่สวนราชการดำเนินการ 

ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะไดรับ รวมถึงรายจาย

ทั้งกอนและหลังการดำเนินการ ตลอดจนประโยชน

หรือผลเสียทางสังคมและอื่นๆ ซึ่งไมอาจคำนวณ 

เปนตัวเงินได นอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงความ

สอดคลองของภารกิจกับยุทธศาสตรระดับชาติ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของการ

ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนำไปใช

ประกอบการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการ

ทบทวนภารกิจ/โครงการและงบประมาณดำเนินการ 

ให เปนไปอยางเหมาะสมและสนับสนุนตอการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีและตาม

นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนระดับตางๆ ไดอยาง

สอดคลองกับสถานการณ นอกจากนี้ ยังไดสรุปปญหา
อุปสรรคซ่ึงเปนขอจำกัดของการประเมินความคุมคา

และขอเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงการจัดทำ

รายงานการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของ

สผ. ในปตอๆ ไปใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

 
 ๑) รายงานการประเ มินความคุมค าฯ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเมิน

ความคุมคาฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 ผลผลิตท่ี ๑: เคร่ืองมือ กลไกในการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 

 มิติประสิทธิภาพ  ปริมาณผลผลิตที่ทำไดจริง 

คือ จำนวนเคร่ืองมือ กลไกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ทีด่ำเนินการแลวเสร็จ จำนวน ๑๕ เรือ่ง โดยมคีาใชจาย

จำนวนทัง้สิน้ ๑๓๕,๘๔๒,๗๑๘.๐๘ บาท คดิเปนตนทนุ

ตอหนวย ๙,๐๕๖,๑๘๑.๒๑ บาท 

 มิติประสิทธิผล  จำนวนเครื่องมือ กลไกใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพที่มีการถายทอดและ/หรือ

แปลงไปสูการปฏิบัติ จำนวน ๑๕ เร่ือง โดยมีกลุม

เปาหมายที่ ไดรับการถายทอดและ/หรือแปลง

เคร่ืองมือ กลไก และฐานขอมูลในการอนุรักษและ 

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพไปสูการปฏิบัติ รอยละ ๑๐๙.๕๓  

ซึ่งมากกวาเปาหมายที่กำหนดไว (รอยละ ๗๐)  

 ผลผลิตท่ี ๒: เคร่ืองมือ และกลไกการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม ในการรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ  

 มิติประสิทธิภาพ ปริมาณผลผลิตท่ีทำไดจริง 

คอื จำนวนเครือ่งมือและกลไกการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่ งแวดลอมและการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอม 

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

ทีด่ำเนนิการแลวเสรจ็ จำนวน ๑๒ เร่ือง จำนวนทัง้ส้ิน 

๑๔๓,๕๐๐,๖๐๙.๖๑ บาท คิดเปนตนทุนตอหนวย 
๑๑,๙๕๘,๓๘๔.๑๓ บาท  

 มิติประสิทธิผล  จำนวนเคร่ืองมือและกลไก

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอมในการรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมิอากาศที่มีการถายทอดและ/หรือแปลงไปสู

การปฏิบัติ จำนวน ๑๒ เรื่อง โดยมีกลุมเปาหมายที่ได
รับการถายทอดและ/หรือแปลงเครื่องมือ และกลไก
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การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและการจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศไปสูการปฏิบัต ิรอยละ ๑๐๘.๘๙  

ซึง่มากกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว (รอยละ ๗๐)  

 ทั้งน้ี ทั้ง ๒ ผลผลิต ไดคำนึงถึงผลกระทบ 

ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการอีกดวย โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอประชาชน ผลกระทบตอเศรษฐกิจ  

ผลกระทบตอสังคม และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

ó.ó ÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ  
 

 ๓.๓.๑ สผ. ไดรบัการคดัเลือกเปนหนวยงาน

ตนแบบในการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

ในสวนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวงหน่ึง

หนวยงานตนแบบฯ) 

 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย

สำนักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

ไดทำการตรวจประเมินเพื่อใหคะแนนหนวยงานที่เขา

รวมโครงการพัฒนาหนวยงานตนแบบในการจัดต้ัง

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ในสวนกลางระดับ

กระทรวง (หนึ่งกระทรวงหนึ่งหนวยงานตนแบบฯ) 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งผลปรากฏวา สผ. ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนหนวยงานตนแบบในการจัดตั้ง

ศูนยขอมูลขาวสารของราชการประจำกระทรวง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยไดมีการลง

นามในบันทึกขอตกลง (MOU) การเปนเครือขาย

รวมมือในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน

รัฐระดับกระทรวง ใหเปนหนวยงานตนแบบในการ

จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการตามพระราช

บัญญัติของมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

ระหว า งสำ นัก ง านป ลัดสำ นักนายก รั ฐมนต รี  

กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  

 

 ๓.๓.๒ สถิติผูมารับบริการขอมูลขาวสาร 

สผ. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๑. จำนวนผูมารับบริการ รวมท้ังสิ้น ๘๐๙ 

ราย แยกเปน 

  ๑.๑  มารับบริการขอมูลขาวสารดวย

ตนเอง ๖๕๗ ราย   

  ๑.๒ ตดิตอขอรบับริการทางโทรศพัท ๙ ราย 

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
เรื่องการเปนเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐระดับกระทรวง  
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  ๑.๓ ทำหนังสือราชการมาขอรับบริการ 

๑๔๓ ราย  

 ๒. ค ว ามพึ ง พ อ ใจ ขอ ง ผู ม า รั บ บ ริ ก า ร  

(คาเฉลี่ย) 

  ๒.๑ พึงพอใจมากรอยละ ๙๐.๔๙ 

  ๒.๒ พึงพอใจนอยรอยละ ๙.๒๑ 

  ๒.๓ ไมพึงพอใจรอยละ ๐ 

 

 ๓.๓.๓ การเผยแพรความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   

 ๑. การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหแกบุคลากร สผ. 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สผ. ไดดำเนิน

การจัดอบรมหลักสูตร “การดำเนินการตามพระราช

บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  

เมือ่วนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมบีคุลากรของ สผ. 

เขารับการอบรมจำนวน ๑๐๕ คน ซึ่งสรุปผลโดยรวม

แลวการฝกอบรมคร้ังนี้ เจาหนาที่ สผ. มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มากขึ้น ผูเขา

รับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึก

ที่ดีในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน ซึ่งจะ

ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติ

งานไดอยางถูกตอง   

 ๒. การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหแกผูเกี่ยวของ 

 สผ. ไดดำเนินการเสริมสรางความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหแกผูเก่ียวของ ในเร่ือง 

“การเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ” ซึ่งจัดข้ึนภายใตโครงการ
การประชุมช้ีแจงเรือ่ง “รายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิง่แวดลอม : ขอมลูเพือ่ประชาชน” โดยมวีตัถปุระสงค

เพ่ือใหหนวยงานอนุญาต หนวยงานทองถิ่น และ

หนวยงานทีเ่กีย่วของในสวนภมูภิาคไดรบัทราบหลกัการ

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และขอมูล

ขาวสารสาธารณะท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

ซึ่งกำหนดใหมีการบรรยายในหัวขอ “การเผยแพร

ขอมูลขาวสารสาธารณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ” ซึ่งเปนการเผยแพรความรูเ ก่ียวกับการ

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และขอมูลขาวสารดาน

สิง่แวดลอมและสขุภาพ ไดดำเนินการจดัประชุม ๙ คร้ัง 

มีผูเขารวมประชุมประมาณ ๙๐๐ คน 

 ๓. การประชาสัมพันธเผยแพรสิทธิการรับรู

ขอมูลขาวสารใหประชาชน 

 สผ. ไดดำเนินการประชาสัมพันธเผยแพร

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ

ราชการโดยเฉพาะการผานชองทางตางๆ ไดแก 

เว็บไซตของสำนักงาน (http://www.onep.go.th) 

เว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร สผ. (http://www.onep.

go.th/information) บอรดประชาสัมพันธ รายงาน

ประจำปของสำนักงาน และปายประชาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกส  
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 ผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนของ สผ. 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถสรุปผลใน

ภาพรวมไดดังนี้ 
 ๑. สรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจาก

ประชาชนในภาพรวม 

 ประชาชนไดแจงขอรองเรียนในประเด็นตางๆ 
รวม ๓๑ เร่ือง โดยแบงเปนเร่ืองรองเรียนจากศนูยบรกิาร

ประชาชน (e - petition) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดลอม จำนวน ๔ เร่ือง และเร่ืองรองเรียน 

ในระบบจดัการเร่ืองราวรองทกุขของ สผ. จำนวน ๒๘ เร่ือง 
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 ๒. ประเดน็ตางๆ ทีป่ระชาชนรองเรยีน  มดีงันี้ 
 ๒.๑ ดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
จำนวน ๒๐ เรื่อง ไดแก ๑) การกอสรางโรงไฟฟา
ถานหินขนาดใหญของบริษัทเนช่ันแนล พาวเวอร  
ซัพพลาย จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) โรงโมหิน
บริเวณแนวเขาอีบิด อำเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 
๓) โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย โดยบริษัท เอ็นไว 
เวิรค จำกัด ๔) โครงการกอสรางรถไฟชมทัศนียภาพ
หนาเมืองกระบี่ และโครงการกอสรางเรือสำเภาตาม
รอยประวัติศาสตรจังหวัดกระบ่ี ๕) การดำเนินการ
กอสรางของ บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
๖) โครงการเซอรเคิล สุขุมวิท ๑๑ คอนโดมิเนียม 
กรุงเทพมหานครมหานคร ๗) การกอสรางโครงการ
อาคารชุด ยู ดีไลทและโครงการอาคารชุดคอนโดยู 
ซอยพหลโยธิน ๒๓ กรุงเทพมหานครมหานคร  
๘) โครงการ Che Elpend Khaoyai ๙) โครงการ
พัฒนา การขยายทาเทียบเรือระยะที่ ๔ ของบริษัท 
เคอร่ี สยามซีพอรต จำกัด ๑๐) การจัดทำหมูบาน
จัดสรรขนาดใหญ ๑๑) การกอสรางโครงการ 
U-Delight3 ๑๒) อุตสาหกรรมผลิตถานโคก  
๑๓) การกอสรางโครงการ เซเลสเต บัชฟรอน คอนโด 
๑๔) โครงการบานเอื้ออาทรปญญารามอินทรา 
กรุงเทพมหานครฯ ๑๕) โรงไฟฟาพลังงานสะอาด 
เกาะขนุน ของบริษัท แอดวานซ อะโกร เอเซีย จำกัด 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๖) โครงการอาคารสำนักงาน 
Office@Asoke ดำเนินการโดยบริษัท บางกอก บูติค 
โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด ๑๗) การกอสรางอาคาร 
Mahadlek Residences ซอยมหาดเล็กหลวง ๒ 
กรุงเทพมหานคร ๑๘) โครงการเขื่อนแมวงก จังหวัด
นครสวรรค ๑๙) โครงการ Gramercy Park ซอย
อารีย ๔ กรุงเทพมหานคร ๒๐) การสำรวจและ
ออกแบบสะพานลอยขามทางรถไฟจุดตัดทางหลวง
หมายเลข ๑๑๑ แยกทางหลวง ๑๑ (สากเหลก็ - พจิติร) 
กม.๑๕+๗๐๐ จังหวัดพิจิตร 
 ๒.๒ ดานการประกอบการเหมืองแรและ
ปโตรเลียม จำนวน ๓ เรื่อง ไดแก ๑) โครงการพัฒนา
ปโตรเลียมแหลงดงมูล แปลงสำรวจบนบก หมายเลข 
L๒๗/๔๓ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัด

ขอนแกน ๒) การขอประทานบัตรทำเหมืองแรเกลือ
ใตดิน ในเขตตำบลหนองสรวง และตำบลพันดุง 
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัท 
ซอลทเวิรคส จำกัด ๓) โครงการเมืองแรทองคำของ
บริษัท ทุงคำ จำกัด  
 ๒.๓ ดานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จำนวน ๒ เร่ือง ไดแก ๑) ขอให
พจิารณาทบทวนรางประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดแนวเขตพ้ืนท่ีและ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณปากแมน้ำ 
บางปะกงในทองท่ีตำบลบางปะกง ตำบลทาขาม 
ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และทองท่ีตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี โดยใหคงไวซึ่งมติคณะรัฐมนตรีในสวนที่
เกี่ยวของ ๒) ขอใหดำเนินการประกาศโครงการหรือ
กิจกรรมบางประเภท เปนโครงการประเภทรุนแรง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรค ๒ 
 ๒.๔ ดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิง่แวดลอม และการปฏิบตัติามมาตรการดานสิง่แวดลอม
จำนวน ๔ เร่ือง ไดแก ๑) โครงการพลัมคอนโด 
ลาดพราว ๑๐๑ ของพฤกษาเรียลเอสเตท ๒) โครงการ
ไฮฟ ตากสิน ๓) โครงการ The Room Ari ของ 
บรษิทัแลนด แอนด เฮาส จำกดั (มหาชน) ๔) อาคารชุด 
คอนโดริชพารค@บางซอน กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๕ ดานการจัดการสิ่งแวดลอม จำนวน  
๒ เร่ือง ไดแก ๑) ขอใหตรวจสอบสารเคมีที่ใชในการ
กำจัดศัตรูพืช ๒) การสรางบอบำบัดน้ำเสียของ
เทศบาลตำบลแมสาย ตำบลแมสาย อำเภอแมสาย 
จังหวดัเชียงราย ๓) ราษฎรขอความอนุเคราะหจัดเวที
ประชาคม โดยนางเฉลิมศรี ชางขนุน สมาชิกนิคม
เกษตรกรรมทหารผานศึกมวกเหลก็ จงัหวัดนครราชสมีา 
ขอให สผ. จัดเวทีประชาคม 
 ๓. ผลการดำเนินการ สผ. ดำเนินการในสวนที ่
สผ. รับผิดชอบแลวเสร็จจำนวน ๒๓ เรื่อง และเรื่อง
รองเรียนท่ีอยูระหวางการดำเนินการของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของจำนวน ๘ เรื่อง 
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สวนที่ôรายงานการเงิน
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  หนวย : บาท   อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง  

 พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน     

    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    ๑๔,๓๔๐,๑๒๔.๘๘    ๔๐,๗๕๒,๗๓๔.๗๙  ๑๔.๒๑ ๓๘.๖๐ 

    ลูกหนี้ระยะสั้น    ๓๕,๑๘๒,๙๘๖.๐๐      ๔,๖๐๗,๒๐๓.๕๐  ๓๔.๘๗ ๔.๓๖ 

    รายไดคางรับ        ๙๖๗,๙๐๐.๐๒      ๔,๕๕๘,๒๓๑.๗๗  ๐.๙๖ ๔.๓๒ 

    วัสดุคงเหลือ      ๒,๕๖๖,๘๒๒.๓๐      ๒,๐๙๑,๔๓๗.๙๘  ๒.๕๔ ๑.๙๘ 

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน    ๕๓,๐๕๗,๘๓๓.๒๐    ๕๒,๐๐๙,๖๐๘.๐๔  ๕๒.๕๘ ๔๙.๒๖ 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน      

    ลูกหนี้อื่นระยะยาว     ๑,๔๐๐,๘๙๒.๓๐      ๑,๔๗๙,๕๗๔.๖๑  ๑.๓๙ ๑.๔๐ 

    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)    ๔๔,๓๓๐,๔๙๒.๐๒    ๔๘,๐๘๕,๕๙๕.๗๒  ๔๓.๙๓ ๔๕.๕๔ 

    สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน (สุทธิ)                  -         ๑,๔๑๐,๑๖๔.๓๘  ๐.๐๐ ๑.๓๔ 

    สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)      ๒,๑๒๑,๘๑๒.๖๗      ๒,๖๐๐,๓๗๕.๘๒  ๒.๑๐ ๒.๔๖ 

     รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน    ๔๗,๘๕๓,๑๙๖.๙๙    ๕๓,๕๗๕,๗๑๐.๕๓  ๔๗.๔๒ ๕๐.๗๔ 

 รวมสินทรัพย  ๑๐๐,๙๑๑,๐๓๐.๑๙  ๑๐๕,๕๘๕,๓๑๘.๕๗  ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 หนี้สิน      

 หนี้สินหมุนเวียน      

    เจาหนี้ระยะสั้น   ๒๑,๐๙๕,๗๘๖.๔๐      ๕,๙๘๔,๔๐๘.๗๘  ๒๐.๙๑ ๕.๖๗ 

    คาใชจายคางจาย      ๑,๗๕๑,๓๗๔.๔๖      ๓,๓๗๔,๗๑๐.๓๔  ๑.๗๔ ๓.๒๐ 

    เงินรับฝากระยะสั้น                  -                 ๒๒๙.๐๖  ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

    เงินกูระยะสั้น      ๑,๓๐๒,๘๗๘.๓๔      ๑,๐๓๔,๕๔๙.๓๗  ๑.๒๙ ๐.๙๘ 

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น      ๘,๒๑๖,๙๖๔.๖๒      ๖,๒๖๔,๗๕๓.๑๒  ๘.๑๔ ๕.๙๓ 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    ๓๒,๓๖๗,๐๐๓.๘๒    ๑๖,๖๕๘,๖๕๐.๖๗  ๓๒.๐๗ ๑๕.๗๘ 

 หนี้สินไมหมุนเวียน      

    รายไดรอการรับรูระยะยาว      ๒,๐๑๔,๒๐๐.๑๐    ๓๕,๑๓๐,๔๗๔.๔๐  ๒.๐๐ ๓๓.๒๗ 

    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว      ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐      ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑.๔๙ ๑.๔๒ 

    หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น     ๑,๔๐๐,๘๙๒.๓๐      ๑,๔๗๙,๕๗๔.๖๑  ๑.๓๙ ๑.๔๐ 

    รวมหนี้สินไมหมุนเวียน      ๔,๙๑๕,๐๙๒.๔๐    ๓๘,๑๑๐,๐๔๙.๐๑  ๔.๘๗ ๓๖.๐๙ 

    รวมหนี้สิน    ๓๗,๒๘๒,๐๙๖.๒๒    ๕๔,๗๖๘,๖๙๙.๖๘  ๓๖.๙๕ ๕๑.๘๗ 

สินทรัพยสุทธิ    ๖๓,๖๒๘,๙๓๓.๙๗    ๕๐,๘๑๖,๖๑๘.๘๙  ๖๓.๐๕ ๔๘.๑๓ 

สินทรัพยสุทธิ     

    ทุน   ๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓    ๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓  ๒๖.๘๗ ๒๕.๖๘ 

    รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม   ๓๖,๕๑๗,๕๓๘.๐๔    ๒๓,๗๐๕,๒๒๒.๙๖  ๓๖.๑๙ ๒๒.๔๕ 

    รวมสินทรัพยสุทธิ   ๖๓,๖๒๘,๙๓๓.๙๗    ๕๐,๘๑๖,๖๑๘.๘๙  ๖๓.๐๕ ๔๘.๑๓ 

§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ 
³  ÇÑ¹·Õè óð ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõö áÅÐ òõõõ 
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 หนวย : บาท  อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๕

 ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 รายไดจากการดำเนินงาน 

 รายไดจากรัฐบาล 

     รายไดจากงบประมาณ   ๕๒๐,๓๕๒,๓๖๒.๔๗   ๓๒๐,๑๖๐,๕๘๑.๐๗ ๘๙.๕๔  ๙๕.๗๗ 

     รวมรายไดจากรัฐบาล ๕๒๐,๓๕๒,๓๖๒.๔๗ ๓๒๐,๑๖๐,๕๘๑.๐๗ ๘๙.๕๔  ๙๕.๗๗ 

 รายไดจากแหลงอื่น 

     รายไดจากการขายสินคาและบริการ         ๔๑๐,๑๘๐.๕๐        ๕๐๐,๙๑๑.๐๐ ๐.๐๗    ๐.๑๕ 

     รายไดจากการชวยเหลือและบริจาค     ๖๐,๓๖๒,๖๔๕.๕๒    ๑๓,๖๓๔,๘๑๐.๗๘ ๑๐.๓๙    ๔.๐๘ 

     รายไดดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน        ๒๐,๗๐๔.๑๙ -    ๐.๐๐

     รวมรายไดจากแหลงอื่น ๖๐,๗๙๓,๕๓๐.๒๑ ๑๔,๑๓๕,๗๒๑.๗๘ ๑๐.๔๖    ๔.๒๓ 

 รวมรายไดจากการดำเนินงาน ๕๘๑,๑๔๕,๘๙๒.๖๘ ๓๓๔,๒๙๖,๓๐๒.๘๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

 คาใชจายจากการดำเนินงาน 

     คาใชจายบุคลากร   ๑๔๓,๘๒๑,๗๖๔.๗๙   ๑๓๑,๗๑๑,๒๑๙.๗๑ ๒๔.๗๕  ๓๙.๔๐ 

     คาบำเหน็จบำนาญ     ๑๖,๙๓๓,๔๕๖.๐๑    ๑๘,๖๘๒,๖๖๓.๐๖ ๒.๙๑    ๕.๕๙ 

     คาใชจายในการฝกอบรม     ๑๗,๖๙๖,๖๘๙.๗๗    ๑๐,๙๗๗,๘๙๗.๐๖ ๓.๐๕    ๓.๒๘ 

     คาใชจายในการเดินทาง     ๒๔,๔๓๐,๗๐๗.๘๒    ๑๘,๘๗๙,๔๕๐.๗๘ ๔.๒๐    ๕.๖๕ 

     คาวัสดุ และคาใชสอย   ๑๗๑,๗๑๓,๙๕๔.๖๘   ๑๒๘,๗๘๔,๗๗๔.๗๘ ๒๙.๕๕  ๓๘.๕๒ 

     คาสาธารณูปโภค       ๗,๕๒๗,๖๑๒.๐๔      ๖,๐๒๖,๕๑๗.๙๐ ๑.๓๐    ๑.๘๐ 

     คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย     ๑๔,๐๖๓,๔๐๘.๒๐    ๑๕,๕๒๗,๗๙๖.๘๔ ๒.๔๒    ๔.๖๔ 

     คาใชจายเงินอุดหนุน   ๑๗๒,๑๓๔,๒๑๓.๔๙    ๑๔,๖๗๖,๘๒๖.๖๑ ๒๙.๖๒    ๔.๓๙ 

 รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน ๕๖๘,๓๒๑,๘๐๖.๘๐ ๓๔๕,๒๖๗,๑๔๖.๗๔ ๙๗.๗๙ ๑๐๓.๒๘

 รายไดสูงกวาคาใชจายจากการดำเนินงาน   ๑๒,๘๒๔,๐๘๕.๘๘ (๑๐,๙๗๐,๘๔๓.๘๙)   ๒.๒๑   (๓.๒๘)

 คาใชจายที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน 

 ขาดทุนสุทธิจากการจำหนายสินทรัพย          ๘๓,๗๗๐.๘๐        ๒๕๗,๗๕๓.๙๗ ๐.๐๑    ๐.๐๘ 

 รวมคาใชจายที่ไมเกิดจากการดำเนินงาน          ๘๓,๗๗๐.๘๐        ๒๕๗,๗๕๓.๙๗ ๐.๐๑    ๐.๐๘ 

 รายไดสูงกวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ     ๑๒,๗๔๐,๓๑๕.๐๘    (๑๑,๒๒๘,๕๙๗.๘๖)      ๒.๑๙   (๓.๓๖)

 รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ   ๑๒,๗๔๐,๓๑๕.๐๘ (๑๑,๒๒๘,๕๙๗.๘๖) ๒.๑๙   (๓.๓๖)

ÊÓ
¹Ñ¡
§Ò
¹¹
âÂ
ºÒ
Âá
ÅÐ
á¼
¹

·Ã
Ñ¾
ÂÒ
¡Ã
¸Ã
ÃÁ
ªÒ
μÔá
ÅÐ
ÊÔè§
áÇ
´Å
éÍÁ

111



¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� 

 จากอัตรายอสวนตามแนวด่ิงขางตน สรุปการ

วิเคราะหไดดังนี้ 

 
§ºáÊ´§°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ 
 - มีสัดสวนของเงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด (ตอสินทรัพย)  ลดลงจากรอยละ ๓๘.๖๐ ในป 

๒๕๕๕ เปนรอยละ ๑๔.๒๑ ในป ๒๕๕๖   ซึ่งเปนผล

เกิดจากการทีป่ ๒๕๕๖  หนวยงานไดรบัเงินชวยเหลือ

จากตางประเทศ คงเหลือตนป จำนวน ๓ โครงการ 

ไดดำเนินการสิ้นสุดแลว จำนวน ๑ โครงการ  

รับระหวางป จำนวน ๑ โครงการ คงเหลือ ณ วันสิ้นป 

จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งโครงการท่ีไดดำเนินการแลว

สิ้นสุดมีวงเงินจำนวน ๓๓,๑๑๙,๐๔๓.๗๒ บาท และ

เงินฝากคลังลดลง เน่ืองจาก มีการรับเงินประกัน

สัญญาจากการทำสัญญาจางโดยใชเงินสดนอยกวา

หนังสือค้ำประกันของธนาคารมีการใชบันทึกขอตกลง

แทนสัญญาจาง และมีการถอนคืนเงินประกันสัญญา

เมื่อครบกำหนดของสัญญาจางปกอน 

 - มสีดัสวนของลกูหนีร้ะยะสัน้ (ตอสนิทรัพย) 
เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๔.๓๖ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ 

๓๔.๘๗ ในป ๒๕๕๖ ซึง่เปนผลเกดิจากการท่ีป ๒๕๕๖  
มีสัญญาจางท่ีมีเงินจายลวงหนา คงเหลือจำนวน

สัญญา เทากับปกอน คือ ๔ สัญญา แตในป ๒๕๕๖  

มีวงเงินของเงินจายลวงหนาสูงกวาปกอน เน่ืองจาก 

เปนสัญญาจางของงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจจำนวน ๒ สัญญา เปนวงเงินที่มียอดสูงมาก 
 - มีสัดสวนของรายไดคางรับ (ตอสินทรัพย) 

ลดลงจากรอยละ ๔.๓๒ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ  

๐.๙๖ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปนผลเกิดจากการที่ป ๒๕๕๖ 
มีการขอเบิกเงินจากคลังแตยังไมไดรับตัวเงิน โดยกรม

บัญชีกลางประมวลผลส่ังจายในปงบประมาณถัดไป  

มีจำนวนเงินนอยกวาปกอน 

 - มีสัดสวนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  

(สุทธิ) (ตอสินทรัพย) ลดลงจากรอยละ ๔๕.๕๔ ในป 

๒๕๕๕ เปนรอยละ ๔๓.๙๓  ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปนผล

เกิดจากการที่ป ๒๕๕๖ มีการจำหนายครุภัณฑที่หมด

ความจำเปน เส่ือมสภาพ ชำรุด และไดมีการจัดซ้ือ

ครุภณัฑคอมพิวเตอรและครภุณัฑอืน่ ๆ ทีม่กีารสงมอบ

งานในปงบประมาณถดัไป 

 - มสีดัสวนของเจาหนีร้ะยะสัน้ (ตอสนิทรพัย) 

เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๕.๖๗ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ 

๒๐.๙๑ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปนผลเกิดจากการท่ีป 

๒๕๕๖ มีการขอเบิกเงินจากคลังประเภทจายตรง

เจาหนี้ ซึ่งเจาหนี้ยังไมไดรับตัวเงิน โดยกรมบัญชีกลาง

ประมวลผลส่ังจายในปงบประมาณถัดไปสูงกวาปกอน 

และเปนงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เปนเจาหนี้

ที่มีวงเงินสูงตองวดงาน 

 - มสีดัสวนของคาใชจายคางจาย (ตอสินทรพัย) 

ลดลงจากรอยละ ๓.๒๐ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ  

๑.๗๔ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปนผลเกิดจากการที่ป ๒๕๕๕ 
มีการรับเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ระหวางป 

จำนวน ๓๔,๔๙๕,๑๓๘.๒๐ บาท จากสำนักงาน
เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อคาใช

จายการจัดประชุมภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ไดดำเนินการแลว 
แตยังมิไดจายเงินใหกับผูรับจาง ภายในปงบประมาณ 

จำนวน ๑ ,๓๗๖ ,๐๙๔ .๔๘ บาท สวนท่ีเหลือ 

สงมอบงานในปงบประมาณถัดไป แตในป ๒๕๕๖  
ไมมีรายการดังกลาว 

 - มีสัดสวนของรายไดรอการรับรูระยะยาว  

(ตอสินทรัพย) ลดลงจากรอยละ ๓๓.๒๗ ในป ๒๕๕๕ 

เปนรอยละ ๒.๐๐ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปนผลเกิดจากการ

ที่ป ๒๕๕๕ มีการรับเงินชวยเหลือจากตางประเทศ 
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ระหวางป จำนวน ๓๔,๔๙๕,๑๓๘.๒๐ บาท  

จากสำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ 

วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

เ พ่ือค า ใช จ ายการจัดประชุมภายใตอ นุสัญญา

สหประชาชาตวิาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ไดดำเนินการแลว แตยังมิไดจายเงินใหกับผูรับจาง 

ภายในปงบประมาณ จำนวน ๑,๓๗๖,๐๙๔.๔๘ บาท 

สวนที่เหลือสงมอบงานในปงบประมาณถัดไป แตในป 

๒๕๕๖ ไมมีรายการดังกลาว 

 

§ºÃÒÂä´ŒáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ 
 - มีสัดสวนของรายไดจากงบประมาณ

ประจำ งบกลาง และงบลงทุน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ  

(ตอรายไดรวม) ลดลงจากรอยละ ๙๕.๗๗ ในป 

๒๕๕๕ เปนรอยละ ๘๙.๕๔ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปนผล

เกิดจากการท่ี ป ๒๕๕๖ หนวยงานไดรับงบประมาณ

เพ่ิมข้ึนจากปกอน แตเงินกันไวเบิกเหล่ือมปที่เบิกในป 

๒๕๕๕ มียอดสูงกวาเงินกันไวเบิกเหล่ือมปในป 

๒๕๕๖ มีผลทำใหเกิดความแตกตางเล็กนอย 

 - มีสัดสวนของรายไดจากเงินชวยเหลือและ

เงินบริจาค (ตอรายไดรวม) เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๔.๐๘ 

ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๑๐.๓๙ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปน

ผลเกิดจากการที่ป ๒๕๕๖ บันทึกรับรูคาใชจายพรอม

รายไดจากเงินชวยเหลือจากตางประเทศสูงกวาปกอน 

และโครงการไดสิ้นสุด ๑ โครงการ 

 - มีสัดสวนของคาใชจายบุคลากร (ตอราย

ไดรวม) ลดลงจากรอยละ ๓๙.๔๐ ในป ๒๕๕๕ เปน

รอยละ ๒๔.๗๕ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปนผลเกิดจากการที่

ป ๒๕๕๖ เบิกจายเงินรางวัลประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเกณฑการจดัสรรของสำนกังาน ก.พ.ร. 

จากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจำเปน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เปนเงินจำนวน ๗๑๑,๗๐๒.๔๓ บาท ซึ่งเปนยอดที่ได

รบัจดัสรรต่ำกวาปกอน จำนวนเงิน ๑,๕๔๐,๙๓๕ บาท 

 - มีสัดสวนของคาใชจายเงินอุดหนุน (ตอราย

ไดรวม) เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๔.๓๙ ในป ๒๕๕๕  

เปนรอยละ ๒๙.๖๒ ในป ๒๕๕๖ ซึ่งเปนผลเกิดจาก

การที่ป ๒๕๕๖ ไดรับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุน

เฉพาะกิจ และเบิกจายยอดสูงกวาปกอน 
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ภาคผนวก
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ñ. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒμÔ  
 

๑.๑ คณะกรรมการผูชำนาญการ  

 ๑) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณาผูมี

สทิธิขอรบัใบอนญุาตทำรายงานการวเิคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

 ๒) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

เหมืองแร และอุตสาหกรรมถลุง หรือแตงแร 

 ๓) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

พัฒนาปโตรเลียมและระบบขนสงทางทอ  

 ๔) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

อุตสาหกรรมกล่ันน้ำมันปโตรเลียม ปโตรเคมี และ

แยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ  

 ๕) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน  
 ๖) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
อาคาร  การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

 ๗) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน 

โรงไฟฟาพลังความรอน  

 ๘) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

โครงสรางพื้นฐานและอื่นๆ  

 ๙) คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

พัฒนาโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

โครงการรวมกับเอกชน (ยกเลิก ณ วันท่ี ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖) 

 ๑๐) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน

คมนาคมของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการ

รวมกับเอกชน (ยกเลิก ณ วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖) 

 ๑๑) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการ วิ เคราะห ผลกระทบ ส่ิ งแวดล อม 

ดานพัฒนาแหลงน้ำ (แกไขปรับปรุง ณ วันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๖) 

 ๑๒) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ

บานเอื้ออาทรชุดที่ ๑  

 (มีผลบังคับใชวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒) 

(เฉพาะกิจ) 

 ๑๓) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ

บานเอื้ออาทรชุดที่ ๒  

 (มีผลบังคับใชวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒) 

(เฉพาะกิจ) 

 ๑๔) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนและรายงาน

การวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นท่ี
คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต 

 ๑๕) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนและรายงาน

การวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดกระบี่ 

ñ. ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
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 ๑๖) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนและรายงาน

การวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา 

 ๑๗) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนและรายงาน

การวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอมบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 ๑๘) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนและรายงาน

การวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 

 ๑๙) คณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนและรายงาน

การวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตพื้นท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

๑.๒ คณะอนุกรรมการ  

 ๑) คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม  

 ๒) คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุมน้ำ 

 ๓) คณะอนุกรรมการกำกับการจัดทำแผน

ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

ระดับจังหวัด 

 ๔) คณะอนกุรรมการการจดัการทรพัยากรลุมนำ้ 

 ๕) คณะอนุกรรมการกล่ันกรองการขอรับ 

ใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ๖) คณะอนุกรรมการพิจารณารายงานการ

ศึกษาดานส่ิงแวดลอมเพ่ือประกอบการขออนุมัติ

ผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ำช้ันที่ ๑ เพ่ือการ
ทำเหมืองแร 

 ๗) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  
 ๘) คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงาน

ตามโครงการเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาการบกุรุกทำลาย

ทรัพยากรปาไมของประเทศ 

 ๙) คณะอนกุรรมการจดัทำรายงานสถานการณ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ๑๐) คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรม 

 ๑๑) คณะอนุกรรมการวางแผนการจัดการ

สิ่งแวดลอมชุมชน 

 ๑๒) คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ 

 ๑๓) คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม

ดานมลทัศน 

 ๑๔) คณะอนุกรรมการดานวิชาการเพื่อ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการวิเคราะห

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

 
ò. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  
 

 ๒.๑ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๒.๒ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการ

ดานการจัดการมลพิษ 

 
ó. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ñ̈´·Õè´Ô¹áË‹§ªÒμÔ  
 

 ๓.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
ดานการบริหารจัดการที่ดิน  

 

ô. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É �áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÃØ§ÃÑμ¹â¡ÊÔ¹·Ã�
áÅÐàÁ×Í§à¡‹Ò  

 
 ๔.๑ คณะอนุกรรมการกลั่ นกรองและ

พิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร 

 ๔.๒ คณะอนุกรรมการกลั่ นกรองและ
พจิารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเกา 
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õ. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ ¡É�áÅÐãªŒ »Ã ÐâÂª¹� 
¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾áË‹§ªÒμÔ  

 

 ๕.๑ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ๕.๒ คณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนา 

วาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ๕.๓ คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาพหุภาคี 

วาดวยพื้นที่คุมครอง 

 ๕.๔ คณะอนุกรรมการสงเสริมการอนุรักษ

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ 

 
ö. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§

ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈáË‹§ªÒμÔ  
 

 ๖.๑ คณะอนุกรรมการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศดานวิชาการ 

 ๖.๒ คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศดานการประสานทาทไีทยในการเจรจา 

 

÷. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅØ‹Á¹éÓ·ÐàÅÊÒºÊ§¢ÅÒ  
 

 ๗.๑ คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามและ

ประเมินผล 

 ๗.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาการลดลงและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปา

อนุรักษ ปาตนน้ำ และปาพรุ ในลุมน้ำทะเลสาบ

สงขลา 

 ๗.๓ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาการตื้นเขินของทะเลสาบและการจัดระเบียบ

เครื่องมือประมงในลุมน้ำทะเลสาบสงขลา 

 ๗.๔ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแกไข

ปญหาน้ำเสีย และขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุมน้ำทะเลสาบ

สงขลา 

 
ø. ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáË‹§ªÒμÔÇ‹Ò´ŒÇÂÍ¹ØÊÑÞÞÒ

¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÁÃ´¡âÅ¡  
 

 ๘.๑ คณะอนุ ก ร รมการมรดก โลกทา ง

ธรรมชาติ 
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ò. àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹ ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÊ×èÍμ‹Ò§æ 

ÊÓ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
 ๑. ระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

ของประเทศไทย  (พิมพครั้งที่ ๑๑) 

 ๒. โครงการหรือกิจการท่ีตองทำรายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (พิมพครั้งที่ ๒) 

 ๓. แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการบริการชุมชนและ 

ที่พักอาศัย 

 ๔. แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม  

(พิมพครั้งที่ ๕) 

 ๕. EIA Newsletter  จำนวน ๓ ฉบับ 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
 ผูที่สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมไดทาง http://envfund.onep.go.th 

คูมือกองทุนสิ่งแวดลอม มีเนื้อหาประกอบดวย 

๑. ความเปนมา 
๒. หลักเกณฑและเงื่อนไขการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม 

 คูมอืการดำเนินงานตามมาตรา 88 และ 93 แหงพระราชบญัญตัิ

สง เสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ .ศ . 2535  

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุน

สิ่งแวดลอมเพ่ือดำเนินการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัด

ของเสียรวม ซึ่งตองดำเนินการจัดเก็บคาบริการและคาปรับในการบำบัด

น้ำเสีย/กำจัดขยะตามหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย ไดใชเปนแนวทาง
ปฏบิตัใินการดำเนนิงานตามมาตรา 93 ไดอยางถูกตองตามพระราชบัญญตัิ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
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 คูมือประสานการดำเนินงานโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก

กองทุน เปนกรอบในการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนส่ิงแวดลอม  

กรมบญัชีกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมทัง้หนวยงาน องคกรท่ีไดรบัการสนับสนนุ

จากกองทุนสิ่งแวดลอม ทั้งในเร่ืองข้ันตอนการเบิกจายเงิน การรายงานผลการ

ดำเนินงานและผลการใชจายเงิน ตลอดจนข้ันตอนการดำเนินงานเม่ือโครงการ

สิ้นสุดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเปนไปอยางถูกตอง

เหมาะสม สอดคลองกับระเบียบของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม 

 
 

 คูมือการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการกองทุน

สิ่งแวดลอม เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใหแกบุคลากรเจาหนาท่ีใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานใหเปนไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน สำหรับพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการกองทุนในสวนของการดำเนินงานดานการจัดทำ

นโยบายและยุทธศาสตรการบริหารกองทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

ใหมีความทันสมัย เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  และสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อสนอง

ตอบตอเปาหมายของกองทุนส่ิงแวดลอม และยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

 

 

 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

โดยสำนักงานกองทุนส่ิงแวดลอม ไดจัดทำคูมือการจัดทำขอเสนอโครงการที่

จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
 

 
 

 

 
 

 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
โดยสำนักงานกองทุนส่ิงแวดลอม ไดจัดทำคูมือการขอรับการสนับสนุนเงินกู

จากกองทุนสิ่งแวดลอมสำหรับภาคเอกชน 
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ÊÓ¹Ñ¡μÔ´μÒÁ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
 - รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 - รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 - วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑ – ๔ 

 - จับตาประเด็นรอนขาวส่ิงแวดลอม ๔ ฉบับ ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๕, ม.ค. – ม.ีค. ๒๕๕๖, เม.ย. – ม.ิย. 

๒๕๕๖, ก.ค. – ก.ย. ๒๕๕๖ 

¡Í§»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
 - มตคิณะรฐัมนตรแีละกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชายฝงทะเล 

 

ÊÓ¹Ñ¡¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÈÔÅ»¡ÃÃÁ  
 - แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด 

 - โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมศิลปกรรมประเภทยานชุมชนเกา ในพ้ืนท่ีภาคกลางและ

ภาคตะวันออก 

 - เอกสารชุดความรูดานการอนุรักษ คุมครองแหลงมรดกโลก 
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¡Í§ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·Õè´Ô¹ 
 - โครงการแปลงเปาหมายและแนวทางการใชที่ดินท่ี

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศไปสูการปฏิบัติ 
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ó. ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·� â·ÃÊÒÃ ¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
 ÊÓ¹Ñ¡ áÅÐ¡Í§ 

สำนัก / กอง โทรศัพท โทรสาร 

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๑  

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(นางสิริกุล  บรรพพงศ) 

๐ ๒๒๖๕ ๖๗๓๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๓ – ๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 

กลุมนโยบายและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๖ 

กลุมวิเคราะหมาตรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๖ 

กลุมวิเคราะหและประสานแผนปฏิบัติการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๗ – ๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๗ 

กลุมเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 
๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐ 

 

สำนักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๓ - ๑๔  

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖ 

กลุมเหมืองแร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๗ – ๑๘  

ผูบริหาร โทรศัพท โทรสาร 

เลขาธิการ  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๓ 

รองเลขาธิการ  

นายนพดล  ธิยะใจ 

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๖ 

รองเลขาธิการ  

นายพงศบุณย  ปองทอง 

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๘ 

รองเลขาธิการ  

นางรวีวรรณ  ภูริเดช 

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๒ 
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สำนัก / กอง โทรศัพท โทรสาร 

กลุมอุตสาหกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๙ – ๒๐  

กลุมคมนาคม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๑ – ๒๒  

กลุมโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๓ - ๒๔  

กลุมพัฒนาแหลงน้ำและเกษตรกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๕ - ๒๖  

กลุมพลังงาน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๗ - ๒๘  

กลุมพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙ - ๓๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙ 

 

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม  

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๓  

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖ 

กลุมงานติดตามประเมินสถานการณ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๗ - ๓๘  

กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๙ - ๔๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๖ 

กลุมงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๑ - ๔๒  
 

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดลอม  

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๗  

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๙ – ๙๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘ 

กลุมงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๗ - ๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘ 

กลุมงานวิเคราะหและประเมินความเหมาะสม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๑ - ๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘ 

กลุมงานติดตามและประเมินผล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๕ - ๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘ 

กลุมงานวิชาการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๓ - ๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๔ 

กลุมงานอำนวยการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙ 
 

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๐  

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๒ 

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ตอ ๖๘๔๒ 

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒ 

 

กลุมเจรจาและประสานอนุสัญญาฯ ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๔๓  

กลุมงานวิชาการ และฐานขอมูล ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๐  
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สำนัก / กอง โทรศัพท โทรสาร 

สำนักสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ  

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๕  

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๖ - ๖๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๗ 

กลุมงานสิ่งแวดลอมชุมชน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๙ - ๗๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๐ 

กลุมงานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เฉพาะ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๑ - ๗๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๒ 

กลุมงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๓ - ๗๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๓ 
 

สำนักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม  

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๕  

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๘ 

กลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๕๑ 

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๐ 

 

กลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑ 

๐ ๒๒๖๕ ๖๗๕๕ 

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑ 

กลุมงานคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๓ – ๘๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๔ 

กลุมงานประสานเครือขายและพัฒนาองคกร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๕ – ๘๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๖ 
 

สำนักงานเลขานุการกรม 

เลขานุการกรม  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๔  

กลุมงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๕ - ๑๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑ 

กลุมงานคลังและพัสดุ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๙ - ๒๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑ 

กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔ - ๒๕  

กลุมงานแผนงานและงบประมาณ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖ - ๒๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖ 

กลุมงานอำนวยการและประชาสัมพันธ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๘ 

ฝายประชาสัมพันธ/หองสมุด ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๐ - ๓๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๑ 
 

กองบริหารจัดการที่ดิน  

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๓  

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๕ - ๔๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔ 

กลุมงานวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดิน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๗ - ๔๘  

กลุมงานจัดที่ดินของทบวงการเมือง ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๙ - ๕๐  

กลุมงานสงวนหวงหามและจัดที่ดิน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๑ - ๕๒  
 

ÊÓ
¹Ñ¡
§Ò
¹¹
âÂ
ºÒ
Âá
ÅÐ
á¼
¹

·Ã
Ñ¾
ÂÒ
¡Ã
¸Ã
ÃÁ
ªÒ
μÔá
ÅÐ
ÊÔè§
áÇ
´Å
éÍÁ

125



 
สำนัก / กอง โทรศัพท โทรสาร 

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูอำนวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๓  

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๕ - ๕๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๖ 

กลุมงานระบบนิเวศตนน้ำ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๗ - ๕๘  

กลุมงานระบบนิเวศแหลงน้ำ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๙  

กลุมงานระบบนิเวศเกษตร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๑ - ๖๒  

กลุมงานระบบนิเวศชายฝงและทะเล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๔ 
 

ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ  

หัวหนา ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๐ 

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๘ 

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๙ 

กลุมงานความมั่นคงทางชีวภาพ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖ 

กลุมงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖ 

กลุมงานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๙ 

กลุมงานประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๐ 
 

หนวยงานอิสระ 

กลุมงานตรวจสอบภายใน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๒  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒ - ๓๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖ 

กลุมงานนิติการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๔ - ๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๕ 
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