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คำ�นำ�

 ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๗ จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลก�รปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบของ    

สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

สิ่งแวดล้อมในรอบปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยผลก�รปฏิบัติง�นส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยก�รให้บริก�ร

ของหน่วยง�นซึ่งเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้�หม�ยยุทศ�สตร์ภ�ยใต้ประเด็นนโยบ�ยต�มแผนบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และยุทธศ�สตร์กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อก�รอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม โดยส�ระสำ�คัญของ 

ผลก�รปฏิบัติง�นดังกล่�ว สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำ�เนินง�น 

ทั้งท�งวิช�ก�ร และก�รบริห�รจัดก�ร ได้แก่ ก�รจัดทำ�นโยบ�ย แผน ม�ตรก�ร และก�รขับเคลื่อน 

ไปสู่ก�รปฏิบัติ ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก�รบริห�รจัดก�รกองทุนสิ่งแวดล้อม ก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ก�รติดต�มประเมินผล และคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ

ด้�นสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ก�รพัฒน�คุณภ�พของนโยบ�ย แผน และม�ตรก�รในก�รบริห�รจัดก�ร

ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่รวมถงึก�รบรูณ�ก�รและประส�น

คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เพื่อทำ�ให้เกิดคว�มเชื่อมั่นในนโยบ�ย

และแผน และเปน็ทีย่อมรบัจ�กทกุภ�คสว่น ส�ม�รถขบัเคลือ่นและผลกัดนัไปสูก่�รปฏบิตัทิีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผล

ในก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน

 สำ�นกัง�นนโยบ�ยและแผนทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้มหวงัเปน็อย�่งยิง่ว�่ ร�ยง�นประจำ�ป ี

๒๕๕๗ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยง�นต่�งๆทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน องค์กรพัฒน�เอกชน รวมถึง 

ผู้สนใจเป็นอย่�งดี และขอขอบคุณทุกภ�คส่วนที่ได้มีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนให้ก�รปฏิบัติร�ชก�รของ

สำ�นักง�นฯ ตลอดช่วงปีงบประม�ณ ม� ณ โอก�สนี้ 

สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

เมษ�ยน ๒๕๕๘
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภ�พรวมองค์กร ๑

 ๑. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้�หม�ยก�รให้บริก�ร  ๒

 ๒. ค่�นิยมหลัก ๒

 ๓. ประเด็นยุทธศ�สตร์   ๓

 ๔. คณะผู้บริห�ร ๖

 ๕. โครงสร้�งองค์กร ๑๐

 ๖. อำ�น�จหน้�ที่ ๑๑

 ๗. อัตร�กำ�ลัง ๑๒

 ๘. งบประม�ณและผลก�รใช้จ่�ย ๑๓

 ๙. ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน ๑๖

 

ส่วนที่ ๒ ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๗

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ของก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร ๑๘

 ๒. ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ  ๒๑

  ๒.๑ ก�รจัดทำ�นโยบ�ย แผน ม�ตรก�ร และก�รขับเคลื่อนไปสู่ก�รปฏิบัติ ๒๑

  ๒.๒ ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ๔๕

  ๒.๓ ก�รบริห�รจัดก�รกองทุนสิ่งแวดล้อม ๕๒ 

  ๒.๔ ก�รบริห�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ๕๗

  ๒.๕ ก�รบริห�รจัดก�รคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ๖๑

  ๒.๖ ก�รศึกษ� วิจัย และก�รสร้�งองค์คว�มรู้ ๖๔

  ๒.๗ คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศด้�นสิ่งแวดล้อม ๗๑

  ๒.๘ ก�รติดต�มประเมินผลนโยบ�ย แผน และม�ตรก�รต่�งๆ ๘๖

  ๒.๙ ก�รพัฒน� ปรับปรุงกฎหม�ย ระเบียบ ๙๔

  ๒.๑๐ ภ�รกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมก�รระดับช�ติ  ๙๖

  ๒.๑๑ ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร ๑๐๑

สารบัญ
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ส่วนที่ ๓ ภ�รกิจพิเศษ ๑๐๕

 ๑. ก�รประส�นง�นคณะรัฐมนตรีและรัฐสภ� (ปคร.) ๑๐๖

 ๒. ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล ๑๐๗

 ๓. ผลก�รประเมินคว�มคุ้มค่�ก�รปฏิบัติภ�รกิจของรัฐ ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑๐๘

 ๔. ศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร ๑๑๑

 ๕. ก�รจัดก�รเรื่องร�วร้องทุกข์ ๑๑๒

 ๖. ก�รยกย่องและรับร�งวัลของ สผ. ๑๑๓

 ๗. กิจกรรมของ สผ. โครงก�รปันหนังสือ “เพิ่มพูนคว�มรู้ควบคู่ไปกับน้องในชนบท” ๑๑๔

 

ส่วนที่ ๔ ร�ยง�นก�รเงิน ๑๑๕

 ๑. งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ๑๑๖

 ๒. งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน ๑๑๗

 ๓. ก�รวิเคร�ะห์ก�รเงิน ๑๑๘

 

ภ�คผนวก  ๑๑๙

 ๑. ร�ยชื่อคณะกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�ร ๑๒๐

 ๒. เอกส�รเผยแพร่ ก�รจัดทำ�สื่อต่�งๆ ๑๒๒

 ๓. ชื่อสำ�นัก/กอง และเบอร์โทรศัพท์ ๑๒๕

สารบัญ
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๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

 วิสัยทัศน์
	 เป็นหน่วยงานหลกัในการก�าหนดและขบัเคลือ่นนโยบายและแผนบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 พันธกิจ
	 จัดท�านโยบายและแผนแบบบูรณาการ	 เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการประสานเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ	 และเพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ	

นโยบายรฐับาล	แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ	พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ยุทธศาสตร์ชาติ	และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	 ๑.	 ภาคีการพัฒนาใช้เครื่องมือ	 กลไก	 และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ

	 ๒.	 ภาคีการพัฒนาใช้เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นระบบ	และมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

๒. ค่านิยมหลัก

	 ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(สผ.)	โดยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที	่ได้ร่วมกนัวเิคราะห์ 

และก�าหนดค่านยิมหลกั	(Core	Value)	เพือ่ช่วยให้ทกุคนในองค์กรมแีนวความคดิ	ความเชือ่	และปรบัพฤตกิรรมการท�างาน

ให้เป็นทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความส�าเร็จ	 ค่านิยมหลักของ	 สผ.	

คือ	NATURE ย่อมาจาก

 Networking มุง่เน้นการสร้างเครอืข่าย	-	มุง่เน้นการท�างานแบบมส่ีวนร่วมกบับคุคลและหน่วยงานภายนอก

ที่เกี่ยวข้อง	ประสานการท�างานแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน	ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน	เพื่อร่วมกัน

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้สามารถท�างานส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

 Awakening Knowledge จิตใจใฝ่รู้ หมั่นพัฒนาคน	 -	 มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม�่าเสมอ	 

ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ทั้งในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเองและความรู้รอบตัวต่างๆ 

(รู้ลึก	 รู้กว้างและรู้โลก)	 พร้อมรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ	ด้านได้ตลอดเวลา

 Team Working กระตือรือร้นท�างานเป็นทีม	-	มุ่งเน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงาน

ภายใต้องค์กรด้วยความเชื่อมั่นในกันและกัน	 สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในการท�างาน	และการท�ากิจกรรมอื่นๆ	ร่วมกัน	เพื่อน�าศักยภาพของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้

ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	มีความสมานฉันท์มีความรักและความภูมิใจเห็นคุณค่าในองค์กร

 Uncovering ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส	-	บุคลากรมีความซื่อสัตย์	โปร่งใส	สามารถเปิดเผยกระบวนการ 

จดัท�านโยบายและแผน	การวเิคราะห์ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การจดัสรรเงนิกองทนุต่อสาธารณชน

ได้ตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
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 Result-based Orientation มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน	 -	 บุคลากรมีความช�านาญ	ท�างานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	โดยยดึเป้าหมายขององค์กรเป็นหลกั	มกีารใช้หลกัวชิาการทีถ่กูต้องในการด�าเนนิงาน	

ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปัจจัยภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางการเมือง	 และสามารถผลักดันให้นโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับและด�าเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 Expertise มคีวามเชีย่วชาญอย่างมอือาชพี	-	บคุลากรผูป้ฏบิตังิานเป็นผูท้ีม่คีวามรอบรูแ้ละความช�านาญ

ในเรื่องนั้นๆ	อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง	มีการท�างานโดยใช้ความรู้	ความช�านาญ	ความเชี่ยวชาญ	ทักษะ	และประสบการณ์ที่

ถกูต้องและเหมาะสม	มคีวามรบัผดิชอบและตรงเวลาในการท�างาน	ไม่ปล่อยให้เกดิความล่าช้าจนก่อความเสยีหายต่อตนเอง

และผู้อื่น	 มีหลักการและจุดยืนในการท�างานและให้บริการด้านนโยบายและแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่จะท�าให้องค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�านโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พฒันาคณุภาพของนโยบาย แผน และมาตรการในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับและน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ :	 มกีารก�าหนดและปรบัปรงุนโยบาย	แผน	และมาตรการในการบรหิารจดักาทรพัยากรธรรมชาติ 
	 และสิง่แวดล้อมทีท่นัต่อเหตกุารณ์	เป็นทีย่อมรบัร่วมกนั	สามารถน�าไปปฏบิตัทิีจ่ะก่อให้เกดิผล 
	 ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : ๑.	 สร้างการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการจดัท�าและปรบัปรงุนโยบาย	แผน	และมาตรการ 
	 	 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 ๒.	 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการการจัดท�าและปรับปรุงนโยบาย	 แผน	 
	 	 และมาตรการ	เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของทุกภาคส่วน
	 ๓.	 พัฒนาคุณภาพของระบบการติดตามประเมินผลการน�านโยบาย	 แผน	 และมาตรการ 
	 	 ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
	 ๔.	 สร้างความเชือ่มัน่ในนโยบาย	แผน	และมาตรการทีจ่ดัท�าขึน้	โดยเสนอขอความเหน็ชอบ 
	 	 จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	หรือคณะรัฐมนตรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิม่ศกัยภาพในการรบัรู ้ประสานสนบัสนนุ และสร้างเครอืข่ายให้เอือ้ต่อการน�านโยบาย  

 แผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์ :	 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจในนโยบาย	 แผน	 และมาตรการการบริหารจัดการ 

	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีจ่ดัท�าขึน้	และสามารถน�านโยบาย	แผน	และมาตรการ 

	 ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ :	 ๑.	 สร้างเสริมความเข้าใจในนโยบาย	 แผน	 และมาตรการของบุคลากร	 สผ.	 เพื่อสามารถ 

	 	 ถ่ายทอดนโยบาย	แผน	และมาตรการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

	 ๒.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	สามารถด�าเนินการตามนโยบาย	แผน	 

	 	 และมาตรการการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้บรรลผุลสมัฤทธิ์	 

	 	 โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดต่างๆ	ของ	สผ.

	 ๓.	 เสรมิสร้างศกัยภาพการบรหิารกองทนุสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัและ	เอือ้ต่อ 

	 	 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย	และแผน
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	 ๔.	 เพิม่ศกัยภาพในการประสานและสนบัสนนุกบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ในการจดัท�าและ 

	 	 ปรับปรุงนโยบาย	แผน	และมาตรการ	อย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

	 ๕.	 พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับพื้นที่	 ในการติดตามการน�านโยบาย	 แผน	 และ 

	 	 มาตรการไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาเครื่องมือและองค์ความรู ้ที่เอื้อต่อระบบการบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เป้าประสงค์ :	 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 มีเครื่องมือและองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการบริหารจัดการ 

	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : ๑.	 ยกระดับองค์ความรู้และกลไกในการแปลงนโยบาย	 แผน	 และมาตรการต่างๆ	 ไปสู่ 
	 	 การปฏบิตัใิห้กบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้เอือ้ต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
	 	 และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 ๒.	 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ	 กลไก	 ด้านการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ 
	 	 ให้เอื้อต่อการน�านโยบาย	แผน	และมาตรการไปปฏิบัติ
	 ๓.	 เพิ่มการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ	 ในการเพิ่ม 
	 	 ความรู้และด�าเนินการร่วมด้านนโยบาย	 แผน	 และมาตรการด้านการบริหารจัดการ 
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 ๔.	 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้เป็นไป 

	 	 ตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริหารจัดการภายใน

เป้าประสงค์ :	 บุคลากรของ	 สผ.	 สามารถปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

	 บูรณาการ	และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ : ๑.	 เสรมิสร้างความรูใ้ห้กบับคุลากร	สผ.	ในเรือ่งการพฒันาระบบราชการ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

 	 การปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
	 ๒.	 เสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนและบริหารงบประมาณให้บุคลากรของ	 สผ.	 ให้เกิด 
	 	 การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยมุ่งเน้นผลงาน
	 ๓.	 ปรับปรุงฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของบุคลากรของ	 สผ. 
	 	 ให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นคว้า	ให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมายกบับคุลากร	สผ.	ในประเดน็ 
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
	 	 ตามกฎหมาย
	 ๔.	 ปลูกฝังค่านิยมหลักองค์กรให้กับบุคลากรของ	 สผ.	 เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 
	 	 ที่พึงประสงค์	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีทิศทางด้วยสัมฤทธิ์ผลของงาน 
	 	 อย่างสูงสุด
	 ๕.	 การเสรมิสร้างสมรรถนะของหน่วยงานสนบัสนนุให้สามารถสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ 
	 	 กลุ่มงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๖.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสื่อสารของ	 สผ.	 ให้ได้มาตรฐานและ 

	 	 มีประสิทธิภาพ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ	สผ.
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แผนผังความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายรัฐบาลสู่แผนกลยุทธ์ของ สผ.
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5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส�านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

5.๘ พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
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๖. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ๑. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดินป่าไม้ และสัตว์ป่า
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. กลุ่มเป้าหมายมีการน�าเครื่องมือ กลไก
และฐานข้อมูลมาใช้อนุรักษ์

คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

3. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่
เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ
5. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

๘. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.๑ เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร สผ. ในเรื่อง
การพัฒนาระบบราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
4.2 เสรมิสร้างความรูด้้านการวางแผน และบรหิาร
งบประมาณให้บุคลากรของ สผ. ให้เกิด การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยมุ่งเน้นผลงาน
4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลทางด ้านกฎหมายที่
เกีย่วข้องกบัการท�างานของบคุลากรของ สผ. ให้ง่าย 
และสะดวกต่อการค้นคว้า ให้ค�าปรึกษาด้าน
กฎหมายกบับคุลากร สผ. ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบั
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
4.4 ปลูกฝังค่านิยมหลักองค์กรให้กับบุคลากรของ
สผ. เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีทิศทาง 
ด้วยสัมฤทธิ์ผลของงานอย่างสูงสุด
4.5 การเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงาน 
สนับสนุนให้สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานของ
กลุ่มงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนาสื่อสารของ สผ. ให้ได้มาตรฐานและมี 
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
ของ สผ.

3.๑ ยกระดบัองค์ความรูแ้ละกลไกในการแปลง
นโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ  ไปสูก่ารปฏบิตัิ 
ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอื้อต่อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ กลไกด้าน
การบังคับให้กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ให้ 
เอื้อต่อการน�านโยบาย แผน และมาตรการไป 
ปฏิบัติ
3.3 เพิ่มการประสานความร่วมมือกับองค์กร 
ระหว่างประเทศและต่างประเทศในการเพิ่ม 
ความรู้ และด�าเนินการร่วมด้านนโยบาย แผน
และมาตรการด้านการบรหิารจดัการทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทาง  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2.๑ สร้างเสริมความเข้าใจในนโยบาย แผน และ 
มาตการแก่บุคลากร สผ. เพื่อสามารถถ่ายทอด
นโยบาย แผน และมาตรการได้อย่างถูกต้อง 
และชัดเจน
2.2 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
สามารถด�าเนนิการตามนโยบาย แผน และมาตรการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล ้อมให ้บรรลุผลสัมฤทธิ์  โดยเฉพาะ 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ สผ.
2.3 เสรมิสร้างศกัยภาพการบรหิารกองทนุสิง่แวดล้อม 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเอื้อต่อการบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย และแผน
2.4 เพิ่มศักยภาพในการประสานและสนับสนุนกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าและปรับปรุง
นโยบาย แผน และมาตรการอย่างบูรณาการ
และต่อเนื่อง
2.5 พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับพื้นที่ 
ในการติดตามการน�านโยบาย แผน และมาตการ 
ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ สร้างการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการจดัท�า
และปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการด้าน 
การบริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม
๑.2 เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพของกระบวนการ 
จัดท�าและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการ 
เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของ
ทุกภาคส่วน
๑.3 พฒันาคณุภาพของระบบการตดิตามประเมนิผล 
การน�านโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์
๑.4 สร้างความเชือ่มัน่ในนโยบาย แผน และมาตรการ
ที่ จั ดท� าขึ้ น  โดยเสนอขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ 
ที่เกี่ยวข้อง หรือ คณะรัฐมนตรี

๑.๑ ร้อยละขององค์กรในกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ามา 
มส่ีวนร่วมในการจดัท�า และปรบัปรงุนโยบาย แผน และ
มาตรการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
๑.2 นโยบาย แผน และมาตรการได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง หรือคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ ๘๐)

2.๑ ร้อยละขององค์กรในกลุ ่มเป้าหมาย ที่รับรู ้ 
นโยบาย แผน และมาตรการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)
2.2 ร้อยละขององค์กรในกลุ่มเป้าหมาย น�านโยบาย
แผน และมาตรการไปปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)

3.๑ จ�านวนเรื่องขององค์ความรู้ที่ สผ. น�ามา 
ถ่ายทอดให้กับองค์กรในกลุ่มเป้าหมาย (เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)
3.2 ร้อยละขององค์กรในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
องค์ความรู้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙5)
3.3 ระดับความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ที่ได้รับ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)
3.4 จ�านวนเครื่องมือและกลไกการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา) 

4.๑ คะแนนการประเมินผลตามค�ารับรอง
การปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาองค์การ
ไม่น้อยกว่า 4.5
4.2 ร้อยละของบุคลากรของ สผ. ที่มีสมรรถนะ
ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
4.3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของ สผ.
ต่อการด�าเนนิงานด้านการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ภายในองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๑. พัฒนาคุณภาพของนโยบาย แผน และมาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับและน�าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. เพิ่มศักยภาพในการรับรู้ ประสานสนับสนุน
และสร้างเครือข่ายให้เอื้อต่อการน�านโยบาย แผน

และมาตรการไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล

3. เสริมสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
และองค์ความรู้ที่เอื้อต่อระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
และการบริหารจัดการภายใน

มีการก�าหนดและปรับปรุงนโยบายและมาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ทันต่อเหตุการณ์เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน สามารถน�าไปปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผล

ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจในนโยบาย
แผน และมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จัดท�าขึ้น และสามารถ
น�านโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือ และ
องค์ความรู้ที่ทันสมัย และเอื้อต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

บุคลากรของ สผ. สามารถปฏิบัติหน้าที่
และบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บูรณาการ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

บุคลากร/ITKM/Supporting System/เครื่องมือสนับสนุน
การจัดท�านโยบาย แผน และมาตรการ

การสร้างความรู้ความเข้าใจกับภายนอก/กลไก
การแปลงนโยบาย แผน และมาตรการ/การสร้าง

เครือข่าย

นโยบาย แผน และมาตรการ/การติดตามประเมินผล
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๔. คณะผู้บริหาร

นางสาวชิดชนก  พุทธประเสริฐ

เลขานุการกรม

นายเกษมสันต  จิณณวาโส

เลขาธิการ
ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนพดล  ธิยะใจ

รองเลขาธิการ
ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพงศบุณย  ปองทอง

รองเลขาธิการ
ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางรวีวรรณ  ภูริเดช

รองเลขาธิการ
ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสิริกุล  บรรพพงศ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นางสาวสุชญา อัมราลิขิต

ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์  บุญดาว

ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

นางปยนันท  โศภนคณาภรณ

ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางดวงมาลย สินธุวนิช

ผู้อ�านวยการส�านักจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
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ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๗
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นายสุโข  อุบลทิพย

ผู้อ�านวยการส�านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

นายนวรัตน  ไกรพานนท

ผู้อ�านวยการกองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสิริกุล  บรรพพงศ

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

ผู้อ�านวยการส�านักงานประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นางจุไรรัตน  สุขสวัสดิ์

ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการที่ดิน



Annual Report 2014

Offfi ice of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

๙

นางณัฐิยา  ลาภเลิศสุข

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวลีลา  สุชาติวัฒนชัย

ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายประมวล  เฉลียว

ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ
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๕. โครงสร้างองค์กร

เลขาธิการ สผ.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มนิติการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

รองเลขาธิการ สผ.

(นโยบาย)
รองเลขาธิการ สผ.

(บริหาร)

รองเลขาธิการ สผ.

(วิชาการ)

ส�านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กองบริหารจัดการที่ดิน

ฝ่ายความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นโยบายและแผนฯ

ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชน

และพื้นที่เฉพาะ

ส�านักติดตาม

ประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานเลขานุการกรม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ส�านักงานประสาน
การจัดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ส�านักจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
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๖. อ�านาจหน้าที่ 

	 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(สผ.)	กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 สผ.	 มีภารกิจเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งประสาน

การจัดการเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 ตลอดจนติดตามตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเพือ่สร้างความเข้มแขง็ด้านเศรษฐกจิของประเทศและสนบัสนนุการพฒันา

ที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี	 รวมทั้งด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประสานความร่วมมือด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	โดยให้มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 •	 จัดท�านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 •	 ประสานและจดัท�าแผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และด�าเนนิการอืน่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อ 

น�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	

	 •	 ศกึษา	วเิคราะห์	ประสานและก�าหนดมาตรการเพือ่ด�าเนนิการให้มกีารประกาศเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

	 •	 ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย	แผนและมาตรการและจดัท�ารายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	

	 •	 ด�าเนนิการเกีย่วกบัการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการหรอืกจิกรรมของภาครฐัหรอื

ภาคเอกชน	ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

	 •	 บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อสนับสนุนนโยบาย	 แผนและมาตรการ	 และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน	

	 •	 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารที่ดิน	 การวางแผน 

การถือครองที่ดิน	การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน	และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ	

	 •	 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหวา่งประเทศและต่างประเทศ	ในการด�าเนนิการร่วมด้านนโยบายและแผน 

การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 •	 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย	 โดยการกักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 รวมทั้งศึกษา	

วิจัย	และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 •	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของ	 สผ.	 หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

มอบหมาย



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๗

๑2

 อัตราก�าลังข้าราชการ

	 ข้าราชการของ	สผ.	รวมทั้งสิ้น	๒๗๘	คน	ประกอบด้วย	ต�าแหน่งนักบริหาร	ต�าแหน่งอ�านวยการ	ต�าแหน่งวิชาการ	

และต�าแหน่งทั่วไป	จ�าแนกตามระดับ	ดังนี้

๗. อัตราก�าลัง

 อัตราก�าลังประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗

	 สผ.	มีอัตราก�าลังรวมทั้งสิ้น	๕๓๔	คน	ประกอบด้วย	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	พนักงานราชการ	พนักงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม		ลูกจ้างโครงการ	และพนักงานจ้างเหมา	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจ�า	 พนักงาน	 พนักงาน	 ลูกจ้างโครงการ/
	 	 	 ราชการ	 กองทุน	 และพนักงาน
	 	 	 	 สิ่งแวดล้อม	 จ้างเหมา

		จ�านวน	(คน)	 ๒๗๘	 ๒๐	 ๑๔๘	 ๒๔	 ๖๔

	 สูง	 ต้น	 สูง	 ต้น	 เชี่ยวชาญ	 ช�านาญ	 ช�านาญ	 ปฏิบัติการ	 อาวุโส	 ช�านาญ	 ปฏิบัติงาน

	 	 	 	 	 	 การพิเศษ	 การ	 	 	 งานทั่วไป

	 นักบริหาร	 ผู้อ�านวยการ	 นักวิชาการ	 ทั่วไป

จ�านวน	(คน)	 ๑	 ๓	 ๓	 ๗	 ๓	 ๖๙	 ๑๐๒	 ๖๗	 ๓	 ๑๒	 ๘
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๘. งบประมาณและผลการใช้จ่าย

	 สผ.	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 

เพื่อด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นวงเงินทั้งสิ้น	๑,๔๔๕,๖๕๒,๔๐๐	บาท	

สามารถจ�าแนกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ดังนี้

 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

 ยุทธศาสตร์ 5.๑ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 ผลผลติที	่๑	เครือ่งมอื	กลไก	ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ	ได้รบั

การจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๑๐๘,๖๔๗,๔๐๐	บาท	(คิดเป็นร้อยละ	๗.๕๒	ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด)

 

 ยุทธศาสตร์ 5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม

  แผนงาน จัดการสิ่งแวดล้อม

	 	 ผลผลิตที่	 ๒	 เครื่องมือ	 และกลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจ�านวน	๒๓๘,๓๑๘,๓๐๐	บาท	 (คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๔๙	 ของงบประมาณ			

ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด)

	 	 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	 ได้รับ 

การจัดสรรในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	จ�านวน	๑,๐๙๘,๖๘๖,๗๐๐	บาท	(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๙๙	

ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด)

ตารางแสดงจ�านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ล้านบาท)

 หมวดรายจ่าย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลผลิตที่ ๑ ผลผลิตที่ 2 โครงการถ่ายโอนฯ รวม

	 งบบุคลากร	 ๔๓.๗๘	 ๘๙.๒๔	 	 ๑๓๓.๐๒

	 งบด�าเนินงาน	 ๒๐.๙๙	 ๕๙.๓๗	 	 ๘๐.๓๗

	 งบลงทุน	 ๐.๖๓	 ๙.๔๓	 	 ๑๐.๐๖

	 งบอุดหนุน	 ๑๒.๗๔	 ๒.๒๘	 	 ๑๕.๐๓

	 งบรายจ่ายอื่น	 ๓๐.๕๐	 ๗๗.๙๙	 	 ๑๐๘.๔๙

	 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	 	 	 ๑,๐๙๘.๖๙	 ๑,๐๙๘.๖๙

 รวม ๑๐๘.๖5 23๘.32 ๑,๐๙๘.๖๙ ๑,445.๖5



สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ร�ยง�นประจำ�ปี ๒๕๕๗

๑4

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 255๗

	 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 สผ.	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	

จ�านวนทั้งสิ้น	๑,๔๔๕,๖๕๒,๔๐๐	บาท	และมีผลการเบิกจ่าย	จ�านวนทั้งสิ้น	๘๖๙,๑๒๔,๙๔๒.๐๒	บาท	โดยสามารถจ�าแนก

ได้ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท		

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน
 งบถ่ายโอน 

งบรายจ่ายอื่น รวม     (เฉพาะกิจ)

ได้รับการจัดสรร	 ๑๓๓.๐๒	 ๘๐.๓๗	 ๑๐.๐๖	 ๑๕.๐๓	 ๑,๐๙๘.๖๙	 ๑๐๘.๔๙	 ๑,๔๔๕.๖๕

ผลการเบิกจ่าย	 ๑๓๐.๗๐	 ๗๖.๘๐	 ๐.๘๒	 ๑๕.๐๓	 ๕๖๖.๓๔	 ๗๙.๔๓	 ๘๖๙.๑๒

เงินกันเหลื่อมปี	 ๐	 ๑.๔๙	 ๙.๐๖	 ๐	 ๕๒๗.๓๑	 ๒๗.๐๗	 ๕๖๕.๙๓

ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 255๗  เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล

          ผลผลิต ไตรมาส ๑ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

ผลผลิตที่	๑	 ๒๓.๒๑	 ๒๐.๐๘	 ๒๓.๓๘	 ๒๘.๗๖	 ๙๕.๔๔

ผลผลิตที่	๒	 ๓๓.๐๐	 ๔๗.๓๐	 ๕๗.๗๗	 ๖๙.๒๘	 ๒๐๗.๓๕

โครงการถ่ายโอนฯ	 ๔๓.๓๐	 ๘๕.๙๕	 ๑๖๓.๙๑	 ๒๗๓.๑๗	 ๕๖๖.๓๔

รวม	 ๙๙.๕๑	 ๑๕๓.๓๓	 ๒๔๕.๐๖	 ๓๗๑.๒๒	 ๘๖๙.๑๒

(ร้อยละสะสม)	 ๗	 ๑๘	 ๓๕	 ๖๑	

เป้าหมายแผนการ	 ๒๒	 ๔๖	 ๗๐	 ๙๕
เบิกจ่ายของรัฐบาล
(ร้อยละสะสม)
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แผนผงัความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรกัษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ระด
ับช

าติ
 ๕.๓ การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

๕.๔ การจัดการสิ่งแวดล้อม  
 

ประเด็นนโยบายตาม
แผนบริหารราชการ

แผ่นดิน 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน  
 

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ: โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั 
กิจกรรมหลัก 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

ภาคีการพัฒนาใช้เครื่องมือ กลไกและฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างเป็นระบบ 
 

๑. พัฒนาคุณภาพของนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นท่ียอมรับและ
น าไปสู่การพฒันาท่ียั่งยืน 
๒. เพิ่มศักยภาพในการรับรู้ ประสานสนับสนนุ และสร้างเครือข่าย
ให้เอื้อต่อการน านโยบาย แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบัติท่ีเกิด
ประสิทธิภาพ 
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเครื่องมือและองค์ความรู้ที่เอื้อต่อระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว 
 

เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน 

 

ร้อยละของ เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลท่ีด าเนินงานแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ ๗๐/ปี) 
 

กลยุทธ์หน่วยงาน 
 

ภาคีการพัฒนา ใช้เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
 

๑. พัฒนาคุณภาพของนโยบาย แผน มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นท่ียอมรับและน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๒. เพิ่มศักยภาพในการรับรู้ ประสานสนับสนนุ และสร้างเครือข่ายให้เอื้อต่อการน านโยบาย แผน 
มาตรการไปสู่การปฏิบัติท่ีเกิดประสิทธิภาพ 
๓. เสริมสร้างและพัฒนาเครื่องมือและองค์ความรู้ที่เอื้อต่อระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการและบริหารจัดการภายใน 
 

ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จในปีท่ีผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่     
การปฏิบัติ/ ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ ๗๐/ปี) 
 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
กิจกรรมหลัก 
๑. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัตอนุสัญญา  
๒. พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ผลผลิต 
 

เครื่องมือ  และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
กิจกรรมหลัก 
๑. พัฒนาเครื่องมือ และกลไกในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการอนุวัตอนุสัญญา 
๒. พัฒนาเครื่องมือกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๓. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพจิารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
๔. พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการจัดการคุณภาพสิง่แวดล้อม  
 

 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ: จ านวนเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ (๑๔ เรื่อง)  
เชิงคุณภาพ: เครื่องมือและกลไกที่จัดท าข้ึนมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐) 
เชิงเวลา: เครื่องมือและกลไกสามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผน 
ปฏบิัติงาน (ร้อยละ ๘๐) 
เชิงค่าใช้จ่าย : เครื่องมือและกลไกสามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณ 
ท่ีได้รับ (๑๐๘.๖๔๗๔ ล้านบาท) 
 
 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย : (โครงการถ่ายโอนการสนับสนนุแผน ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด) 
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้การสนับสนุน อปท. ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม (๑ เรื่อง)  
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/อปท. มีความพึงพอใจ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (ร้อยละ ๗๕) 
เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๗๕) 
เชิงค่าใช้จ่าย : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถด าเนนิการได้ส าเร็จภายใต้วงเงินท่ีได้รับ (๑,๐๙๘.๖๘๖๗ ล้านบาท) 
 

เชิงปริมาณ: จ านวนเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๑๖ เรื่อง)  
เชิงคุณภาพ: เครื่องมือและกลไกที่จัดท าข้ึนมีการบูรณาการและรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐) 
เชิงเวลา: เครื่องมือและกลไกสามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
แผนปฎิบัติงาน (ร้อยละ ๘๐) 
เชิงค่าใช้จ่าย : เครื่องมือและกลไกสามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายใต้วงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ (๒๓๘.๓๑๘๓ ล้านบาท) 
 
 
 

ระด
ับห

น่ว
ยง
าน

 
ระด

ับก
ระท

รว
ง ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ๑) จ านวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับประเทศท่ีให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (๑ ระบบ) 
๒) จ านวนเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๔ เรื่อง) 
 

๑) จ านวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนท่ีได้รับการบริหารและอ านวยการ (๑๐๙ หน่วยงาน) 
๒) จ านวนเครื่องมือ กลไก ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ท่ีสามารถปฏิบัติได้ (๑๖ เรื่อง) 
๓) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๓๐)  
 

ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุก
ประเภท ท่ีดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่าท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อ ๘ สร้างความตระหนัก จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมายมีการน าเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมลูมาใช้
อนุรักษ์คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน  
 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง 

 

ทุกภาคส่วนสามารถน ากลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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๑๖

๙. ระบบการตรวจสอบภายใน 

	 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ก�าหนดให้ผู้ตรวจ

สอบภายในต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์	 การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ 

ส่วนราชการและการบรหิารความเสีย่ง	การสอบทานระบบการปฏบิตังิานตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	มตคิณะรฐัมนตรี	

การตรวจสอบการด�าเนินงานและการเงิน	 การคลัง	 การตรวจสอบระบบการดูแลรักษา	 และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

การประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการเงิน	 การคลัง	 รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ	 ประหยัด	

และคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

	 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการตรวจสอบภายในดังกล่าว	 กลุ่มตรวจสอบภายใน	 สผ.	 จึงได้วางแผน 

การตรวจสอบ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ในเรือ่งการควบคมุภายใน	การตรวจสอบการเงนิ	การบญัช	ีการตรวจสอบ 

ตามกฎหมาย	ระเบียบ	การตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน	การตรวจสอบการด�าเนินงาน

 ผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน

	 การประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน 

การควบคุมภายใน	พ.ศ.	๒๕๔๔	ข้อ	๖	ก�าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ผู้ก�ากับดูแล	และ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	

หรือ	 ปีปฏิทิน	 แล้วแต่กรณ	ี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระท�าภายในสองร้อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุม

ภายในแล้วเสร็จ	 ผลการประเมินการควบคุมภายในปรากฏว่า	 การควบคุมภายในของ	 สผ.	 ในระดับส่วนงานย่อย 

มีความเพียงพอในระดับหนึ่ง	แต่มีข้อสังเกต	ดังนี้

	 ๑.	 การจัดท�ารายงานการควบคุมภายในบางหน่วยงานน�ากระบวนงานมาประเมินแต่ไม่ครบทุกกระบวนการ 

ในรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน	(แบบ	ปย.	๒)		

	 ๒.	 การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง	 ๕	 องค์ประกอบ	 ประกอบด้วย	 สภาพแวดล้อมของ 

การควบคุม,	 การประเมินความเสี่ยง,	 กิจกรรมการควบคุม,	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 และการติดตามประเมินผล 

บางหน่วยงานอธิบายรายละเอียดการปฏิบัติงานของหน่วยงานไว้ไม่ครบตามจุดที่ควรประเมิน

	 ๓.	 การก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน		(แบบ	ปย.	๒)	

ในช่องการปรับปรุงการควบคุมยังจัดท�าไว้ไม่ถูกต้อง

 ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 เห็นควรให้ส�านัก	กอง	กลุ่ม	จัดท�ารายงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม	เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�าคัญ

	 ๒.	 ควรมีการทบทวนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าการควบคุมภายใน	ความเสี่ยง	จุดอ่อน	ให้ครอบคลุม

รวมทั้งการก�าหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง	ท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ๓.	 เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด�าเนินการจัดท�ารายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ	ปย.	๒)	ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๔๔	ข้อ	๖	



สวนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการ
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๑. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด

น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 ๒ ๓ ๔ ๕

ผลการ

ด�าเนิน

งาน

ค่า

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน

ถ่วง 

น�้าหนัก

มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)  (น�้าหนัก : ร้อยละ 1๐)

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มี 

เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจกรม (ร้อยละ ๖๐)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส�าเร็จ

ของการจัดท�าฐานข้อมูลการปล่อย

และการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๕๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ 1.๒ ระดับความส�าเร็จ

ของการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดการผลิต

และบริโภคที่ยั่งยืน

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๕๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ 1.๓ ระดับความส�าเร็จ

ของการจัดท�าแผนแม่บทการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและการพัฒนา

ดัชนีชี้วัดชุมชนที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๕๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ 1.๔ ร้อยละเฉลี่ยถ่วง

น�้าหนักของการจัดท�าแผนและ

มาตรการ กลไกและข้อเสนอแนะ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 1.๔.1 แผนงบประมาณ

ในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน�้า

ทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๕๙

ตัวชี้วัดที่ 1.๔.๒ มาตรการ

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางใน

โครงการจัดที่ดินของรัฐ

ระดับ

ระดับ

๑๐

๑๐

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔

๔

๕

๕

ระดับ ๕

ระดับ ๕

๕

๕

๐.๕๐๐๐

๐.๕๐๐๐
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ตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด

น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 ๒ ๓ ๔ ๕

ผลการ

ด�าเนิน

งาน

ค่า

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน

ถ่วง 

น�้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 1.๕ ระดับความส�าเร็จ

ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการ

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมภายใต้ ร่างแผนงานการ

จัดตั้งประชาคม สังคม และ

วัฒนธรรมอาเซียน

ตัวชี้วัดที่ 1.๕.1 การคัดเลือก

เมืองเข้ารับรางวัลอาเซียนด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 1.๕.๒ การเสริมสร้าง

ความร่วมมือระดับภูมิภาคในการ

วางแผนการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ร้อยละ

ร้อยละ

๑๐

๑๐

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔

๔

๕

๕

ระดับ ๕

ระดับ ๔

๕

๔

๐.๕๐๐๐

๐.๔๐๐๐

มิติภายนอก : การประเมินคุณภาพ (น�้าหนัก : ร้อยละ 1๐ )

ตัวชี้วัดที่ ๒ คุณภาพการ

ให้บริการประชาชน (Service

level Agreement : SLA) การ

พิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๕๐๐๐

มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ  (น�้าหนัก : ร้อยละ 1๕)

ตัวชี้วัดที่ ๓ การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละ

ความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละ

ความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

ร้อยละ

๒.๕

๒.๕

๗๐

๘๗

๗๓

๘๙

๗๖

๙๑

๗๙

๙๓

๘๒

๙๕

๕๐.๙๙๗๘

๖๐.๑๑๘๓

๑

๑

๐.๐๒๕๐

๐.๐๒๕๐
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๒๐

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด

น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 ๒ ๓ ๔ ๕

ผลการ

ด�าเนิน

งาน

ค่า

คะแนน 

ที่ได้

คะแนน

ถ่วง 

น�้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ ๔ การประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัดที่ ๔.1 ด้านไฟฟ้า

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ด้านน�้ามันเชื้อเพลิง

ระดับ

ระดับ

๒.๕

๒.๕

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔

๔

๕

๕

ระดับ ๕

ระดับ ๕

๕

๕

๐.๑๒๕๐

๐.๑๒๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ภาครัฐ

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๔.๔ ๔.๔ ๐.๔๔๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๖ การพัฒนา

สมรรถนะองค์การ

ตัวชี้วัดที่ ๖.1 ระดับความส�าเร็จ

ของการจัดท�ารายงานลักษณะ

ส�าคัญขององค์การ

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ระดับความส�าเร็จ

ของการพัฒนาองค์การ

ระดับ

ระดับ

๑

๔

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔

๔

๕

๕

ระดับ ๓

ระดับ ๕

๓

๕

๐.๐๓๐๐

๐.๒๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๗ การสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๗.1 ระดับความส�าเร็จ

ในการจัดท�าแผนสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ ระดับความส�าเร็จใน

การด�าเนินการตามแผนสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๗.๓ ผลการส�ารวจความ

โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๒๕๐๐

รวม 1๐๐ ๔.๖๓๔๓
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๒. ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

๒.1 การจัดท�านโยบาย แผน และมาตรการ และการ

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 

๒.1.1 การจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์

  1) การก�าหนดยทุธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสรมิ 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ (ระยะที่ ๓)

   เป็นการด�าเนินการให้เป็นไปตามพระราช 

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑) และเป็นการเตรยีมความพร้อม 

เพื่อจัดท�านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว (๒๐ ปี) 

ฉบับที่สอง เนื่องจากนโยบายและแผนฯ ฉบับแรก พ.ศ. 

๒๕๔๐-๒๕๕๙ ก�าลังจะสิ้นสุดลง โดยได้เริ่มด�าเนินการ

ศึกษาระยะที่ ๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และใน

ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการด�าเนินงานต่อเนื่องจาก

ระยะที่ ๒ โดยเป็นการน�าผลการศึกษาของโครงการระยะ

ที่ ๑ และ ๒ ที่พบปัญหาช่องว่างในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เช่น จิตส�านึก

และความตระหนักของประชาชน และการน�าเครื่องมือ

ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบัติ เป็นต้น มาศึกษา 

เพือ่ยกระดบัสมรรถนะการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมของไทย ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ให้สอดรบั 

กบับรบิทการเปลีย่นแปลงทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 

และทบทวนร่างนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในระยะ ๒๐ ปี ให้มีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติพิจารณา เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

ต่อไป

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพื่อยกระดับ

สมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ให้สอดรับกับ

บริบทการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

ใน ๘ ประเดน็ คอื (๑) วาระการพฒันาหลงัปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และ

ชุดตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) ผลกระทบ 

ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ภายหลงัจากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

(๓) การยกระดับจิตส�านึกและการสร้างความตระหนักรู้

ของประชาชน เพื่อปรับพฤติกรรมสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (๔) ประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย (๕) การบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย เพื่อ

การพัฒนาองค์กร

  สผ. ได้ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากการตรวจประเมินโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๐๗
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๒๒

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (๖) การใช้เครือ่งมอืทาง

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (๗) การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสีเขียว และ (๘) การกระจายอ�านาจและขีด 

ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อจากนั้นได้

ทบทวนข้อมูลผลการด�าเนินโครงการฯ ในระยะที่ ๑ และ 

๒ มาจัดท�า (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในล�าดับ

ต่อไป จะท�าการทบทวน และยกร่างนโยบายและแผนการ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๗๙ เสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท�านโยบาย

และแผนการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาตพิจิารณา แล้วจงึน�าเสนอคณะกรรมการ

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิคณะรฐัมนตร ีพจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

และน�าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามล�าดับต่อไป

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  การก�าหนดแนวทาง มาตรการ หรือทางเลือก 

เชิงนโยบายในระยะยาว ๒๐ ปี ที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

หลากหลายเรื่อง ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงกันทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค 

และระดับประเทศ นอกจากนี้ ปัจจัยความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ในแต่ละช่วงเวลา  ทีท่�าให้เกดิความ  

ไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะ 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องมี 

การทบทวนนโยบายและแผนฯ เป็นระยะๆ

  การวิเคราะห์ช่องว่างในการยกระดับสมรรถนะ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

หาแนวทาง มาตรการ หรือทางเลือกเชิงนโยบาย ต้องใช้ 

ข้อมูลที่มีความเฉพาะ และมีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง 

สม�่าเสมอและมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งมีปัจจัยจ�านวนมาก 

ทีม่ผีลต่อการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต จงึจ�าเป็นต้อง

มรีะบบการจดัเกบ็ข้อมลูทีด่ ีและครอบคลมุ เพือ่ให้สามารถ

น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้แม่นย�าและมีความน่าเชื่อถือ 

มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

  หน ่ ว ย ง านรั บผิ ดชอบหลั ก ในแต ่ ล ะสาขา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรสร้างฐานข้อมูล

ให้เป็นระบบ มีการพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด

มาตรฐานระดบัภมูภิาค และระดบัโลก  รวมถงึมกีารจดัเกบ็

ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
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  ๒) การจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕8-

๒๕๖๒
   อ่าวปัตตานี (Pattani Bay) เป็นอ่าวที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่เป็นฐานการด�ารงชวีติทีม่คีวามอดุม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับ
นานาชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๒ นอกจากนี ้อ่าวปัตตานถีอืว่าเป็นแหล่งอาหารทีส่�าคญั
ของประชาชนชาวปัตตานี มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามในช่วง
เวลาที่ผ่านมาอ่าวปัตตานีประสบกับภาวะความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั ่งและทรัพยากรทางทะเล 
อย่างไม่เหมาะสม ขาดการวางแผนควบคมุดแูลและส่งเสรมิ
สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชนรอบอ่าว กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหน้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงประสาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น 
หน่วยงานรับผิดชอบด้านการฟื ้นฟูและปรับปรุงอ่าว
ปัตตานีเพื่อสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
อย่างยั่งยืนด�าเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. จึง
ได้จัดท�ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการจัดการฟื้นฟูระบบ

นิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

ผลการด�าเนินงาน
  สผ. ได้ด�าเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ
นิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ จ�านวน ๓ ครั้ง และ
จัดท�ารายงานการวิเคราะห์สถานภาพการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงบูรณาการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบนิเวศอ่าวปัตตานี และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ 
อ่าวปัตตาน ีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ ยทุธศาสตร์  

๑๐ กลยุทธ์ ๓๓ มาตรการ ๓๖๕ โครงการ มีหน่วยงาน
ด�าเนินการ ๑๗ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

๘๑๔.๙๕ ล้านบาท

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปัตตานี ได้

รับการสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการและ

กจิกรรมภายใต้ยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารอนรุกัษ์และ

ฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

  ๓) การพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ ่งสู ่สังคม

คาร์บอนต�่า 

   ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นปัญหาส�าคัญและ
ส่งผลกระทบในระดับโลกจนถึงระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง อาทิ ขยะล้นเมือง มลพิษ 
ทางอากาศและน�้า การขาดแคลนพื้นที่สีเขียว และความ
หลากหลายทางชีวภาพในเมือง ด้วยเหตุนี้แนวคิดเรื่อง 
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นความสมดุลของ เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนจึงได้รับ
การยอมรับในเวทีประชาคมโลก และสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 
Asian Nations : ASEAN) หรืออาเซียนให้การสนับสนุน
ต่อแนวทางดังกล่าว โดยก�าหนดในวิสัยทัศน์อาเซียน และ
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน รวมทั้งแผนงาน 
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community Blueprint) ในส่วนของ 
ข้อ D5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการด�ารงชีวิต 
ในเมืองต่างๆ ของอาเซียนและเขตเมืองและข้อริเริ่ม
อาเซียนว่าด้วยเมืองที่มีลักษณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. มีการด�าเนิน 
“โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ ่ งสู ่สั งคม 
คาร์บอนต�่า” ที่สอดคล้องกับแผนงานการและข้อริเริ่ม
อาเซียนดังกล่าว และให้ความส�าคัญกับการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน 

  สผ. มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย (๑) 

การจัดท�า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา

เมอืงและชมุชนเพือ่มุง่สูก่ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

และสงัคมคาร์บอนต�า่ (๒) การศกึษากลุม่พนัธุไ์ม้ทีเ่หมาะสม

กบัพืน้ทีส่เีขยีวแต่ละประเภทตามความสามารถของพนัธุไ์ม้

ด้านการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมลพษิต่างๆ 

การปล่อยก๊าซออกซเิจน และการลดอณุหภมู ิ(๓) การจดัท�า 

(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านพื้นที่สีเขียวชุมชน

ประเภทต่างๆ (๔) การขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาเมอืง/ชมุชนเพือ่มุง่สูก่ารเตบิโตทีเ่ป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคาร์บอนต�า่ และสิ่งแวดล้อม

เมืองที่ยั่งยืน และ (๕) การจัดท�าชุดความรู้และแนวปฏิบัติ

ด้านการพฒันาเมอืงและชมุชนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและ

สงัคมคาร์บอนต�า่ และด้านการจดัการพืน้ทีส่เีขยีวเมอืงและ

ชุมชนอย่างยั่งยืน

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การมีความรู ้ความเข้าใจ มีจิตส�านึกดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนทางวิชาการ และความร่วมมือ

กนัของทกุภาคส่วนนบัเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยให้การด�าเนนิ

โครงการประสบผลส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะ

  ทุกภาคส่วนควรให้ความส�าคัญและร่วมสนับสนุน

การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 

ที่ยั่งยืนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างและ

ขยายเครือข่าย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุน

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
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๒.1.๒ การจัดท�าแผนและมาตรการ 

  1) การจัดท�า (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชน 

   การพัฒนาประเทศที่ ให ้ความส� าคัญกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนา มีผลท�าให้ปริมาณและ

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน แม้ว่าจะมี 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน 

จ�านวนมาก ที่มีการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และ 

สนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการ 

ด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ แต่ยังไม่มี 

หน่วยงานใดทีม่กีารบรูณาการการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน

ที่เป็นองค์รวมในทุกมิติ สผ. จึงเห็นควรจัดท�าแผนแม่บท 

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยการบูรณาการเชื่อมโยง 

ทุกมิติที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้จดัท�า (ร่าง) แผนการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน 

โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ

การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมหารือ การจัดประชุม

กลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้น�า

ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูล

ส�าหรับการจัดท�า (ร่าง) แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ทั้งนี้ สผ. ได้น�า (ร่าง) แผนดังกล่าวไปจัดประชุม รับฟัง 

ความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน 

ประชาชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพฯ โดยมี 

ผู ้เข้าร่วมประชุม ๑๕๐ คน และได้น�าข้อคิดเห็นจาก 

การประชุมไปปรับปรุง (ร่าง) แผนดังกล่าว เพื่อน�าเสนอ

คณะอนกุรรมการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนและพืน้ทีเ่ฉพาะ

ต่อไป

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดท�า (ร่าง) 

แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ข้อเสนอแนะ

  การสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนใน

การจัดท�า (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒) การติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ ่มน�้า 

ทะเลสาบสงขลาและการจัดท�าแผนอนุรักษ์ ฟื ้นฟู  

และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บริเวณพื้นที่ชุ ่มน�้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและ 

ป่าพรุควนเคร็ง

   ลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย และป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งตั้งอยู ่ในเขตจังหวัด
สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง นับว่าเป็นแหล่งน�้าที่
มีความส�าคัญอย่างยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทยและภาค
ใต้ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นแหล่ง
ส�าคัญในการด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชน 
ทั้งด้านการเกษตร ประมง อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และ
การท่องเที่ยว และการด�าเนินการที่ผ่านมา สผ. ได้ด�าเนิน
การติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ วิเคราะห์ 
ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมและโครงการ ประเมินประเด็น
ปัญหาและจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนินการ 
ต่อไป เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และได้จดัท�าแผนอนรุกัษ์ 
ฟื้นฟู และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริเวณพื้นที่ชุ ่มน�้าเขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อยและป่าพรุ 
ควนเคร็ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผลกระทบจากการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบ ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อการบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งและเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ที่ได้จัดให้เป็นพื้นที่ชุ ่มน�้าที่มีความ
ส�าคัญระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงจ�าเป็นจะต้องมีการจัดท�า 
การประเมินผลและจัดท�าแผน เพื่อใช้ในการด�าเนินการ
บริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน

  สผ.  ได้ด�าเนินการติดตามกิจกรรมและโครงการ

พัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จ�านวน ๑๔๖ โครงการ ภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งพบว่า 

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 

ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและขาด

ความยัง่ยนื ไม่สามารถฟ้ืนฟคูนืความอดุมสมบรูณ์ของป่าไม้ 

ได้ตามแผนที่ก�าหนดและยังไม่สามารถแก้ไขคุณภาพน�้า 

ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานได้ ในส่วนของการจัดท�าแผน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่ชุ่มน�้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ ่มน�้า 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยและป่าพรุควนเคร็ง ดังนี้

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูความสมบูรณ์

ของทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีเ่ขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย

และป่าพรุควนเคร็ง

  ยุทธศาสตร ์ที่  ๒ ป ้องกันและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยการจัดการน�้าเสียจาก

ชุมชน และจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนและอุตสาหกรรม

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

  ยทุธศาสตร์ที ่๓ พฒันาคณุภาพชวีติแก่ประชาชนที่

อาศยัอยูร่่วมกนักบัป่าพร ุโดยการพฒันาและส่งเสรมิอาชพี

ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจและแนวทางในการปรบัตวั 

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป ่าพรุ โดย 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน และ

ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค

  จากการด� า เนินงานในพื้ นที่ อย ่ า งต ่อ เนื่ อ ง 

การขบัเคลือ่นกลไก การด�าเนนิงานไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

ขาดการบูรณาการด ้านงบประมาณท�าให ้กิจกรรม

และโครงการไม่สามารถบรรลุผลอย่างชัดเจน การจัด

ท�าข้อมูลแบบต่างคนต่างท�า ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยง 

ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และขาดองค์ความรู้เพื่อใช้ 

ในการด�าเนินงานของแต่ละภาคส่วน

ข้อเสนอแนะ

  ให้มีการปรับกลไกการบริหารจัดการเป็นศูนย์รวม

เชงิบรูณาการ ทัง้ด้านการบรหิารจดัการ การตัง้งบประมาณ 

การจัดท�าระบบฐานข้อมูล การพัฒนาด้านเทคนิควิชาการ 

และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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  ๓) การจัดท�าแผนการปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้า (พื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันออก)

   ผลกระทบอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระบบนิเวศที่

มีความหลากหลายในพื้นที่แต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน�้าได้รับ 

ผลกระทบ ซึ่งรวมทั้งการด�าเนินชีวิตที่มีแนวโน้มจะต้อง

เผชิญกับความเสี่ยงที่ เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ในหลายรูปแบบมากขึ้น ท�าให้ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมเพื่อ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี 

เป้าหมายเพื่อลดความเปราะบางต่อผลกระทบของสภาพ 

ภูมิอากาศการให้ความส�าคัญกับการวางแผนเพื่อปรับตัว 

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลด

ความเสี่ยงต่อผลกระทบและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นปัจจุบันและ

สภาพการณ์ในอนาคตจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ 

ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรับที่จ�าเป็นต้อง 

ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ โดยการฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนมา 

เพื่อรักษาฐานการผลิตของชุมชนในลุ่มน�้าแล้ว ยังถือเป็น

ความท้าทายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงรุกเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต 

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้จดัท�าโครงการจดัท�าแผนการปรบัตวัรองรบั

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพือ่ขบัเคลือ่นการบรหิาร

จัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้า ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน

ในพื้นที่ลุ่มน�า้หลักของประเทศ โดยเริ่มด�าเนินการในพื้นที่

ลุ่มน�้าภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๙ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด 

และบางส่วนของจังหวัดนครนายกและสมุทรปราการ 

โ ด ย มี ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ที่ ส� า คั ญ ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 

๑) รายงานสถานภาพและการคุกคามระบบนิเวศลุ่มน�้า 

ภาคตะวนัออก อนัประกอบด้วยการคาดการณ์ความรนุแรง 

และแนวโน้มของผลกระทบด้านต่างๆ จากการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน�้าการคาดการณ์อนาคตของ 

ระบบนเิวศในพืน้ที ่รวมทัง้ข้อมลูพืน้ทีท่ีอ่่อนไหวและเปราะบาง 

ต่อผลกระทบด้านต่างๆ เพื่อระบุพื้นที่วิกฤต (Hotspots) 

และระดับความเสี่ยงของพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ๒) ฐานข้อมูลความรู้ที่สืบทอดตามประเพณี 

(Traditional Knowledge) และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 

Practices) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปรับตัว 

ต ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ ่มน�้า 

ภาคตะวันออก และ ๓) แผนการปรับตัวรองรับ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ภาคตะวนัออก 

โดยก�าหนดมาตรการทั้งในภาพรวมและมาตรการเฉพาะ

ส�าหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเปราะบาง ที่ผ ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ชุ มชนยั งขาดความเข ้ า ใจที่ ชั ด เจนต ่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้ผลการศึกษาที่ได้ 

อาจไม่สามารถน�าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อจัดท�าเกณฑ์วิธี

ปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์

ที่พิสูจน์ได้มาเป็นตัวก�าหนด

ข้อเสนอแนะ

  ควรเพิม่วธิกีารและรปูแบบการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เข้าถึง

ประชาชนในทุกๆ ระดับ

การประชุมกลุ่มย่อยและสัมมนาโครงการจัดท�าแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้า (พื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันออก)
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๔) การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการ

ใช้ประโยชน์ทรพัยากรดนิลกูรงัและหนิผ ุ(ภาคตะวนัออก

และสรุปรวมทั้งประเทศ)

   ดินลูกรังและหินผุเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 

ชนิดหนึ่งที่ได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ เช่น การก่อสร้าง การถมและ

ปรับพื้นที่ การท�าถนน เป็นต้น และจากการขยายตัวใน 

ภาคเศรษฐกจิของประเทศอย่างต่อเนือ่งในช่วงเวลาทีผ่่านมา 

ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้

เพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้

เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบ

จงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผนการบรหิารจดัการควบคมุ ดแูล 

และป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

ขุดดินลูกรังและหินผุ ตลอดจนกิจกรรมต่อเนื่องที่ปัจจุบัน

มีการใช้ประโยชน์ดินอย่างกระจัดกระจาย ขาดข้อมูลตาม

หลักวิชาการการก�าหนดพื้นที่ศักยภาพแหล่งดินลูกรังและ

หนิผใุนแต่ละพืน้ที ่รวมทัง้แผนและมาตรการในการบรหิาร

จัดการที่มีความชัดเจน และน�าไปสู่การจัดการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ต่อไป

ผลการด�าเนินงาน 

  สผ. ได้ด�าเนนิการศกึษาศกัยภาพแหล่งขดุดนิลกูรงั

และหินผุ จากข้อมูลทุติยภูมิและการส�ารวจแหล่งดินลูกรัง

และหินผุ วิเคราะห์และจัดท�าพื้นที่ศักยภาพ พร้อมก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิเคราะห์จัดล�าดับความส�าคัญในการใช้

ประโยชน์พื้นที่ศักยภาพดินลูกรังและหินผุ โดยแบ่งเป็น 

๓ ระดับ คือ ระดับสูง ปานกลางและต�่า รวมทั้งรวบรวม

ข้อมูลการส�ารวจแหล่งดินลูกรังและหินผุ พื้นที่ศักยภาพ

แหล่งดนิลกูรงัและหนิผ ุและการจดัล�าดบัความส�าคญัการใช้

ประโยชน์พืน้ทีศ่กัยภาพดนิลกูรงัและหนิผ ุเพือ่การวางแผน

การจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ดินลูกรังและหินผุ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ด�าเนินการ 

ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว จันทบุรี 

และตราด รวมทัง้สรปุผลการศกึษาในภาพรวมของประเทศ 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้ ๑) ข้อมูลแหล่ง

ศกัยภาพดนิลกูรงัและหนิผใุนเขตจงัหวดัของภาคตะวนัออก

และผลการจัดล�าดับความส�าคัญในการน�ามาใช้ประโยชน์ 

รวมทัง้ ผลการจดัล�าดบัความส�าคญัในการน�ามาใช้ประโยชน์

ดินลูกรังและหินผุในภาพรวมทั้งประเทศ ๒) ข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมในการขุดดินลูกรังและ 

หินผุ แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ

ขุดดินลูกรังและหินผุ มาตรการในการป้องกันและลด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ ทั้งใน

บริเวณพื้นที่แหล่งศักยภาพและในบริเวณใกล้เคียง และ

แนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมส�าหรับ พื้นที่ที่มีการใช้

ประโยชน์ ที่ผู้เกี่ยวข้องหรือท้องถิ่นสามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติ และ ๓) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการบรหิารจดัการ โดยก�าหนดรปูแบบองค์กรทีเ่หมาะสม 

รวมทัง้หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการพจิารณาอนญุาต

และการก�ากับดูแล ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรัง

และหินผุของประเทศ

สภาพการประกอบการขุดตักดินลูกรังและหินผุในพื้นที่ภาคตะวันออก
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ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  การประกอบกิจการขุด ตัก ถม ดินลูกรังและ

หินผุ เป็นการด�าเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�าให้หลายๆ พื้นที่ไม่มีการ

ขออนุญาตในการประกอบกิจการตามกฎหมาย ส่งผล

ให้การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบกิจการขุด ตัก ถม ดินลูกรังและหินผุ ประสบกับ 

ปัญหา เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล 

จากผู้ประกอบการบางราย

ข้อเสนอแนะ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส�าคัญต่อ

การประกอบกจิการขดุ ตกั ถม ดนิลกูรงัและหนิผใุห้มากขึน้ 

ตั้งแต่การอนุญาตให้ประกอบกิจการและควบคุมดูแล

ตามกฎหมายที่ให้อ�านาจไว้ และพร้อมกับที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนในเรื่องวิชาการ ข้อมูลและ

การสนับสนุนทางกฎระเบียบต่างๆ ประกอบกับการพัฒนา

ให้สามารถมีงบประมาณในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน

ลูกรังและหินผุ

  ๕) แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

   พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗-๔๑ 

ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ มีหน้าที่จัดท�าแผน 

ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด ในกรณีที่จังหวัดไม ่อยู ่ ในเขตพื้นที่คุ ้มครอง 

สิง่แวดล้อมหรอืเขตควบคมุมลพษิแต่ประสงค์จะด�าเนนิการ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัด

นั้น อาจจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ผลการด�าเนินงาน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. ได้ด�าเนินการ

ตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผน

ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ขอรับ

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ�านวน ๒๗ โครงการ 

กรอบวงเงิน ๒,๗๙๖,๓๔๘,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย 

โครงการด้านการจัดการน�้าเสีย ๗ โครงการ กรอบวงเงิน  

๗๗๑,๗๒๕,๗๐๐ บาท และโครงการด้านการจัดการ 

ขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ จ�านวน ๒๐  โครงการ 

กรอบวงเงิน ๒,๐๒๔,๖๒๒,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ มีโครงการ 

ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ จ�านวน ๔ โครงการ ได้แก่ 

โครงการก่อสร้างเพิม่ประสทิธภิาพระบบก�าจดัขยะมลูฝอย

ติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (๓๕๗.๘ 

ล้านบาท) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะ

มลูฝอยขนาด ๒๕๐ ตนัต่อวนั ของเทศบาลนครภเูกต็ (๕๓๐ 

ล้านบาท) โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน�้าเสียบริเวณพื้นที่

สามกอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัภเูกต็ (๖๐ ล้านบาท) โครงการ

ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย เทศบาลต�าบล

ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (๒๖๗.๕ ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการ 

เตาเผาขยะมูลฝอยขนาด ๒๕๐ ตันต่อวันของเทศบาลนคร

ภูเก็ต และโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน�้าเสียบริเวณพื้นที่

สามกอง อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นโครงการที่อยู่ใน

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วย

  นอกจากนี้ สผ. ยังได้ด�าเนินโครงการส�ารวจและ

ประเมินระบบการจัดการน�้าเสียชุมชน และระบบการ

จัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อให้การบริหาร

จัดการระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗

๓๐

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ 

  เนื่องจากหน่วยด�าเนินการเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ก�ากับดูแลของ สผ. จึงมี 

ความยากในการติดตามงานและก�ากับดูแลการใช้จ่าย 

งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงาน และแผนการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

๓. การประชุมหารือและตรวจสอบสภาพพื้นที่ด�าเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียชุมชน ระยะที่ ๒ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๑. การประชุมหารือและตรวจสอบสภาพพื้นที่ด�าเนินโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๒. การประชุมหารือและตรวจสอบสภาพพื้นที่ด�าเนินโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบก�าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข้อเสนอแนะ

  เพือ่ให้การด�าเนนิงานและการเบกิจ่ายงบประมาณ 

สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ เห็นควรเปลี่ยน 

หน่วยเบิกจ่ายเป็นหน่วยที่สามารถก�ากับดูแลท้องถิ่นได้ 

จะเหมาะสมกว่า
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  ๖) มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดินของรัฐ

   การประชุมคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑/๒๔๙๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๙๙ มีมติ 

อนุมัติให้ด�าเนินโครงการจัดที่ดินเพื่อประชาชนอยู่อาศัย

และเลี้ยงชีพตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการจัดแบ่งที่ดิน 

ให้ราษฎร ให้เจ้าหน้าที่กันเขตที่ป่าไม้ไว้ เพื่อให้ราษฎร

มีไม ้ไว ้ใช ้สอยและเพื่อรักษาความชุ ่มชื้นของพื้นดิน 

ตามสมควรเรียกว่า “ป่าไม้ส่วนกลาง” และวางแนวทาง

ปฏิบัติให้หน่วยจัดที่ดินมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ ๒๐ 

ของพืน้ทีโ่ครงการจดัทีด่นิ และในการประชมุคณะกรรมการ

จัดที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ มีมติให้ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการจัดที่ดิน 

แห่งชาติ ประสานการด�าเนินการกับกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบ 

การใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ส่วนกลางให้เป็นไปตามเงือ่นไข 

ทีก่�าหนดไว้ และหามาตรการในการควบคมุดแูลรกัษาพืน้ที่

ป่าไม้ส่วนกลาง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให ้มีการใช ้ประโยชน ์อย ่างยั่ งยืน และรายงานให ้ 

คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติทราบ 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  สผ. ได้จัดท�า 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน  : การ 

บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดิน 

ของรัฐเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ๒ กิจกรรม 

คือ การจัดท�าฐานข้อมูลแผนที่ป่าไม้ส่วนกลางในนิคม 

สร้างตนเอง การตรวจสอบจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง และกิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง 

ในโครงการจัดที่ดินของรัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ผลการด�าเนินงาน 

  ๑. จัดท�าฐานข้อมูลแผนที่พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง 

ในนิคมสร้างตนเอง ในรูปดิจิตอล รวม ๒๔ นิคม จ�านวน 

๔๔๖,๐๕๕ ไร่

  ๒. จ�าแนกการใช้ประโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีป่่าไม้ส่วน

กลาง น�าร่อง ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๗ ไร่ 

  ๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินของรัฐ 

ในนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

  ๔. มาตรการและแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดิน

ของรัฐ  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง

การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดิน 

ของรัฐ เสนอคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

  ๗) เกณฑ์คณุภาพสิง่แวดล้อมธรรมชาตปิระเภท

ภูเขา

   ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

ของท ้องถิ่นทั่วประเทศไม ่น ้อยกว ่า ๔,๗๐๐ แห ่ง 

โดยเฉพาะแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขา 

นบัว่าเป็นระบบนเิวศทีม่คีวามส�าคญัยิง่ ทัง้ในด้านเป็นแหล่ง

ต้นน�า้ล�าธาร มภีเูขาหลายแห่งเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย

ทางชีวภาพสูงทั้งของชนิดพันธุ์พืช สัตว์เฉพาะถิ่นและชนิด 

ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือเป็นพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  ท�าให้ระบบนิเวศภูเขาเป็นพื้นที่ที่มีความ 

เปราะบางและง่ายต่อการถูกท�าลาย และจากลักษณะ

โครงสร ้างที่มีภูมิทัศน ์ที่ งดงาม แปลกตา รวมทั้ ง 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความสงูชนั ทีใ่ห้ความหนาวเยน็ ส่งผลให้เป็นทีน่ยิมกลายเป็น 
แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยว เช่น ดอยอินทนนท์ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ และภกูระดงึ จงัหวดัเลย เป็นต้น  ส่งผลให้เกดิ
รายได้จากการท่องเที่ยว แต่หากมีการจัดการไม่เหมาะสม 
และไม่ดแูลรกัษากย่็อมจะส่งผลกระทบตามมา เช่น กระทบ
ต่อแหล่งต้นน�า้ล�าธาร และระบบนเิวศทีอ่่อนไหวเปราะบาง 
นอกจากนั้น การตัดถนน การตัดไม้ การระเบิดหิน 
การขุดแร่ การขุดบ่อลูกรัง ยังมีผลต่อแหล่งธรรมชาติ
ประเภทภูเขา โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์
และลักษณะกายภาพของภูเขา และนอกจากผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงโดยกิจกรรมของมนุษย์แล้ว ปัจจุบัน
ระบบนิเวศภูเขายังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ แม้ว่าจะมภีเูขาไม่สงูมากนกั แต่มแีนวโน้ม 
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น ปริมาณของน�้าในล�าธาร ระบบนิเวศและชนิดพันธุ์พืช 
บนภูเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่จะเป็นระบบนิเวศ 
ที่แล้งขึ้นและเกิดความรุนแรงของไฟป่า เป็นต้น
   ดงันัน้ การตดิตาม เฝ้าระวงัตลอดจนการเตรยีม 
รับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับแหล่งธรรมชาติอันควร 
อนุรักษ์ประเภทภูเขา โดยได้จัดท�าและด�าเนินโครงการ
เตรียมรับมือฯ นี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�าเกณฑ์การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ส�าหรับใช้ติดตาม 
ผลกระทบทัง้จากกจิกรรมของมนษุย์และจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือทั้งสองปัจจัยร่วมกัน การอนุรักษ์ 
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทภูเขาทั่วประเทศ 
จงึต้องให้ความส�าคญัทัง้การจดัการแก้ไขป้องกนัผลกระทบ
จากกจิกรรมของมนษุย์ และภยัคกุคามจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศ โดยเสนอเป็นแนวทางและมาตรการต่างๆ 

ซึ่งได้จากการถอดบทเรียนจากกรณีพื้นที่ศึกษาน�าร่องเขา
ขนาบน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และแหล่งธรรมชาติ
ประเภทภเูขาอืน่ๆ เช่น ดอยปยุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ผลการด�าเนินงาน

  ๑. มีเกณฑ์ คู่มือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมของแหล่งธรรมชาตอินัควรอนรุกัษ์ประเภทภเูขา
  ๒. มีระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบ
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่า 
สิ่งแวดล้อม ด้านความเสี่ยง ด้านศักยภาพ และเกณฑ์ 
ในการรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมของแหล่งธรรมชาตอินัควร
อนุรักษ์ประเภทภูเขา
  สิ่งที่ได้ คือ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภท
ภเูขา ๖๘ แห่ง ในพืน้ที ่๓๗ จงัหวดัทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ต่อเนื่องและเป็นระบบ พร้อมทั้งมีแนวทางและมาตรการ 

ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การจัดท�าเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติประเภทภูเขา เพื่อเตรียมรับมือและป้องกัน 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีอ่าจมต่ีอ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม จะส�าเร็จและเห็นผลได้จ�าเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
ในการร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระบวนการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ โดยให้ความส�าคัญและค�านึงถึง 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะเริ่ม 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

ที่อยู่โดยรอบ

การประชุมประชาสัมพันธ์ และประชุมเสนอแนวคิดโครงการฯแหล่งธรรมชาติเขาขนาบน�้า จังหวัดกระบี่ 
พื้นที่น�าร่องโครงการฯ
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  8) การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

   “เมืองเก่า” เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่สืบทอดความเจริญรุ ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร์ ภายในเมืองเก่า มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 

ได้แก่ คูเมือง ก�าแพงเมือง วัด วัง คุ ้มเจ้าเมือง และ

ต้นไม้ใหญ่ พื้นถิ่นที่อยู่คู ่กับเมืองเก่า ปัจจุบันความเป็น 

เมืองเก ่ าถูกการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง 

โดยไม่มีขอบเขตและทิศทาง ท�าให้องค์ประกอบเมือง

หรือคุณค่าของเมืองเก่าลดความส�าคัญและถูกท�าลาย 

รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายกิจกรรม 

ทั้งภาคราชการและเอกชนที่ไม่เหมาะสมและอาจจะ 

น�าไปสู ่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท�าให้ 

เมืองเก่าหลายเมืองหมดสภาพและถูกท�าลาย ส่งผลให้

คุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าค่อยๆ หมดไป 

ผลการด�าเนินงาน

  การก�าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่า เป็นขัน้ตอนแรก

ของการด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยด�าเนิน

การศกึษาทางประวตัศิาสตร์และโบราณคด ีส�ารวจหลกัฐาน 

ภาคสนามองค์ประกอบเมืองที่ส�าคัญ รวมทั้งป ัญหา

และภัยคุกคาม เพื่อให้มีขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าที่ชัดเจน 

ที่จะด�าเนินการวางนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ

และระเบียบต่างๆ ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

ต่อไป ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบขอบเขตพื้นที่

เมืองเก่ากลุ่มที่ ๑ แล้ว รวม ๙ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าน่าน 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่า

ล�าปาง เมอืงเก่าก�าแพงเพชร เมอืงเก่าลพบรุ ีเมอืงเก่าพมิาย 

เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าสงขลา เมื่อวันที่ ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เมืองเก่าล�าพูน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม 

๒๕๕๔ ส�าหรับการบริหารจัดการเมืองเก่ากลุ่มที่ ๒ คณะ

กรรมการอนรุกัษ์และพฒันากรงุรตันโกสนิทร์ และเมอืงเก่า 

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบการจัดล�าดับความ

ส�าคัญเมืองเก่ากลุ่มที่ ๒ รวม ๒๗ เมือง สผ. ได้ด�าเนินการ

ก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ ๒ และแนวทางการ

อนรุกัษ์และพฒันาเมอืงเก่าแล้วรวม ๙ เมอืง ได้แก่ เมอืงเก่า

แพร่ เมอืงเก่าเชยีงราย เมอืงเก่าเพชรบรุ ีเมอืงเก่าสพุรรณบรุี 

เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่า

ปัตตานี และเมืองเก่าตะกั่วป่า โดยอยู่ระหว่างการน�าเสนอ

คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็น

ชอบ เพื่อประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าต่อไป ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗  สผ. ได้จดัท�าร่างขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่าร้อยเอด็ 

และเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน และอยู่ระหว่างการจัดประชุม 

รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

และประชาชนในพื้นที่

  สผ. ได้จดัท�าร่างขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่าร้อยเอด็ และ

เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิด

เห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

ในพื้นที่เมืองเก่า ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนใน

พื้นที่เมืองเก่ามีความเข้าใจและเห็นคุณค่าความส�าคัญของ

เมืองเก่า และรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนา

เมืองเก่า

พระวิหารพระเจ้าพาราละแข่ง วัดหัวเวียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดจองกลาง-จองค�า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาคารเก่า ถนนสิงหนาทบ�ารุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การก�าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่า จ�าเป็นต้องอาศยั

การมีส่วนร่วมจากประชาชนหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และ 

ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนัก�าหนดขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่า 

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสามารถด�าเนินการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่าที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะ

  การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าค่อนข้างมีความ 

ซับซ้อน จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วนเป็นหลัก ดังนั้น จึงต้องเสริมสร้างจิตส�านึก

และความตระหนักรู ้ในคุณค่าของเมืองเก่า การจัดการ     

องค์ความรูเ้กีย่วกบัเมอืงเก่า การส่งเสรมิการบรหิารจดัการ

ที่ดี การสนับสนุนด้านมาตรการทางกฎหมายและระบบ 

แรงจูงใจในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า  

  9) การด�าเนนิงานเตรยีมการประกาศพืน้ทีต้่นน�า้

ล�าธารเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม (อ�าเภอกลัยาณวิฒันา 

จังหวัดเชียงใหม่)

   การจดัตัง้อ�าเภอกลัยาณวิฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่

ตามนโยบายพัฒนาท้องถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อ

ประโยชน์แก่การปกครอง การให้บรกิารของรฐัแก่ประชาชน 

ส่งเสรมิให้ท้องถิน่มคีวามเจรญิยิง่ขึน้ ท�าให้เกดิการขยายตวั 

ของชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งความเสื่อมโทรมของ

ทรพัยากรธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน�้า (ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ และ ๒) ซึ่งมีอยู่

มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของพืน้ที ่อนัเป็นพืน้ทีต้่นน�้าล�าธารของ

ลุ่มน�้าสาขาแม่แจ่มในลุ่มน�้าปิง และมีระบบนิเวศป่าสนเขา 

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

   สผ. ได้ด�าเนินการศึกษาเพื่อน�ากลไกทาง 

กฎหมายของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

จัดการพื้นที่เพื่อชะลอและยับยั้งความเสียหายที่จะเกิด

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต ้นน�้า

ล�าธาร โดยการก�าหนดพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่

อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ การด�าเนินงาน 

เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ

เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ และตระหนกัถงึ ความส�าคญั

ของพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตลอดจนผลดีผลเสียของการ

ประกาศพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมให้แก่ภาคส่วนต่างๆ 

ในพื้นที่ รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมโดยการรับฟัง 

ความคิดเห็นและน�าข้อเสนอแนะจากประชาชนและ

ชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางในการด�าเนินงาน 

เพือ่จดัท�า (ร่าง) เขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม

อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น

ผลการด�าเนินงาน

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การด�าเนินงานก�าหนด

พื้นที่ต้นน�้าล�าธารเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (อ�าเภอ

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่) มีผลการด�าเนินงานดังนี้

  ๑. การจัดท�ารายงานผลการติดตามคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

จากผลการ เก็ บข ้ อมู ลคุณภาพน�้ า ในพื้ นที่ อ� า เภอ 

กัลยาณิวัฒนา ซึ่ง สผ. ได้ประสานการด�าเนินงานร่วมกับ
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ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) และใช้มาตรฐาน

คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ 

เป็นเกณฑ์ในการประเมินสถานภาพ

  ๒. การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ 

ต่อแนวคดิการก�าหนดเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 

น�าเสนอสถานการณ ์ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และ (ร่าง) เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง 

สิง่แวดล้อมพืน้ทีต้่นน�้าล�าธาร อ�าเภอกลัยาณวิฒันา จงัหวดั

เชยีงใหม่ โดยจดัการประชมุในพืน้ทีต่�าบลบ้านจนัทร์ ต�าบล

แจ่มหลวง และต�าบลแม่แดด ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งผลจากการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม

ซึ่งประกอบด้วยผู้น�าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รับทราบ

ถึงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

เห็นชอบในหลักการกับแนวคิดและ (ร่าง) เขตพื้นที่และ

มาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม ในท้องทีอ่�าเภอกลัยาณวิฒันา 

จังหวัดเชียงใหม่

  ๓. แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าร่าง (เขต) เขตพื้นที่ 

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ�าเภอกัลยา-

ณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตามค�าสั่งจังหวัดเชียงใหม่  

ที่  ๒๘๙๕/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

คณะท�างานชุดดังกล่าวประกอบด้วยนายอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา 

เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้น�าชุมชน ผู้แทนองค์กร

ภาคเอกชน เป็นคณะท�างาน เจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นฝ่ายเลขานุการ

  ๔. น�าเรื่องการด�าเนินงานก�าหนดพื้นที่ต ้นน�้า

ล�าธารบริเวณอ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น

พื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม เสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณา

ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการ

ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการประกาศก�าหนด

เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อ�าเภอกัลยาณิ

วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และหารือกับคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะน�ามาใช้ต่อไป

ปัญหา อุปสรรค

  ๑. อ�าเภอกัลยาณิวัฒนามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่

ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่หลายฉบับ ท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน 

รวมทั้งประชาชน เกิดความสับสนและยุ่งยากในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ 

มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักนิติศาสตร ์และ

รัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความ

ไม่ชัดเจนของแนวเขตที่ดิน

  ๒. ข้อจ�ากัดในการสื่อสาร เนื่องจากคนในพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ (ปกาเกอะญอ ม้ง และลีซู) 

ดังนั้น จึงต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องในการ

สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและมีความหมาย

ถูกต้อง

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การยอมรบัและการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม 

ที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่  ในการเสนอแนะและประสาน 

ความร่วมมอืในการก�าหนดเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองและมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการสงวน บ�ารุงรักษา และ

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ของตน  

ข้อเสนอแนะ

  ควรด�าเนินการสร ้างความเข ้าใจให้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของพื้นที่ต ้นน�้าล�าธาร พื้นที่คุ ้มครอง 

สิง่แวดล้อม เชือ่มโยงถงึสถานการณ์ด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล ้อมในระบบนิเวศลุ ่มน�้าอย ่างต ่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นข้อมูลที่มีความส�าคัญ ควรมีการด�าเนินการเก็บข้อมูล 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง โดยให้ชุมชนมีส ่วนร ่วมในทุกขั้นตอน 

การด�าเนินการ
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1๐) การด�าเนนิการประกาศกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต�าบลวัดเกต 

ต�าบลหนองหอย อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ต�าบลหนองผึ้ง 

ต�าบลยางเนิ้ง และต�าบลสารภี อ�าเภอสารภีจังหวัด

เชียงใหม่และในท้องที่ต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมืองล�าพูน 

จังหวัดล�าพูน พ.ศ. ๒๕๕8

   เอกลกัษณ์ของเส้นทางสายทางหลวงแผ่นดนิ 

หมายเลข ๑๐๖ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าพูน คือ

ต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก ซึ่งถือได้ว่าเป็นถนนที่มีลักษณะ

โดดเด่น เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ซึ่งทรงได้แบบอย่างมาจากประเทศยุโรปในการปลูกต้นไม้

ตามแนวถนนทัง้สองข้างทาง และเป็นสญัลกัษณ์ทีท่�าหน้าที่ 

เชื่อมโยงและแบ่งเขตเมือง มีคุณค่าและความส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีอายุเกือบ ๒๐๐ ปี แต่ในปัจจุบันพบ 

การเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิทีเ่ริม่มากขึน้ ส่งผลให้

สถานภาพของถนนสายเชียงใหม่-ล�าพูน อันเป็นเอกลักษณ์

ของเมืองกลับเสื่อมสภาพลงอย่างเห็นได้ชัด และเริ่มหมด

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และจัดได้ว่าก�าลังอยู่ในขั้นวิกฤต 

ดงันัน้ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการแก้ไขและป้องกนั

ปัญหาดงักล่าวอย่างเร่งด่วนเนือ่งจากตามหลกัฐานทีป่รากฎ 

ต้นยางนา มีจ�านวนลดลงอย่างมาก จากที่เคยปลูกไว้ 

๒,๐๐๐ ต้น เหลือในปัจจุบันเพียง ๙๙๕ ต้น และต้นขี้เหล็ก 

เหลืออยู ่เพียง ๑๓๘ ต้น และในอนาคตมีแนวโน้มว่า 

ต้นยางนาและต้นขีเ้หลก็ จะมแีนวโน้มลดลงอย่างเหน็ได้ชดั 

แม้ว่าต้นยางนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นไม้หวงห้าม

ประเภท ก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และ

ได้มีส่วนราชการรับผิดชอบในการดูแล กล่าวคือ องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ เทศบาลนครเชยีงใหม่ เทศบาล

ต�าบลหนองหอย เทศบาลต�าบลหนองผึ้ง เทศบาลต�าบล 

ยางเนิง้ เทศบาลต�าบลสารภ ีและต้นขีเ้หลก็ ในจงัหวดัล�าพนู 

มีส่วนราชการในการดูแลคือ เทศบาลต�าบลอุโมงค์ แต่ 

ปรากฎว่า ในปัจจุบันต้นยางนาและต้นขี้เหล็กยังมีสภาพ

ต้นไม่สมบูรณ์ และมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด 

โดยพบการท�าลาย และยืนต้นตาย อันเนื่องมาจากการ 

กระท�าของมนษุย์ ทัง้โดยเจตนาและไม่ได้เจตนาเพิม่มากขึน้ 

รวมทัง้มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิโดยรอบไม่เอือ้ต่อการอนรุกัษ์

ให้เป็นถนนสายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังนั้น ใน

พืน้ทีถ่นนสายเชยีงใหม่-ล�าพนู ในบางส่วนของต�าบลวดัเกต 

ต�าบลหนองหอย อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ต�าบลหนองผึ้ง 

ต�าบลยางเนิ้ง และต�าบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ

ต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน จึงเข้าข่าย 

การประกาศให้เป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม ตามมาตรา ๔๕ 

เพื่อใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง ตามมาตรา ๔๔ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

ผลการด�าเนินงาน

  ๑. สผ. ได้ด�าเนินการเพื่อประกาศเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข ๑๐๖ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าพูน 

ในทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข  ๑๐๖  และบรเิวณสองฟากถนน 

ในระยะฟากละ ๑๐๐ เมตรในท้องที่ต�าบลวัดเกต ต�าบล 

หนองหอย อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ต�าบลหนองผึง้ ต�าบลยางเนิง้ 

และต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ 

ในท้องที่ต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของต้นยางนา

ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ (ถนนสายเชียงใหม่-

ล�าพูน) ไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น ตลอดจนปรับปรุงและ

ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณสองฟากถนนสาย 

ดังกล่าวให้สอดคล้องกับการเป็นถนนสายอนุรักษ์ รวมทั้ง 

การส่งเสริมให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โดยจัดประชุมสัมมนาและจัดประชุมหารือกลุ ่มย ่อย 

ในระดบัต�าบล และระดบัจงัหวดัเพือ่รบัฟังความคดิเหน็และ 

ข้อเสนอแนะต่อการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

๑๐๖ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�าพูนมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓

  ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ
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คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 

๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบร่าง

ประกาศกระทรวงฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน๒๕๕๖ อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ 

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง 

อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่  ๖ ตรวจพิจารณา

ตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

  ๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต�าบลวัดเกต ต�าบลหนองหอย อ�าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ ต�าบลหนองผึง้ ต�าบลยางเนิง้ และต�าบลสารภี 

อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และในท้องที่ต�าบลอุโมงค์ 

อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศ

ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.1.๓ การขบัเคลือ่นนโยบาย ยทุธศาสตร์และมาตรการ

ไปสู่การปฏิบัติ

  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต�าบลตลิ่งงาม ต�าบลบ่อผุด 

ต�าบลมะเร็ต ต�าบลแม่น�้า ต�าบลหน้าเมือง ต�าบลอ่างทอง 

ต�าบลลิปะน้อย อ�าเภอเกาะสมุย และต�าบลเกาะพะงัน 

ต�าบลบ้านใต้ ต�าบลเกาะเต่า อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗

   เพือ่เป็นการคุม้ครองพืน้ทีเ่กาะจ�านวน ๔๒ เกาะ 

ในเขตอ�าเภอเกาะสมุย และอ�าเภอเกาะพะงัน และพื้นที่ 

น่านน�้าบางส่วน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้คงความ 

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คง

ความสมดุลอย่างยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม โดย สผ. จึงได้อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 

๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกลไกทาง

กฎหมายอย่างหนึ่งในการก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมในอ�าเภอเกาะสมุย และอ�าเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และน่านน�้าทะเล โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่แก้ไขและฟ้ืนฟปัูญหาความเสือ่มโทรมของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละความวกิฤตของคณุภาพสิง่แวดล้อม 

เพื่อป้องกันเหตุแห่งปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ มิให้กลับขึ้น

มาอีกทั้งทางตรงและทางอ้อมและเพื่อสงวนรักษาพื้นที่

ต้นน�้าล�าธาร พื้นที่ซึ่งมีลักษณะระบบนิเวศเฉพาะ รวมทั้ง

พื้นที่เกาะต่างๆเพื่อมุ่งให้เป็นแหล่งธรรมชาติโดยแท้จริง 

ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้เสื่อมถอยลง

ผลการด�าเนินงาน

  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน

บรเิวณท้องทีต่�าบลตลิง่งาม ต�าบลบ่อผดุ ต�าบลมะเรต็ ต�าบล

แม่น�า้ ต�าบลหน้าเมอืง ต�าบลอ่างทอง ต�าบลลปิะน้อย อ�าเภอ

เกาะสมยุ และต�าบลเกาะพะงนั ต�าบลบ้านใต้ ต�าบลเกาะเต่า 

อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับ 

การประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ

งานทั่วไป ประเภท ง. เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๙๑ง เมื่อวันที่  

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ปี

ภายหลังจากการประกาศ สผ. ได้ด�าเนินการดังนี้ 

  - เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึได้มกีารแต่งตัง้ 

คณะกรรมการ จ�านวน ๒ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการ 

ผูช้�านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น 

และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขต

พื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ๒) 

คณะกรรมการก�ากับดูแลและติดตามผลการคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  - จัดประชุมชี้ แจง เพื่ อท� าความเข ้ า ใจกับ 

ทกุภาคส่วน ทัง้ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่ผูป้ระกอบธรุกจิ 

หน่วยราชการที่ต ้องน�าประกาศฯ ไปใช้ประกอบการ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และภาค

เอกชน ที่ต้องตระหนักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในพื้นที่เกาะสมุย 

เกาะพะงัน และเกาะเต่า ตามล�าดับ

  - จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในฐานะฝ่าย

เลขานกุารของคณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภา การ์เดน จังหวัด

สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  

  - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง

ระเบียบ วิธีการ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงฯ เขตพื้นที่

และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่อ�าเภอ

เกาะสมุย และอ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พ.ศ. ๒๕๕๗ แก่คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต ้นและรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ ้มครอง 
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สิง่แวดล้อมจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีรวมทัง้หน่วยราชการทีเ่ป็น

หน่วยงานอนญุาตตามกฎหมาย ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  ๑. การรับรู้การประกาศฯ โดยหน่วยงานในพื้นที่ 

ที่เกี่ยวข้องจะต้องประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และท�าความเข้าใจ

กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึง

และกว้างขวาง

  ๒. การสนับสนุ นด ้ านบุ คลากร  วิ ช าการ 

งบประมาณ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่มีบทบาท

ส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินการตามประกาศ 

กระทรวงฯ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การเป็นฝ่ายเลขานกุาร 

คณะกรรมการก�ากบัและตดิตามผลการคุม้ครองสิง่แวดล้อม

ที่มีหน้าที่ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบในการน�ามาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้ไปปฏิบัติ  เพื่อให้กลไก 

ในการปกป ้องคุ ้มครองสิ่ งแวดล ้อมมาจากท ้องถิ่น 

อย่างแท้จริง  

  ๓. การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) คณะกรรมการก�ากับและ

ติดตามผลการคุม้ครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และระดับ

พื้นที่

  ๔. ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในการน�ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้ไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด รวมทั้งการติดตาม

ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาค

เอกชน องค์การพัฒนาเอกชน และประชาชนในพื้นที่
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒) การขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการ

ด้านการบริหารจัดการที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

   จากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สผ. ได้เสนอสัดส่วนและ

แนวทางการใช้ที่ดินแต่ละประเภทที่สอดคล้องกับทิศทาง

การพัฒนาประเทศ และศักยภาพของพืน้ที่ พร้อมฉากทัศน์ 

ที่แสดงภาพทางเลือกของการใช้ที่ดินของประเทศไทย 

ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๗๕) เป็นกรอบให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ประกอบการวางแผนการใช้ที่ดิน 

ตามอ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของหน่วยงาน แต่เนือ่งจาก 

ขณะนัน้นโยบายเกีย่วกบัการปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยยังไม่ชัดเจน ท�าให้การ

สร้างฉากทศัน์การใช้ทีด่นิโดยน�าปัจจยัด้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศมาพิจารณายังไม่เด่นชัด ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. จึงได้จัดท�าโครงการขับเคลื่อนนโยบาย 

แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดินเพื่อรองรับ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศขึน้ เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย 

แผน และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินให้รองรับกับ

สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป ให้สอดคล้องและเชือ่มโยง 

กับยุทธศาสตร์ประเทศ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 

การบรหิารจดัการทีด่นิ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเป้าหมาย 

การใช้ทีด่นิของประเทศในอกี ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๗๕) 

ซึ่งเป็นผลการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๕๕ มาขับเคลื่อนนโยบาย 

แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดินไปสู ่ 

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและรองรับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ โดยศกึษาวเิคราะห์ความส�าคญัความเชือ่มโยง 

และประเด็นปัญหาหลักระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศกับการใช้ที่ดินในระดับต่างๆ เพื่อหามาตรการ 

ทีเ่หมาะสม ร่วมกบัการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร การประชมุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมภาษณ์และส�ารวจความคิดเห็นผู้ที่

เกีย่วข้องและได้คดัเลอืกพืน้ทีลุ่ม่น�า้ย่อยน�า้มวบ จงัหวดัน่าน 

เป็นพื้นที่กรณีศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และ

มาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดินเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติโดยยึดหลัก 

AFP (Area - Function - Participation) เข้ามาใช้ใน 

การด�าเนินโครงการฯ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การรองรับ

และลดความเสี่ยงของการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ จาก 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลด 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก จากการใช้ทีด่นิไม่เหมาะสมหรอื

การเสื่อมโทรมทางกายภาพของดิน เพื่อน�าไปสู่เป้าหมาย

การใช้ทีด่นิของประเทศในอกี ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๗๕)

ผลการด�าเนินงาน

  (ร่าง) นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหาร

จัดการที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งเป็นผลของการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

การด�าเนินงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบาย

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดินที่ได้จัดท�าไว้แล้ว 

ให ้ ส ามารถรองรั บความรุ นแรงของสถานการณ ์ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ตามความเหมาะสมกับลักษณะการใช้ที่ดิน ศักยภาพ และ 

ความต้องการของพื้นที่  และสามารถตอบสนองต่อ 

การพัฒนาและความเป ็นอยู ่ของชุมชนอย ่างยั่ งยืน 

(รายละเอียดดังแผนผังหน้า ๔๑)

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ 

มีหลายหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องท�าให้ขาด

ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่ดินในภาพรวม

ของประเทศ ประกอบกับข้อมูลการใช้ที่ดินหลายส่วนที่มี    

มาตราส่วนแตกต่างกัน และกระจายตามหน่วยงานที่รับ

ผดิชอบ จ�าเป็นต้องพฒันาระบบฐานข้อมลูให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้
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  เงือ่นไขความส�าเรจ็ของการขบัเคลือ่นนโยบาย แผน 

และมาตรการฯ เพื่อน�าไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนจ�าเป็น

ต้องสร้างกระบวนการให้เกิดความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง

ของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกับเรื่องการบริหาร

จัดการที่ดินในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความตระหนักและ

น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่เหมาะสม ซึ่งจะน�าไปสู่การผลักดันเป้าหมายการใช้ที่ดิน

ของประเทศในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๗๕) ไปสู่ 

การปฏิบัติในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

  จ�าเป็นต้องเร่งผลักดันนโยบายการบริหารจัดการ

ที่ดินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เป็น

วาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการบังคับใช้และถือปฏิบัติเป็น

ไปในแนวทางเดียวกัน และขับเคลื่อนผ่านองค์กรและ 

คณะกรรมการในแต่ละระดบัทัง้ในระดบันโยบาย ระดบัพืน้ที่ 

และระดับลุ่มน�้า รวมถึงต้องพัฒนาเครื่องมือและกลไก 

ทีส่นบัสนนุให้เกดิการมส่ีวนร่วมของภาคสีร้างกระบวนการ 

เพือ่ให้เกดิความเข้าใจถงึความเชือ่มโยงของสภาพภมูอิากาศ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปกบัเรือ่งการบรหิารจดัการทีด่นิในทกุภาคส่วน 

และสร้างระบบการก�ากับ การติดตามประเมินผลที่มี

ประสทิธภิาพ ทัง้ในช่วงการจดัท�าแผน และการน�านโยบาย

และแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิทัง้ในระดบัแผนชาต ิแผนภาค แผน

จังหวัด และแผนชุมชน

  ๓) การด�าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงาน

อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรมระดบัจงัหวดั

   แผนขับเคลื่ อนงานอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด จัดท�าขึ้นเพื่อ

ให้การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงาน 

เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งในการขับเคลื่อน

นโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ให้บรรลุเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

  ๑. การลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้าน

สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม ระหว่าง สผ. กบัสถาบนั

การศกึษาทีเ่ป็นทีต่ัง้หน่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละ

ศิลปกรรมท้องถิ่น

   เพื่อให้การด�าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ 

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดท�า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม ระหว่าง สผ. กับ สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้ง

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

ทัง้ ๗๖ จงัหวดั โดยมพีธิลีงนามเมือ่วนัที ่๔ เมษายน ๒๕๕๗    

ณ โรงแรมรชิมอนด์ จงัหวดันนทบรุ ีโดยมรีองเลขาธกิาร สผ. 

นางรววีรรณ ภรูเิดช เป็นประธาน และนางดวงมาลย์ สนิธวุนชิ 

ผู ้อ�านวยการส�านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สผ. โดย นางรวีวรรณ ภูริเดช รองเลขาธิการ สผ. 
กับ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง ๗๖ จังหวัด

 เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
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ศิลปกรรม เป็นสักขีพยาน สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ตั้ง 

หน่วยอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

ท้องถิ่นทั้ ง  ๗๖ จังหวัด ประกอบด ้วย อธิการบดี  

รองอธกิารบด ีผูอ้�านวยการโรงเรยีน หวัหน้าหน่วยอนรุกัษ์ฯ 

เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

  ๒. ศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) 

ซึง่ตัง้อยูท่ีส่�านกัจดัการสิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม 

สผ. มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนติดต่อประสานงานกับภาคี

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 

และสนับสนุนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ด�าเนินการ ดังนี้

   ๑) จัดประชุมภาคีอนุ รั กษ ์สิ่ งแวดล ้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด รวม ๓ ครั้ง ที่จังหวัด

พิษณุโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช และกรุงเทพฯ และ

ประชุมประจ�าปีที่จังหวัดพิษณุโลก

   ๒) ประสาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ 

การด�าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ และภาคีอนุรักษ์ฯ 

กลุ่มจังหวัด อาทิ ชี้แจงการด�าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ 

ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์ฯ กรุงเทพฯ ประชุมประจ�าปีภาคีอนุรักษ์ฯ ที่จังหวัดพิษณุโลก

ปทุมธานี เนื่องจากที่ เปลี่ ยนแปลงที่ตั้ งหน ่วยใหม ่ / 

แลกเปลีย่นการด�าเนนิงานร่วมกบัสมาชกิกลุม่ภาคอีนรุกัษ์ฯ 

กลุ่มต่างๆ/ติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ 

นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จันทบุรี เป็นต้น

   ๓) สนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานของ 

หน่วยอนรุกัษ์ฯ ผ่าน สผ. โดยความเหน็ชอบคณะอนกุรรมการ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มีการประชุม 

คณะท�างานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและ 

ติดตามการด�าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศรวม ๒ ครั้ง 

เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ ์ 

สิง่แวดล้อมศลิปกรรมท้องถิน่ จ�านวน  ๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

   ๔) จัดกิจกรรม และสนับสนุนการให้ความรู้

ความเข้าใจการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม 

โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้น�า

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

ในวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด

นนทบุรี
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   สผ. ได้เห็นความส�าคัญของเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ
ในหลายด้าน ได้แก่ (๑) มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ
สวยงามและหลากหลายทั้งภูเขา ชายหาดและทะเล (๒) มี
ความส�าคัญของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ (๓) มีอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีความงดงาม
ทางสถาปัตยกรรมหลงเหลืออยู่ และ (๔) การใช้ที่ดิน
ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส�าคัญ
ของจังหวัด ด้วยองค์ประกอบที่ส�าคัญของเมืองทั้ง ๔ ด้าน
ท�าให้ภูมิทัศน์ของเมืองมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือเป็นเมืองที่มี
ความสงบ และน่าอยู่ และเพื่อรักษาภูมิทัศน์ที่มีเอกลักษณ์
ของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ให้คงอยู่ต่อไป สผ. จึงได้
ประสานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์  ส�านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
และชุมชนในพื้นที่ที่สนใจ เพื่อร่วมกันจัดท�าโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. ได้ด�าเนิน
โครงการจัดการสิ่ งแวดล ้อมภูมิทัศน ์ เทศบาลเมือง
ประจวบครีขีนัธ์ โดยร่วมกบัภาควชิาภมูสิถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าผังแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่น�าร่องในเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ
ถนนเลียบหาดและคลองบางนางรม ถนนสู ้ศึก ถนน
ก้องเกียรติ และถนนประจวบ (เส้นทางหลวงหมายเลข 

๒๓๖) 

ผลการด�าเนินงาน

  การจดัท�าผงัแม่บทการปรบัปรงุภมูทิศัน์พืน้ทีน่�าร่อง

ในเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นกรอบแนวทาง

การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้มี

ความเป็นระเบยีบ เรยีบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภยั 

ท�าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Facebook หน่วยอนุรักษ์ฯ กาญจนบุรี

Facebook หน่วยอนุรักษ์ฯ แพร่

   ๕) ขยายเครือข ่ายอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยผลักดันให้จังหวัด 

อปท. NGO ชมรม ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ

ในท้องถิ่น และวัด เข ้าร ่วมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมสนับสนุนให้มีการน�าเครื่องมือ 

กลไกทาง Social Media มาใช้ เพื่อเป็นช่องทางในการส่ง

ข้อมูลข่าวสาร รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรม โดย เปิด Facebook ชื่อ “หน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด.....” 

  ๔) ผังแม่บทการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่น�าร่อง

ในเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 

๒๕๕๔ รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เหน็ชอบยทุธศาสตร์การจดัการ

สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และให้แปลงไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

น�าร่องที่มีความส�าคัญ
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เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การมีส ่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ข้อเสนอแนะ

  การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนเพื่อให้

เกดิการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการจดัการสิง่แวดล้อม

ภูมิทัศน์ในเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

๒.๒ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นการด�าเนนิงาน 

ภายใต ้พระราชบัญญัติส ่ ง เสริมและรักษาคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ โดย สผ. ได้มกีารประกาศ

ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้อง

จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

๓๕ ประเภท และโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จ�านวน ๑๑ 

ประเภท ในระยะที่ผ่านมา สผ. ได้ด�าเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

มาโดยตลอด อย่างไรกต็ามกระบวนการดงักล่าวจ�าเป็นต้อง

ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่งทัง้กระบวนการ เพือ่ตอบสนอง 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ควบคู่กับการดูแล

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพือ่ให้ระบบการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

เป็นที่ยอมรับในฐานะเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.1 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)

  สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการผูช้�านาญ

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(คชก.) ท�าหน้าทีต่รวจสอบรายงาน EIA และเสนอความเหน็

เบือ้งต้นต่อรายงาน EIA ประสานและน�า คชก. เข้าส�ารวจพืน้ที่

โครงการ รวมทัง้จดัประชมุเพือ่พจิารณารายงาน EIA โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ�านวนรายงาน EIA ที่เสนอ 

ให้ สผ. พิจารณา จ�านวนทั้งสิ้น ๒,๔๐๔ ฉบับ แบ่งเป็น

รายงานฉบบัหลกัจ�านวน ๘๘๖ ฉบบั และรายงานฉบบัแก้ไข

เพิ่มเติมจ�านวน ๑,๕๑๘ ฉบับ ซึ่งส�านักงานฯ ได้จัดประชุม 

คชก. จ�านวนทั้งสิ้น ๓๔๗ ครั้ง และได้แจ้งเห็นชอบรายงาน 

EIA รวมทั้งสิ้น ๕๘๖ โครงการ

  นอกจากนี้ สผ. ได้ตรวจสอบและให้ความเห็น 

เบือ้งต้นต่อรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น (รายงาน 

IEE) ที่เสนอตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ�านวนทั้งสิ้น ๒๑๗ ฉบับ และได้แจ้ง

เห็นชอบรายงาน IEE รวมทั้งสิ้น ๑๗๑ โครงการ

๒.๒.๒ การพจิารณารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

  สผ. ได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมรวมทั้ งสิ้น  

๒,๘๒๗ ฉบับ และได้พิจารณาตรวจสอบรายงาน และ 

แจ้งผลไปยังหน่วยงานอนุญาตและเจ้าของโครงการ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๑๔ ฉบับ ดังนี้
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 ประเภท จ�านวนรายงานที่ได้รับ จ�านวนรายงานที่พิจารณาตรวจสอบ
  (ฉบับ) และแจ้งผล (ฉบับ)

๑. โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ๘๖๓ ๓๙๐

๒. คมนาคม  ๒๕๙ ๑๔๓

๓. เหมืองแร่  ๖๘๑ ๒๑๐

๔. อุตสาหกรรม  ๒๙๓ ๒๑๔

๕. พลังงาน  ๓๓๙ ๑๘๑

๖. ปิโตรเคมี-นิคมอุตสาหกรรม ๓๙๒ ๒๗๖

 รวม ๒,8๒๗ 1,๔1๔

๒.๒.๓ การพิจารณาผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณาผู ้มีสิทธิ 

ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มี 

การประชุมรวม ๑๗ ครั้ง และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมรวม ๓๒ ครั้ง 

สรุปเรื่องที่พิจารณา ดังนี้

  ๑. นิติบุคคลเสนอขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ 

ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

๒๘ ครั้ง เป็นจ�านวน ๒๖ ราย ได้รับใบอนุญาต ๒๒ ราย 

ไม่ได้รับใบอนุญาต ๔ ราย

  ๒. บคุคลเสนอขอเป็นผูช้�านาญการ จ�านวน ๔๙ คน 

ผ่านเกณฑ์ ๓๖ คน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๓ คนเจ้าหน้าที่ประจ�า

ทั้งหมด ๓๐๕ คน

  ๓. นิติบุคคลขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประจ�า 

๕๒ ราย  จ�านวน ๑๑๐ เรื่อง ในจ�านวนนี้เป็นเรื่องการ

ขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจ�า จ�านวน ๑๒๓ คน เรื่องขอถอน 

เจ้าหน้าที่ประจ�า จ�านวน ๑๓๓ คน และเรื่องขอถอน 

ผู้ช�านาญการจ�านวน ๖ คน

๒.๒.๔ คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ที่แต่งตั้งขึ้น

ตามค�าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีจ�านวน 

๑๑ ชดุทัง้นี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. ได้จดัประชมุ 

คชก. จ�านวนทั้งสิ้น  ๓๔๗ ครั้ง ดังนี้

  ๑. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิ

ท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

๑๕ ครั้ง

  ๒. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และ

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ จ�านวน ๓๖ ครั้ง

  ๓. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียม 

และระบบขนส่งทางท่อ จ�านวน ๓๓ ครั้ง

  ๔. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม 

กลั่นน�้ามัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและแยกหรือแปรสภาพ

ก๊าซธรรมชาติ จ�านวน ๒๕ ครั้ง

  ๕. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและ

ระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน จ�านวน ๔๓ ครั้ง

  ๖. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคารการจัดสรร

ที่ดินและบริการชุมชน จ�านวน ๙๐ ครั้ง

  ๗. คณะกรรมการผู ้ ช� านาญการพิ จารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้า 

พลังความร้อน จ�านวน ๔๔ ครั้ง
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  ๘. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และอื่นๆ จ�านวน ๓๔ ครั้ง

  ๙. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้า

จ�านวน ๗ ครั้ง

  ๑๐. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการบ้านเอือ้อาทร

ชุดที่ ๑ จ�านวน ๙ ครั้ง

  ๑๑. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการบ้านเอือ้อาทร

ชุดที่ ๒ จ�านวน ๑๑ ครั้ง

๒.๒.๕ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  1) การเตรียมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มกีารเตรยีมการ 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินงานต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๒ เรื่อง คือ

   (๑) การจัดท�าประมวลหลักการปฏิบัติ 

(Code of Practice : COP) ส�าหรับโครงการที่เข้าข่าย 

ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องจดัท�ารายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีก�าลังผลิต

กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป ซึ่งมีก�าหนดการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประมวลหลักการปฏิบัติ 

(Code of Practice : COP) ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องแซฟไฟร์ สูท โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินั่ม 

กรุงเทพมหานคร ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณายกเว้นต่อไป

   (๒) สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ 

กันยายน ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ

บริการชุมชน (คชก.) ระดับจังหวัด ตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ คือ ให้จังหวัด 

ที่มีความพร้อม จ�านวน ๘ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

ชลบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา 

และสุราษฎร์ธานี ด�าเนินการสรรหาและเสนอรายชื่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง คชก.ระดับ

จังหวัด ให้ สผ. เพื่อเสนอ กก.วล. เมื่อ กก.วล. เห็นชอบ

กับรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแล้วจึงให้จังหวัดออกค�าสั่ง

แต่งตั้ง คชก. เพื่อปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป และ

ให้จังหวัด ที่เหลือพิจารณาเตรียมความพร้อม ส�าหรับ 

การแต่งตั้ง คชก. ระดับจังหวัดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ สผ. 

อยูร่ะหว่างเตรยีมการเพือ่ด�าเนนิการตามมตคิณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๒) การด�าเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความรู ้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

   การด�าเนินงานในหลายปีที่ผ่านมา สผ. ได้มี

การจัดประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมให้กบัทกุภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การจัดประชุม

ชี้แจงท�าความเข้าใจยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปถึง 

ภาคประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน ดงันัน้ เพือ่ให้อาสาสมคัร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านและ

ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและการประเมนิผลกระทบ 

ทางสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวง
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 

๒๕๕๐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิบ�ารงุรกัษา และคุม้ครอง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจน 

ควบคุมและก�าจัดภาวะมลพิษที่มีผลสุขภาพอนามัย 

สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบ

กับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม อนัเป็นนโยบายส�าคญั

ของรัฐ

   กลุ่มเป้าหมายส�าคัญ คือ สมาชิกอาสาสมัคร 

พิทักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อมหมู ่บ ้าน 

(ทสม.) คณะกรรมการเครือข ่ายอาสาสมัครพิทักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับหมู่บ้าน 

ระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และประชาชน

ทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน 

แม่ฮ่องสอน) ซึ่งจากการด�าเนินงานดังกล่าว ท�าให้เกิด 

                    ประเภท สมัครเข้ารับรางวัล (โครงการ) ได้รับรางวัล (โครงการ)

๑. เหมืองแร่ ๑๗ ๑๔

๒. อุตสาหกรรม ๑๐ ๙

๓. นิคม+เขตประกอบการ ๙ ๖

๔. พลังงาน ๑๙ ๑๖

๕. ปิโตรเคมี ๑๖ ๑๐

๖. คมนาคม ๑๘ ๑๕

๗. โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ๑๓ ๑๐

๘. โครงการพัฒนาแหล่งน�้า ๔ ๓

                      รวม 1๐๖ 8๓

เครอืข่ายด้านสิง่แวดล้อมทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นรปูธรรม

ยิ่งขึ้น

  ๓) การด�าเนินโครงการคัดเลือกและมอบรางวัล

แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการ 

สภาพแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Awards 2014)

   การด�าเนินงานด้านการคัดเลือกและมอบ

รางวัลแก ่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ 

ในรายงานฯ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม 

มาตรการด ้ านสิ่ งแวดล ้อมที่ ก� าหนดไว ้ ในรายงาน 

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิให้สถานประกอบ 

การพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมของตนเองและ

เป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ รวมถึงเป็นการ 

เผยแพร่รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมในด้าน

การเป็นกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โดยการมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2014 

จดัขึน้ในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๗ รายละเอยีดโครงการ มดีงันี้
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โครงการด้านคมนาคม : ประเภทท่าเทียบเรือ โครงการด้านพัฒนาแหล่งน�้าและเกษตรกรรม : ประเภทเขื่อน

  ๔) การจัดท�าระบบการขึ้นทะเบียนนิติบุคคล 

ผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   สผ. ในฐานะเป ็นหน ่วยงานรับผิดชอบ 

การด�าเนินงานด้านการออกใบอนุญาตเป็นผู ้มีสิทธิท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เงื่อนไข 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต และการควบคุม

การปฏบิตังิานของผูไ้ด้รบัใบอนญุาตเป็นผูม้สีทิธทิ�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันด�าเนินการ

ภายใต้อ�านาจที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 

๒๕๒๗) และเนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวใช้มาตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ สาระส�าคัญหลายส่วนของกฎกระทรวง

ไม่เหมาะสมกับการด�าเนินงานในปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ 

ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอ

โครงการด้านอุตสาหกรรม : ประเภทโรงงานผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า

โครงการด้านพลังงาน : ประเภทโรงไฟฟ้าและท่อ โครงการด้านโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย : ประเภทโรงแรม

โครงการด้านเหมืองแร่
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๕๐

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และการออกใบอนุญาต และการควบคุมการปฏิบัติงาน

ของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... (ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่) ตามที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และ

ส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จ

แล้วนัน้ โดยในร่างกฎกระทรวงดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ภายใน 

๑๒๐ วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมี 

รายละเอียดที่ สผ. ต้องด�าเนินการในหลายประเด็น เช่น 

รายละเอียดการรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประสบการณ์เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามที่เลขาธิการ สผ. ประกาศก�าหนด และการอบรม 

เป็นต้น รวมทั้งขั้นตอนการขอและการออกใบอนุญาต 

มีการก�าหนดระยะเวลาในหลายขั้นตอน ดังนั้น เพื่อเป็น 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎกระทรวงฉบับใหม่

   สผ. จึงได้ด�าเนินการด้านระบบฐานข้อมูล 

ผู้มีสิทธิจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(คลังข้อมูล) ระบบฐานข้อมูลส�าหรับขั้นตอนการขอและ 

การออกใบอนญุาต รวมถงึระบบการพจิารณาและตรวจสอบ 

ข้อมูล คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิ 

จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 

ขึ้นทะเบียนเพื่อรองรับร่างกฎกระทรวงใหม่

  ๕) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   การด�าเนนิงานทีผ่่านมา สผ. ได้จดัท�าโครงการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม) โครงการ

ที่ผ ่านความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และ พบว่า มีหลายประเภทโครงการที่ไม่ 

จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรการทีก่�าหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง หน่วยงานอนุญาตหรือหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องบางแห่งไม่ทราบหน้าทีข่องหน่วยงานในการก�ากบั 

ดแูลและปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ รวมถงึปัจจบุนัได้อยูร่ะหว่าง 

การเตรียมการในการมอบภารกิจการติดตามตรวจสอบ 

โครงการบางประเภทที่ผ ่านความเห็นชอบรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและ 

งบประมาณบางส่วนให้ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคเป็นภาคี

ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งต้องมีการใช้ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติตามมาตรการที่ก�าหนดไว้ในรายงาน

   ดั งนั้ น  การด� า เนินงานด ้ านการพัฒนา 

ศูนย์ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จงึเป็นการเชือ่มต่อเครอืข่ายข้อมลูโครงการทีจ่ดัท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตาม 

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของ

โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่าง ส�านักงานฯ กับหน่วยงาน

ผู้อนุญาต หรือ ก�ากับ ดูแลโครงการ รวมทั้งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ ส�านักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่เป็นภาคีเครือข่ายการด้านการติดตามตรวจสอบ 

รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับนักพัฒนา 

นักลงทุนและประชาชน

๒.๒.๖ การประชุม สัมมนา อบรมในงานที่เกี่ยวกับ 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  1) การจัดอบรม เรื่อง การจัดท�ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ณ โรงแรม

เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   (๑) วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในหัวข้อ 

“การสุ่มตัวอย่างในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ-

สังคม : ส�าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” และ

หัวข้อ “การเก็บรวมรวมข้อมูล” 

   (๒) วันที่  ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในหัวข้อ 

“Runaway Reaction : Cause of Industrial Disaster”

   (๓) วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในหัวข้อ 

“การมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิของประชาชนกับ

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” และ

หัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับอาคาร : กรณีศึกษาการตอบ 

ข้อหารือและร้องเรียน”
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   (๔) วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “การขออนุญาตก่อสร้าง/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ 

และระเบียบปฏิบัติต่างๆ” หัวข้อ “การขออนุญาตก่อสร้าง/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช และระเบียบปฏิบัติต่างๆ” และหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์”

   (๕) วันที่  ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “ธรณีวิทยาทั่วไป ธรณีวิทยาโครงสร้างและธรณีวิทยา 

แหล่งแร่” (แร่โลหะ/แร่อโลหะ) และหัวข้อ “การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่”

  ๒) การประชมุรบัฟังความคดิเหน็ต่อ (ร่าง) แนวทางการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ส�าหรบั

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

  ๓) การประชุมสัมมนา เรื่อง การปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม  กรุงเทพมหานคร
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๕๒

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค

 - การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA รวมทั้งหน่วยงาน

อนมุตั/ิอนญุาต น�ามาตรการด้านสิง่แวดล้อมในรายงาน EIA 

ไปประกอบในเงื่อนไขการอนุมัติ/อนุญาตไม่ครบถ้วน

 - คุณภาพของรายงาน EIA ที่จัดท�าโดยนิติบุคคล 

ผู้จัดท�ารายงาน EIA

 - จ�านวนบุคลากรของ สผ. ในการพิจารณารายงาน 

EIA และพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน

สิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ไม่เพียงพอ เนื่องจากจ�านวน

รายงาน EIA และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

เงื่อนไขความส�าเร็จ

 - บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประกอบกับใช้

มาตรการจงูใจในด้านอืน่ๆ  เช่น ให้รางวลักบัผูป้ระกอบการ

ที่ปฏิบัติดี หรือมีมาตรการจูงใจทางด้านภาษี เป็นต้น

 - ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาความรู้ และความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 

 - หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตต้องน�ามาตรการด้าน 

สิ่งแวดล้อมไปก�าหนดในเงื่อนไขการอนุมัติ/อนุญาต 

ให้ครบถ้วน และก�ากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด

 - นิติบุคคลผู้จัดท�ารายงาน EIA จะต้องด�าเนินงาน 

ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและขั้นตอนตามกฎหมาย 

รวมทั้งมีจรรยาบรรณในหน้าที่ความรับผิดชอบ

 - ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรายงาน EIA ที่ผ่าน

ความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน 

EIA ให้เป็นปัจจุบันและหน่วยงาน/ประชาชนทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึงได้

 - พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการประเมนิสิง่แวดล้อม 

ระดับยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

 - การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและการประเมนิสิง่แวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก 

ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานที่มีอ�านาจในการอนุมัติ/อนุญาต 

และหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการด ้านสิ่ งแวดล ้อมตามกฎหมาย 

ผู ้ประกอบการ/เจ ้าของโครงการ นิติบุคคลผู ้มีสิทธิ 

จัดท�ารายงาน EIA ประชาชน/ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการพัฒนาโครงการ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษา 

ตลอดจนสื่อสารมวลชน ที่จะต้องร ่วมกันขับเคลื่อน

กระบวนการ EIA ให้เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วม

อย่างมีประสิทธิภาพ

 - ปรบัปรงุกฎหมาย ประกาศและระเบยีบให้ทนัสมยั 

รวมทั้งการกระจายอ�านาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและ

ท้องถิน่ ผลกัดนัให้หน่วยงานอนมุตั/ิอนญุาตมกีารจดัท�าคูม่อื

หลักการปฏิบัติงาน (Code of Practice) ส�าหรับโครงการ 

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย แทนการจัดท�ารายงาน 

IEE หรือ EIA

 - สร้างความรูค้วามเข้าใจให้ผูป้ระกอบการ ประชาชน 

และหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตทราบถึงกระบวนการจัดท�า 

รายงานฯ ที่ถูกต้อง เช่น การเสนอรายงานฯ ต้องกระท�า

ก่อนการด�าเนินการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น

๒.๓ การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม

 สผ. ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ที่เป็น 

ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวมถึง 

เอกชน ในการจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย/อากาศเสีย 

ระบบก�าจัดของเสีย อีกทั้งสนับสนุนส่วนราชการ และ 

องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุน 

การด�าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา 

คณุภาพสิง่แวดล้อม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มผีลการด�าเนนิงาน 

ที่ส�าคัญ ดังนี้
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๒.๓.1 การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับ

โครงการที่ เข ้าข ่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

สิ่งแวดล้อม

  กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ทางการเงินแก่ทุกภาคส่วน ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราช

บญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 

๒๕๓๕ เพื่อให้มีการด�าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแผนจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ

ผลการด�าเนินงาน

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การ 

ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคส่วนต่างๆ  ดังนี้

  ๑. การสนบัสนนุส่วนราชการ จ�านวน ๑ โครงการ 

ได้แก่ โครงการวิจัยการสร้างกระบวนการเรียนรู ้และ 

ถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก ้ไขป ัญหา 

หมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในต�าบล 

สบเตี๊ยะ ต�าบลแม่สอย และบ้านแปะ อ�าเภอจอมทอง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ด�าเนนิการโดย

คณะสังคมศาสตร์

  ๒. การสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่าย

ทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตงตอนบน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่าต้นน�้าแม่แตงตอนบน อ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด�าเนินการโดย เครือข่าย

ทรัพยากรลุ่มน�้าแม่แตงตอนบน

  ๓. การสนับสนุนเงินกู ้ภาคเอกชน จ�านวน ๖ 

โครงการ ดังนี้

   ๓.๑) โครงการติดตั้งระบบควบคุมปริมาณ

ไฮโดรคาร์บอนออกสู่บรรยากาศของบริษัท มาบตาพุด  

แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด จังหวัดระยอง 

   ๓.๒) โครงการตดิตัง้หอเผาภายใน (Enclosure 

 Ground Flare) ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด 

จังหวัดระยอง 

   ๓.๓) โครงการปรบัปรงุระบบบ�าบดัน�า้เสยีและ

ระบบดูดฝุ่นภายในโรงงานของบริษัท มาร์เบล็กซ์ จ�ากัด 

จังหวัดปทุมธานี 

   ๓.๔) โครงการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

ของบริษัท ไทยอิสเทอนอินดัสทรี้ จ�ากัด จังหวัดนครปฐม 

   ๓.๕) โครงการก่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยีเพือ่

ผลติก๊าซชวีภาพ ของบรษิทั กาญจนดษิฐ์น�า้มนัปาล์ม จ�ากดั 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ๓.๖) โครงการก่อสร้างโรงกรองฝุ่นใหม่ ของ

บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จ�ากัด จังหวัดลพบุรี

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ผูข้อรบัการสนบัสนนุเงนิกองทนุสิง่แวดล้อมยงัขาด

ความรู้ความเข้าใจในกรอบทิศทางการให้การสนับสนุนเงิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม การจัดท�าข้อเสนอโครงการ รวมถึง

กระบวนการ และขั้นตอนในการพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

  กองทุนสิ่ ง แวดล ้ อม  จะ ได ้ มี ก าร เผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีการด�าเนินการในเชิงรุกต่อไป

๒.๓.๒ การจัดท� าแผนบริหารความเสี่ ยงกองทุน 

สิง่แวดล้อมและแผนปฏบิตักิารรองรบัความเสีย่งกองทนุ

สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

  กองทุนสิ่งแวดล้อมด�าเนินการจัดท�าแผนบริหาร

ความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับ

ความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

ในปัจจบุนั และสอดคล้องกบัแผนแม่บทกองทนุสิง่แวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม เกิดการมีส่วนร่วม และยอมรับของ

บุคลากรในทุกระดับ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์

และเป ้าหมายตามที่ก�าหนดไว ้อย ่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและคุ้มค่า

ผลการด�าเนินงาน

  กองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง

กองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง

กองทนุสิง่แวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทัง้นี ้จากการด�าเนนิการ 

ตามแผนฯ ดังกล่าว ซึ่งได้มีการติดตามการด�าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยง กองทุนสิ่งแวดล้อม 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจ�าปีบัญชี ๒๕๕๗ อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส พบว่า 

สามารถด�าเนินการได้ตามแผนฯ ที่ก�าหนด เป็นผลให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ในการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงกองทุน 

สิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุน

สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีการก�าหนดมาตรการ พร้อม

ระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ทั้งนี้ 

ในส่วนที่ด�าเนินการได้จริงจะค�านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน 

ในการด�าเนินการเป็นหลัก หากไม่สามารถด�าเนินการได้ 

จึงให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการ

ข้อเสนอแนะ

  กองทุนสิ่งแวดล้อมจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ในการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยการจัดเก็บข้อมูล ศึกษา 

และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงระเบียบ การจัดท�าแผนพัฒนาทุนหมุนเวียนต่อไป 

การติดตามประเมินผลแผนแม่บทฯ การเผยแพร่กรอบ

ทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ที่มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงผลักดันให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่สามารถด�าเนนิการจดัเกบ็ค่าบรกิารและหกัเงนิ

คืนกองทุนสิ่งแวดล้อม

๒.๓.๓ การบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม

  ในการบริหารพัฒนากองทุนสิ่ งแวดล ้อมได ้ 

ด�าเนินการทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.

๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ตามบันทึกข ้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงาน

ทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนแม่บทกองทุน

สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและสามารถน�าไปใช้ได้จริงในทาง

ปฏิบัติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความเชื่อมโยง

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 

ระยะยาวในการจัดตั้งและพันธกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน

  กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการประเมินแผน

แม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในระยะ  

ครึ่งแผน และน�าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลใน

การทบทวนแผนแม่บท พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ตามหลกัเกณฑ์

การประเมนิผลทนุหมนุเวยีน โดยปรบัปรงุสถานการณ์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานภาพการเงิน 

ของกองทุนที่เป็นปัจจุบัน และวิเคราะห์ SWOT และน�า 

ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อให้ 

การด�าเนินการตามแผนแม่บทสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  การทบทวนแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ.

๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ทีผ่่านมานัน้ พบว่าในบางกลยทุธ์ เป้าหมาย ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีการด�าเนินงานภายใต้

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ นั้น 

ยังไม่มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับค่าเป้าหมายตาม

ยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้ส่งผลให้ไม่สามารถด�าเนนิการได้จรงิ

ตามเป้าหมายที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

  การปรับปรุง กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม ต้องใช้ข้อมูลผลการประเมิน 

แผนแม่บทที่สะท้อนความส�าเร็จ และความล้มเหลว 

จากการด�าเนินงานตามแผน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สามารถ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

๒.๓.๔ การจัดท�ากรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม

ของภาคธุรกิจเอกชน

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการ 

จัดท�ากรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการ ดังนี้

  ๑. เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กับภาครัฐภายใต้หลักการการด�าเนินธุรกิจด้วยความ 

รับผิดชอบต่อสังคม
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  ๒. เพื่อส ่งเสริมและสนับสนุนการสร ้างภาคี 

เครอืข่ายภาคธรุกจิเอกชนในการด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม

และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

ผลการด�าเนินงาน

  ๑. ได้มีการจัดท�ากรอบความร่วมมือด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมี

ส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีการ

พัฒนาบัญชีโครงการ (Shopping Lists) ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือฯ  ที่ครอบคลุมประเด็นด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒๖ โครงการ 

ได้แก่

   โครงการที่ ๑ โครงการฟื้นป่า รักษ์น�้า เขาห้วย

มะหาด

   โครงการที่ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การป้องกันและลดผลกระทบจากดินโคลนถล่ม 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

   โครงการที่ ๓ โครงการการจัดการทรัพยากร 

ป่าไม้และลุ ่มน�้าแบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการ

ประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ 

   โครงการที่ ๔ โครงการสนับสนุนการปรับตัว 

ของชุมชนต้นน�้าพอง–ป่าสัก เพื่อการด�าเนินชีวิตโดย

ประยุกต์ใช้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

   โครงการที่ ๕ โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ทะเล

อันดามัน ฟื้นฟูหญ้าทะเลเพื่อพะยูน ปี ๒๕๕๗

   โครงการที่ ๖ โครงการฐานเรียนรู้การผลิต 

ปุ ๋ยอินทรีย ์ปริมาณมากแบบวิธีกองแถวยาวไม ่พลิก 

กลับกอง เพื่อลดปัญหาหมอกควันพิษจากการเผาและ 

เพื่อการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่

   โครงการที ่๗ – ๒๖ โครงการความร่วมมอืปลกูป่า 

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒๐ พื้นที่

  ๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน

จ�านวน ๑ ฉบับ คือ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 

ซึ่งได้ให้การสนับสนุนโครงการล�าดับที่ ๑๗ โครงการ 

ความร่วมมือปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ป่าบ้าน

เขาแหลม หมู่ ๑ ต�าบลท่าขนุน อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี (รหัสแปลง ๑๐ กจ-๐๐๘)

ปัญหา อุปสรรค 

  จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ในช่วง

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ท�าให้ต้องปรับการด�าเนินงานให้เหมาะสม 

ตามสถานการณ์ ซึ่งไม่ตรงตามแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้ 

การด�าเนินงานเกิดความล่าช้า

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  ผู ้บริหารเล็งเห็นความส�าคัญและสนับสนุนการ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะ

  การด�าเนินงานในปีต่อไป กองทุนสิ่งแวดล้อม 

มีแผนการด�าเนินงานพัฒนาประเภทโครงการ และเพิ่ม

จ�านวนโครงการที่จะบรรจุในบัญชีโครงการ (Shopping 

Lists) ภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ให้ครอบคลุมการ

สนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการที่เข้าข่าย 

ได้รับเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้มีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัญหาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

๒.๓.๕ การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์การสนบัสนนุเงนิ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

  กองทุนสิ่ ง แวดล ้ อม ได ้ มี ก าร เผยแพร ่ และ

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่

ผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของการเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนจาก

กองทนุสิง่แวดล้อม รวมทัง้หลกัเกณฑ์ เงือ่นไขการสนบัสนนุ

เงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้

มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย

และสร้างแรงจงูใจให้ทกุภาคส่วน ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยผ่าน

กลไกการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 

ยังได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�า่ 

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของ 

บมจ.ธนาคารกรงุไทย เพือ่สามารถให้ค�าปรกึษา/ค�าแนะน�า

แก่ลูกค้า ในการจัดท�าข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ

สนับสนุนเงินกู้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและ

สมบูรณ์ รวมถึงให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงาน 

และองค ์กรที่ เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

สิ่งแวดล้อมให้สามารถจัดท�าข้อเสนอโครงการได้อย่าง 

ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับกรอบทิศทางการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน

  กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 

  ๑. การสัมมนาเพื่อเผยแพร่กรอบทิศทางการ

สนบัสนนุเงนิอดุหนนุกองทนุสิง่แวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

  ๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ 

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๓) 

ประเภทเงินกู้

   - กลุม่เจ้าหน้าทีฝ่่ายสนิเชือ่ของ บมจ.ธนาคาร

กรุงไทย

   - กลุ่มผู้ประกอบการ

  ๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อ

เสนอโครงการตามมาตรา ๒๓(๓) ทีข่อรบัการสนบัสนนุจาก

กองทุนสิ่งแวดล้อม

  ๔. การอบรมการจัดท�าข้อเสนอโครงการที่จะ

ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  การด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในทกุภาคของประเทศ 

ท�าให้กองทุนสิ่งแวดล้อมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาเป็นเครือข่าย และมี 

ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศโดยผ่านกลไกการสนับสนุนเงินจากกองทุน 

สิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

  กองทุนสิ่งแวดล้อมจะได้ด�าเนินการปรับปรุงกรอบ

ทิศทางการสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มี

ความชดัเจนยิง่ขึน้ และให้มกีารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 

ทั้ งในด ้านการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ ์ เพิ่มเติมให ้มี 

ความน่าสนใจรวมถึงการเผยแพร่คู่มือ และการให้ความรู้ 

ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
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๒.๔ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ

๒.๔.1 การจัดท�าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

  สผ. ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศซึ่งเป็นแผน 
ระยะยาวประมาณ ๓๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๙๓) เพือ่ใช้เป็น 
กรอบในการก�าหนดทิศทางของประเทศ ผ่านขั้นตอนและ
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ 
ภาคประชาชน กรอบแผนระยะยาวดังกล่าว จะช่วยเป็น
หลักประกันให้เกิดความต่อเนื่องของการด�าเนินงานของ
ภาครัฐ ช่วยให้การก�าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการด�าเนินงานมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและ
ท�าให้ก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้สอดคล้อง
กับการด�าเนินการของนานาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ
ประเทศไทยมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และมกีารเตบิโตทีป่ล่อยคาร์บอนต�า่ตามแนวทางการพฒันา
ที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และเพื่อให้การด�าเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
เป็นไปอย่างถกูทศิทางด้วยความเชือ่มัน่ว่าไม่ท�าให้เศรษฐกจิ 
ของประเทศเสียหาย สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนในประเทศจะยังคงเป็นปกติสุข
หรือสามารถปรับตัว (Adaptation) หรือฟื ้นคืนตัว 
(Resilience) ได้เป็นอย่างดี จึงมีการศึกษาเพื่อให้ได้
ยุทธศาสตร์ระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการที่ดี มีความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ในการจัดการปัญหาด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศในระยะ ๗ ปี ข้างหน้า 
ทีค่�านงึถงึสภาวการณ์ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงของโลกด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ทิศทางในการตอบสนอง 
ของประชาคมโลกต่อปัญหาและการจัดการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีการทบทวนและปรับ
แนวทางให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเป็น
ความจ�าเป็นอีกประการหนึ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการ
ปรับปรุงจัดท�าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศไว้
เพื่อให้ประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ เพื่อ
ถ่ายทอดกรอบแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๙๓ ไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาตริะยะสัน้ (๒๕๕๙) 

และระยะกลาง (๒๕๖๓) ของประเทศ

ผลการด�าเนินงาน
  (ร ่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
ระยะสั้น (๒๕๕๙) และระยะกลาง (๒๕๖๓) ของประเทศ
เพื่อใช้เป็นแผนขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและ
ระยะกลางภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

ปัญหา อุปสรรค

  เนื่องจากมีการปรับปรุงเป้าหมายของ (ร่าง) แผน

แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

๒๕๕๗-๒๕๙๓ ซึ่งใชเ้ป็นกรอบในการจดัท�าแผนปฏบิัตกิาร 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแห่งชาติ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  

จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงและทบทวนเนื้อหาของแผน

ปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ที่ได้

ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ท�าให้การเสนอแผนปฏิบัติการฯ 

ไม่เป็นไปตามก�าหนด

๒.๔.๒ การด�าเนนิงานภายใต้ยทุธศาสตร์แห่งชาตว่ิาด้วย 

การจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. ๒๕๕1- 

๒๕๕๕

  สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ภายใต้ 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด�าเนินงานด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้จัดท�า

ร่างยทุธศาสตร์แห่งชาตว่ิาด้วยการจดัการการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ และได้รับความ 

เหน็ชอบจากคณะกรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๑ 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑ และเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 

๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามค�าสั่งรองนายก

รัฐมนตรี (นายโฆษิต ปั ้นเปี ่ยมรัฐ) ประธานกรรมการ
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  

ที่เห็นชอบให้น�าร่างยุทธศาสตร์ฯ เสนอคณะรัฐมนตรี 

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น 

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศต่อไป 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. ได้ด�าเนินการ

ติดตามผลการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ 

เพื่อประเมินผลตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์ จ�านวน ๗๕ ตัวชี้วัด 

พร้อมทัง้สรปุผลการบรรลเุป้าหมาย ปัญหาอปุสรรคต่อการ 

บรรลุเป้าหมายควบคู ่ไปกับการทบทวนเป้าหมายและ 

ตัวชี้วัดภายใต้แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๙๓ รวมถึงประเมินผลการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางและมาตรการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ผลการด�าเนินงาน

  รายงานสรุปผลการด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

แห่งชาตว่ิาด้วยการจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕

ปัญหาอุปสรรค

  ผลการติดตามการด�าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

๒๕๕๑-๒๕๕๕ อยู่ระหว่างการทวนสอบความถูกต้องกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

จึงแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามก�าหนด

๒.๔.๓ การพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานการลดก๊าซ

เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย(Nationally 

Appropriate Mitigation Actions : NAMAs 

Roadmap)

  ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม

ประเทศ Non-Annex I ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีพันธกรณี

ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แต่เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมเพื่อรองรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกส�าหรับ

ประเทศไทยในอนาคต ประเทศไทยจึงมีการศึกษาเชิง

วิชาการในภาคส่วนหลักที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปริมาณสูง เพื่อประเทศไทยจะมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการเสนอแผนงานการด�าเนินงาน

ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ รวมทัง้ภาคส่วน

ที่มีศักยภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ในอนาคต โดยศกึษาวเิคราะห์รายละเอยีดในระดบัมาตรการ 

แผนงานโครงการที่จะด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกภายใต้กรอบการด�าเนินงาน NAMAs เฉพาะในภาค

พลังงาน อุตสาหกรรม ของเสีย คมนาคมขนส่ง รวมถึงการ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท�าข้อมูลการลดการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก วธิกีารตรวจวดั รายงาน และการทวนสอบ 

(Measurement, Reporting and Verification: MRV) 

รวมทัง้ค่าใช้จ่าย และปัญหาอปุสรรคของนโยบาย มาตรการ 

แผนงานโครงการภายใต้กรอบการด�าเนินงาน NAMAs 

และจัดท�ารูปแบบระบบการลงทะเบียนนโยบาย มาตรการ 

แผนงาน โครงการ ทีแ่สดงความประสงค์ เข้าร่วมด�าเนนิงาน 

ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน NAMAs ตลอดจนสร้าง 

ความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทย ก่อนที่จะ

เข้าสู่พันธกรณีใหม่ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐

ผลการด�าเนินงาน

  จากการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศ พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการลด 

ก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและภาคคมนาคมขนส่ง 

เป็นปรมิาณร้อยละ ๗-๒๐ โดยเทยีบกบักรณฐีาน (Business 

as Usual: BAU) ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ โดยแยกเป็นการด�าเนนิงาน 

เองภายในประเทศ (Domestic NAMAs) ร้อยละ ๗ และขอ

การสนับสนุนระหว่างประเทศร้อยละ ๑๓ (International 

Support NAMAs)

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ข้อมูลไม่มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

นโยบายส่วนใหญ่ของหน่วยงานยังขาดระบบการติดตาม

และประเมินผล มีข ้อจ�ากัดด้านผู ้ เชี่ยวชาญด้านวิจัย 

มีช่องว่างระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์
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ข้อเสนอแนะ

  สนับสนุนและบูรณาการด ้านข ้อมูลระหว ่าง 

หน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริมระบบติดตามและ

ประเมินผลให้มีความสม�่าเสมอและต่อเนื่อง 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  นโยบายด้านอาคารของภาครฐัยงัไม่ชดัเจน ขาดการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ขาดการรวบรวมฐานข้อมลู 

ข้อเสนอแนะ

  ควรสร ้างความเข ้าใจและการประสานงาน 

หน่วยงานภาคอาคารของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และเร่ง

จัดรวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างระบบการรายงานข้อมูล 

และวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้พร้อมอยู่เสมอ

การประชุมคณะกรรมการก�ากับโครงการพัฒนาการด�าเนินงาน
ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในภาคอาคารของประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมสัมมนาผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาแนวทาง
การด�าเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 
กรุงเทพมหานคร

๒.๔.๔ การพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานการลด

ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในภาคอาคาร (NAMAs 

Development for the Building Sector in 

Asia Framework Policies for Climate Change 

Mitigation)

  เพื่อพัฒนาแนวทางการท�า NAMAs พัฒนาระบบ

และวิธีการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบมาตรการลด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาคอาคารสร้างเครอืข่ายของ

หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคเพื่อ

รองรบัการท�า NAMAs รวมถงึสนบัสนนุ แต่ละประเทศให้จดั

ท�าและยื่นข้อเสนอโครงการ NAMAs ต่อผู้ให้การสนับสนุน

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับโครงการพัฒนา 

การด�าเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม 

ในภาคอาคารของประเทศไทย  และคดัเลอืกโครงการ Green 

Office และ Green Building ในการจัดท�ากรอบแนวทาง

การด�าเนนิงานด้านก๊าซเรอืนกระจกในภาคอาคารเพือ่จดัท�า

ข้อเสนอและขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔.๕ การเสริมสร ้างความร ่วมมือระดับภูมิภาค 

ในการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ

  ประเทศไทยมอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

ที่มีความแตกต่างทั้งทางด ้านการเมืองการปกครอง 

ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีและการด�ารงชีวิต 

ดังนั้น สผ. จึงได้ด�าเนินการศึกษาการปรับตัวด้านการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในบรเิวณพืน้ทีร่อยต่อระหว่าง 

ประเทศ ที่ติดกับพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เพื่อ

ศึกษาการปรับตัวพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ในพื้นที่รอยต่อของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบ

ด้านภยัพบิตัทิีเ่หมอืนกนั อาท ิน�า้ท่วม การบรหิารจดัการน�า้ 

และการเกษตร ภัยแล้ง และการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้

เกิดการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศและผลกระทบของปรากฏการณ์ดงักล่าวต่อวถิชีวีติ 

และชุมชนของตนเองแล้ว ยังก่อประโยชน์ในแง่ของการ

วิเคราะห์ผลกระทบและความเปราะบางร่วมกันในระดับ

ภูมิภาค และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge 

sharing) ในการรับมือและการปรับตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ 

ในการกระตุน้ให้ชมุชนท้องถิน่ด�าเนนิการปรบัตวัเพือ่รองรบั

และรับมือกับภาวะโลกร้อนได้อย่างถูกวิธี เป็นการส่งเสริม

การพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development) และ

เป็นกรณีศึกษาที่เป็นแบบอย่างต่อไป

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้น�าเสนอโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ

ระดบัภมูภิาคในการวางแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Regional Capacity Building on 

Climate Change Adaptation Planning for ASEAN 

Transboundary Adaptation) ในการประชุม The 5th 

Meeting of The ASEAN Working Group on Climate 

Change (AWGCC) เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ ณ กรงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี ต่อคณะท�างาน

อาเซยีนว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (AWGCC) 

และที่ประชุมได้ให้การรับรองเป็นกิจกรรมระดับภูมิภาคใน 

AAP-JRCC ภายใต้ AWGCC  

  สผ. ได้ก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ และ

พจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีต่ามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว เพือ่เป็นพืน้ที่

ปฏบิตังิานในการส�ารวจและประเมนิความพร้อมของชมุชน

ในพื้นที่สาธิตน�าร่องใน ๔ พื้นที่ คือ ๑) ต�าบลท่าสายลวด 

อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๒) ต�าบลเวียง อ�าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ๓) ต�าบลท่าข้าม อ�าเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว และ ๔) ต�าบลปูยู อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

รวมทัง้ได้ส�ารวจและเกบ็ข้อมลูใน ๔ พืน้ทีน่�าร่อง และได้จดั

ท�าหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบและความเปราะบาง 

ของชุมชนและแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ด้านการปรบัตวั ผ่านการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และ

ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ

ฟังความคดิเหน็ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

พร้อมทั้งได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความเปราะบาง รวมถึง

แนวทางการปรับตัวที่เป็นเลิศของชุมชนใน ๔ พื้นที่น�าร่อง 

  สผ. ได้จัดท�าชุดความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ จ�านวน ๓ เล่ม ซึง่ประกอบด้วย ๑) คูม่อืหลกัเกณฑ์

การประเมินผลกระทบและความเปราะบางระดับชุมชน 

๒) แนวทางตั้งรับปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ๓) การปรับตัวของชุมชนต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  จากการปฏบิตังิานในพืน้ทีน่�าร่อง ปรากฏว่า จงัหวดั

เชียงราย เห็นความส�าคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือ

ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ด้านการปรบัตวัและ

แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จึงได้แต่งตั้งคณะท�างานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศกับประเทศเพื่อนบ ้าน เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศต่อไป
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๒.๕ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

๒.๕.1 การจัดท�า(ร่าง)แผนแม่บทบูรณาการจัดการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕๖๔

  มาตรา ๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชวีภาพ ก�าหนดให้ภาคจีดัท�ากลยทุธ์และแผนระดบัชาติ 

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ 

กนัยายน ๒๕๕๕ มอบหมายให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา

ทบทวนและบรูณาการการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นกรอบ

ในการบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพใน

ระดับประเทศ ให้มีทิศทางและเป้าหมายการด�าเนินงาน

ร่วมกนัทีช่ดัเจน สอดคล้องกบัสถานการณ์ของประเทศ และ

แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก พ.ศ. 

๒๕๕๔-๒๕๖๓

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 

จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ยกร่างแผนแม่บท 

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 

๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดยผ่านกระบวนการหารอื ระดมความเหน็ 

และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเดือน

มกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๖ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ได้รับความ

เห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญา 

ว่าด ้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และได้รับ

การถ่ายทอดสู ่เป้าหมายระดับชาติและแผนปฏิบัติการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ในระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการ
ความหลากหลายทางขีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ

  เห็นควรสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

ทั้งในระดับชุมชนและระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน อันจะเป็นต่อประเทศและภูมิภาคอาเซียนต่อไป



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗

๖๒

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (ร่าง) แผนแม่บทฯ พร้อมทั้งเป้าหมายระดับชาติ

และแผนปฏิบัติการฯ ได้รับความเห็นชอบในหลักการ

จากคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  

๑ กันยายน ๒๕๕๗ โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (ร่าง) 

แผนแม่บทฯ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ก่อนน�าเสนอ

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพแห่งชาติพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

ให้ความเห็นชอบต่อไป

๒.๕.๒ การเสนอพื้นที่ชุ่มน�า้ที่มีความส�าคัญเข้าร่วมเป็น

เครือข่ายนกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-

ออสเตรเลีย

  คณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ เหน็ชอบในการเข้าร่วมเป็นพนัธมติรของ

โครงการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่ม่น�้าทีม่คีวามส�าคญั

ระหว่างประเทศส�าหรับนกอพยพในเส้นทางการบินเอเชีย

ตะวนัออก–ออสเตรเลยีและเหน็ชอบในการเสนอพืน้ทีชุ่ม่น�า้ 

ที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย เป็นพื้นที่

เครือข่ายอนุรักษ์นกอพยพประกอบด้วย

  - พื้นที่ชุ่มน�้าหลัก ๙ แห่ง ได้แก่ แอ่งเชียงแสน

และเวียงหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย บึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู ่เกาะลิบง-ปากน�้า

ตรัง จังหวัดตรัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน�้าห้วยตลาด 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน�้าสนามบินและเขตห้ามล่า 

สัตว ์ป ่าอ ่างเก็บน�้ าห ้วยจระเข ้มาก จังหวัดบุรีรัมย ์  

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กุดทิงและบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย

  - พื้นที่ชุ่มน�้าย่อยในอ่าวไทยตอนใน ๖ แห่ง ได้แก่ 

บ้านปากทะเล แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา 

มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ดอนหอยหลอด และ 

หาดเลน  บ้านคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม และนาเกลอื 

บ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการด�าเนินงาน 

  ๑. คณะอนกุรรมการการจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�า้ได้มมีติ

ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๗ เห็นชอบในขั้นตอนการเสนอพื้นที่ชุ่มน�้าเข้าร่วม

เป็นเครือข่ายนกอพยพในโครงการอนุรักษ์นกอพยพและ

การใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนใน

เส้นทางการบนิเอเชยีตะวนัออก–ออสเตรเลยี และแผนการ

เสนอพืน้ทีชุ่ม่น�า้เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายนกอพยพในระหว่างปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐

  ๒. มูลนิธิพื้นที่ชุ่มน�้าไทย ได้จัดท�า Information 

sheet เพือ่เสนอพืน้ทีชุ่ม่น�า้บ้านโคกขาม จงัหวดัสมทุรสาคร 

และพื้นที่ชุ่มน�้าปากทะเล-แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นเครือข่ายนกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก 

– ออสเตรเลีย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะท�างาน

วชิาการพืน้ทีชุ่ม่น�า้ ครัง้ที ่๔/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า ครั้งที่ 

๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒.๕.๓ การติดตามองค์ประกอบความหลากหลายทาง

ชีวภาพและระบบนิเวศจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ

  สผ. ได้ด�าเนินการติดตามและส�ารวจรวบรวม

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตต่อความ 

หลากหลายทางชีวภาพและเป ็นพื้นที่ เสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ตัวแทนของระบบ

นเิวศ ๕ ระบบนเิวศหลกั ได้แก่ ระบบนเิวศป่าไม้ ระบบนเิวศ

ภูเขา ระบบนิเวศพื้นที่แห้งแล้งกึ่งชื้น ระบบนิเวศเกษตร 

และระบบนเิวศน�า้ในแผ่นดนิ เพือ่ให้ทราบถงึความเชือ่มโยง 

ของความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีต่อองค์ประกอบชนิดพันธุ์ สายพันธุ์

และแหล่งที่อยู ่อาศัยของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เช่น การปรับ

นโยบายและแผนการด�าเนินการด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เช่น แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 
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ในปัจจบุนั การยกร่าง มาตรการและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั

การอนุรักษ์และการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

โครงการมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานดังนี้

  ๑. เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ตัวแทนของระบบนิเวศ

ตามการจัดแบ่งของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ

  ๒. เพื่อวิ เคราะห ์และประเมินแนวโน ้มของ 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อ 

ความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  ๓. เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะและแนวทางการจดัการ

ชนิดพันธุ ์/ระบบนิเวศส�าหรับการปรับตัวและบรรเทา 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ๔. เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศ เผยแพร่ผ่านกลไกการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ

ผลการด�าเนินงาน

  จัดท�ารายงานผลการติดตามและวิ เคราะห ์ 

เปรียบเทียบองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่วิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศของระบบนิ เวศที่ศึกษา และฐานข ้อมูล 

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศ 

โดยเผยแพร่ในกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ 

หลากหลายทางชวีภาพ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูเชงิวชิาการส�าหรบั

ประกอบการจดัท�านโยบาย และแผนการด�าเนนิงานอนรุกัษ์

และคุ้มครองชนิดพันธุ์ และพื้นที่ที่เปราะบางหรือพื้นที่

เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพจากการ

เปลี่ยนแปลง  สภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด

ในการด�าเนินงานด้านอื่นๆ เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

อนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนเิวศ ตลอด

จนวธิกีาร มาตรการในการปรบัตวัและบรรเทาผลกระทบที่

มต่ีอความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีร่บัผดิชอบทีไ่ด้รบั 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ๑. การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ

ความหลากหลายทางชีวภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศยังไม ่ต ่อเนื่องท�าให ้หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 

ไม่สามารถน�าข้อมลูไปก�าหนดนโนบายด้านการจดัการความ

หลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

  ๒. ผู ้บริหาร/นโยบายควรให้ความส�าคัญและ

จัดสรรงบประมาณในการด�าเนินงานศึกษาส�ารวจติดตาม

การเปลีย่นแปลงของความหลากหลายทางชวีภาพเพือ่ความ

ต่อเนือ่งในการด�าเนนิงานและเพือ่ให้ได้และเพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

  ๑. ควรมีการศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบการ

เปลีย่นแปลงองค์ประกอบของความหลากหลายทางชวีภาพ

จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ตัวแทนของ

ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ 

หายากใกล้สญูพนัธุแ์ละชนดิพนัธุเ์ฉพาะถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประโยชน์ใน

การก�าหนดนโยบายและแผนเพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครอง 

ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

  ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน�าข้อมูลจากการ

ศกึษาไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิงานด้านอืน่ๆ เช่น งานวจิยั 

ทีเ่กีย่วกบัการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ตลอดจน 

พิจารณารูปแบบ วิธีการ มาตรการในการปรับตัวและ

บรรเทาผลกระทบในพืน้ทีร่บัผดิชอบทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

๒.๕.๔ การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ปี ๒๕๕๗ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเกาะ (Island Biodiversity)

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากล

แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day 

for Biological Diversity) โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส�านัก

เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

ได้ก�าหนดหวัข้อ คอื ความหลากหลายทางชวีภาพของเกาะ 

(Island Biodiversity) เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลอย่างรุนแรงต่อระบบ

นิเวศและสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยเฉพาะหมู่เกาะประเทศ

เกิดใหม่ ขณะนี้โลกก�าลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศ ป่าไม้ ทะเล และแหล่งน�้าที่มนุษย์ควรให้ความ

ใส่ใจกับความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ โดยการสร้าง

ความตระหนัก และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่คงเหลืออยู่ให้ยั่งยืนต่อไป เพื่อที่มนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและด�ารงชีวิต

อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นได้อย่างกลมกลืนตลอดไป

  สผ. มองเห็นโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ

ที่ศึกษาวิจัยความหลายหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

โดยเฉพาะความหลากหลายทางชวีภาพของเกาะ และความ

หลากหลายทางชวีภาพของภาคใต้ จะได้น�าเสนอผลงานวจิยั 

แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ ตลอดจนสถานการณ์ ทศิทาง

การวิจัย เพื่อประมวลองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของเกาะและความหลากหลายทางชีวภาพ

ของภาคใต้ของประเทศไทย ส�าหรับก�าหนดทิศทางการ

บริหารจัดการ และการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ประสิทธิภาพ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั้งประเทศ ไม่เพียงเฉพาะ

ภาคใต้เท่านั้น

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก�าหนด

ให้มีการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

ประจ�าปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชน

ตระหนักถึงความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ของเกาะ และความหลากหลายทางชีวภาพทางภาคใต้ของ

ประเทศไทย โดยได้เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

และองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์  

นิสิต นักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ประมาณ 

๓๐๐ คน จดัการประชมุวชิาการ ประกอบด้วย การบรรยาย 

การอภปิราย การน�าเสนอผลงานวชิาการภาคบรรยาย และ

ภาคโปสเตอร์ และจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดง

นิทรรศการและการศึกษาดูงานนอกสถานที่

๒.๖ การศึกษา วิจัย และการสร้างองค์ความรู้

๒.๖.1 การศึกษา ส�ารวจ จัดท�าทะเบียนและแผนที่ย่าน

ชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้

  เนื่องจากในภาวะปัจจุบัน ย่านชุมชนเก่า ซึ่งเป็น

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญของเมืองที่แสดงถึง

เอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆ อยู่ในภาวะถูกคุกคามจากปัญหา

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเสื่อมโทรมทางกายภาพ 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีการด�ารงชีวิต ความเสี่ยงจาก

ปัญหาภยัธรรมชาตต่ิางๆ จนได้รบัผลกระทบจากการพฒันา 
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อาจส่งผลให้ถูกท�าลาย ยากแก่การฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพ

เดิมได้ ดังนั้น จึงได้มีการจัดท�าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมย่านชุมชนเก่าขึ้น เป็นตัวบ่งชี้ที่จะท�าให้ทราบ

แนวทางในการด�าเนนิการให้เกดิความยัง่ยนืและการบรหิาร

จัดการย่านชุมชนเก่าได้ ในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ สผ. ได้ 

ด�าเนินการในภาคกลางและภาคตะวันออก และภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปี ๒๕๕๗ ได้จัดท�าทะเบียน 

และแผนที่ย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและครบถ้วนทั้งประเทศ 

ผลการด�าเนินงาน

  ๑. ทะเบยีนข้อมลูย่านชมุชนเก่า ในพืน้ทีภ่าคเหนอื 

จ�านวน ๑๗ จังหวัด (๑๖๙ ชุมชน) ย่านชุมชนเก่าในภาคใต้ 

จ�านวน ๑๔ จังหวัด (๑๒๙ ชุมชน)  

  ๒. ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ย่านชุมชนเก่า

ในพืน้ทีภ่าคเหนอืและภาคใต้ ในรปูของแผนทีแ่สดงขอบเขต

และที่ตั้งประกอบทะเบียนข้อมูลย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ 

ภาคเหนือและภาคใต้

  ๓. ความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอนุรักษ์ย่านชุมชน

เก่า และแนวทางการจัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า 

   ประโยชน์จากการศกึษาสามารถน�าไปใช้อ้างองิ

เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวางแผน อนุรักษ์ฟื้นฟูเอกลักษณ์ 

ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ ตลอดจนสนบัสนนุประชาชนในบรเิวณ

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้การจัดท�าทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่า 
ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และในพื้นที่ภาคใต้  
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวอย่างย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคเหนือ ตัวอย่างย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคใต้

ย่านชุมชนเก่าให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า  

สามารถน�าไปสู่การจัดการย่านชุมชนเก่าในรูปแบบแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกันไปกับ

การอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗

๖๖

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๖.๒ การจัดล�าดับความส�าคัญของพื้นที่ปากแม่น�้า  

1๖ แห่ง

  สผ. ได้น�าร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณปากแม่น�้าบางปะกง ในท้องที่ 

ต�าบลบางปะกง ต�าบลท่าข้าม ต�าบลสองคลอง อ�าเภอ

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต�าบลคลองต�าหรุ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และที่ประชุมมีมติให้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน�าร่าง

ประกาศกระทรวงฯ ไปพิจารณาเปรียบเทียบความส�าคัญ

และเหตุผลความจ�าเป็นกับพื้นที่ปากแม่น�้าสายส�าคัญ 

สายอื่นๆ ของประเทศ สผ. จึงได้ด�าเนินการจัดล�าดับ

ความส�าคัญของพื้นที่ปากแม่น�้าเพื่อให้เป็นไปตามมติ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังกล่าว

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูสภาพปัจจบุนัของ

พื้นที่ปากแม่น�้า ๑๖ แห่ง ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน และ

พิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญของพื้นที่ปากแม่น�้าโดยวิธี

การวิเคราะห์ทางเลือกแบบหลายปัจจัย (Multi-Criteria 

Analysis: MCA) พบว่า สามารถจัดล�าดับความส�าคัญออก

เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิกฤต เร่งด่วน และกลุ่มเฝ้าระวัง 

ดังนี้ ๑) กลุ่มวิกฤต จ�านวน ๒ พื้นที่ ได้แก่ ๑. ปากทะเลสาบ

สงขลา จังหวัดสงขลา และ ๒. ปากแม่น�้าปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ๒) กลุ่มเร่งด่วน จ�านวน ๙ พื้นที่ ได้แก่  

๑. ปากแม่น�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ๒. ปากแม่น�้า

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ จังหวัดชลบุรี ๓. ปาก

แม่น�า้กระบี ่จงัหวดักระบี ่๔. ปากแม่น�า้ตาปี (อ่าวบ้านดอน) 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี๕. ปากแม่น�า้แม่กลอง (ดอนหอยหลอด) 

จังหวัดสมุทรสงคราม ๖. ปากแม่น�้ากระบุรี จังหวัดระนอง  

๗. ปากแม่น�้าตราด จังหวัดตราด ๘. ปากแม่น�้าเวฬุ จังหวัด

จันทบุรี และ จังหวัดตราด และ ๙. ปากแม่น�้าปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี และ ๓) กลุ่มเฝ้าระวัง จ�านวน ๕ พื้นที่  

ได้แก่ ๑. ปากแม่น�้าเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ  

๒. ปากแม่น�้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๓. ปากแม่น�้าตรัง 

จังหวัดตรัง ๔. ปากแม่น�้าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ 

๕. ปากแม่น�้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการจัดล�าดับ 

ความส�าคัญดั งกล ่าวจะน�าไปสู ่ การบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในบรเิวณพืน้ทีป่ากแม่น�้า 

ตามล�าดับความส�าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปัญหา อุปสรรค

  ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ปากแม่น�้าไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบและกระจายตามหน่วยงานต่างๆ 

ข้อเสนอแนะ

  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในพืน้ทีป่ากแม่น�า้ต้องการข้อมลู 

ที่มีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมกับสถานการณ์ 

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสามารถเข้าถึง 

ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ปากแม่น�้ามีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

๒.๖.๓ การพัฒนาระบบบูรณาการ การประเมิน

สถานการณ์ ประเด็นปัญหา และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มี

ผลต่อระดบัภมูภิาคอาเซยีนเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน

  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่ 

ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก ล ้วนเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

ของโลก ที่ เกิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ

โลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 

เงินทุน คน วัฒนธรรมและอื่นๆ ส่งผลให้การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ 

จะต้องมกีารเชือ่มโยงกบัระดบัภมูภิาคและระดบัโลกมากยิง่ขึน้ 

ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึง

เป็นประเด็นระดับโลก และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด้านสิ่งแวดล้อมหลายประเด็น อาทิเช่น การลดอัตรา 

การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ  การลดการปล่อย
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ก๊าซเรือนกระจกเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ การต่อต้านปัญหามลพษิจากสิง่แวดล้อม เป็นต้น 

ท�าให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลสถานการณ์และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของแต่ละประเทศ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งได้

ใช้รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือ

สะท้อนผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละ

ประเทศ และรวมถงึการให้แต่ละประเทศจะต้องท�ารายงาน

แห่งชาติเพื่อการประเมินผลการด�าเนินตามอนุสัญญา 

และข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น รายงานแห่งชาติของ

การด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ รายงานแห่งชาติของการด�าเนินงานตาม

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ซึ่งรายงานต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาต่างๆ 

ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าข้อมูลของประเทศไทยที่ได้น�าเสนอ

ในรายงานต่างๆ มีความแตกต่างและอ้างอิงข้อมูลจาก 

หลายแหล่ง 

  สผ. จึงเห็นว่า การบูรณาการข้อมูลเพื่อประเมิน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาและการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่มีมาตรฐานและเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ทั้งความถูกต้อง

และแม่นย�าเพือ่ทีจ่ะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่อไป รวมทั้งเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลสถานการณ์

เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และระดับโลก พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ได้นั้น จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการติดตามให้มี 

ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้ด�าเนินการจัดประชุมหารือเพื่อระดม 

ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจ�านวน ๔ ครั้ง และ 

การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นต่อผลการศึกษา

จ�านวน ๑ ครั้ง ซึ่งผลการศึกษาประกอบด้วย

  ๑) สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน 

ประเด็นปัญหา และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และ การด�าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ และ/

หรอืร่วมกบัประเดน็การส่งเสรมิความยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม

ภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASCC)  และข้อเสนอแนะแนวทางเชิงบูรณาการ 

  ๒) เว็บไซต์ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้าน 

สิง่แวดล้อมทีส่�าคญัของประเทศไทยและประเทศในภมูภิาค

อาเซียน และ เช่น สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎหมายด้าน

สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การด�าเนินงานอนุวัต

ตามอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาของโครงการฯ 

มีดังนี้

   - บุคลากรหรือหน ่วยที่ปฏิบัติ งานด ้าน

การจัดการสิ่งแวดล้อมหรือติดตามประเมินสถานการณ์ 

สิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู ้เพิ่มขึ้นและ

สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุตามภารกจิ 

ของหน่วยงาน

   - ผู้สนใจติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

ส�าคัญของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน

สามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ที่ได้จัดท�า

เพื่อการเผยแพร่ 

๒.๖.๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตั้งรับและ

ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รอบแหล่ง 

มรดกโลก

  ประเทศไทย มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ

ทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 

๕ แหล่ง เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แหล่ง 

และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ๒ แหล่ง ได้แก่ เมือง

ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และพื้นที่กลุ่มป่า 

ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ และยงัมแีหล่งมรดกทางวฒันธรรมและ

ทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความส�าคัญโดดเด่นที่อยู่ระหว่าง 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
เพื่อให้การดูแล คุ ้มครอง ปกป้องแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและทางธรรมชาติให้คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็น
สากล 

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได ้จัดท�าเอกสารเผยแพร ่ เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒ เล่ม ได้แก่ ความรู้เบื้องต้น 

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก (แปล

จากเอกสาร World Heritage reports ๒๒ เดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๐) และเอกสารอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

(World Heritage Convention)

  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายทอดความรู ้  

ความเข้าใจในการอนรุกัษ์และคุม้ครองสภาพโดยรอบแหล่ง

มรดกโลก การเตรียมความพร้อมในการตั้งรับและปรับตัว

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อสภาพโดยรอบแหล่งมรดกโลก

การอบรมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก:
การเตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก และการตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่มรดกโลก

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

การน�าเสนอเพือ่ขอขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลก  ปัจจบุนั
แหล่งมรดกโลกดังกล่าวได้รับผลกระทบจากภัยคุกคาม 
ในด้านต่างๆ เช่น การบกุรกุพืน้ทีข่องชมุชนบรเิวณโดยรอบ
แหล่งโดยขาดการวางแผนการบรหิารจดัการและการบงัคบั
ใช้มาตรการทางกฎหมาย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ซึ่งก่อ
ให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งซึ่งส่งผลต่อคุณค่าความ 
โดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value; 
OUV) ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตั้งรับและ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบแหล่ง
มรดกโลก จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องเร่งด�าเนินการเพื่อ 
เตรียมพร้อมในการตั้งรับและปรับตัวต่อภาวะการณ์
เปลีย่นแปลงดงักล่าว รวมถงึเพือ่รกัษาคณุค่าความโดดเด่น
อันเป็นสากลของแหล่งฯ ให้คงอยู่สืบไป โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และ
คุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ของไทย ตลอดจนการตัง้รบัและปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพโดยรอบ 
แหล่งมรดกโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจใน
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๒.๖.๕ การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การบรหิารจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม

ของหน่วยงานภาครัฐ 

  สผ. เป็นหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้แผน

พัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๕–

๒๕๕๙ โดย สผ. ได้เสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรือ่ง การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐบรรจุอยู่ในแผน

พัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๕–

๒๕๕๙ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. ได้จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 

เรือ่ง การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

สีเขียวตามแนวพระราชด�าริ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

อุทยานฯ และเป็นการให้ความร่วมมือกับการด�าเนินงาน

ของอุทยานฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไป

ผลการด�าเนินงาน 

  สผ. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสีเขียวตามแนว 

พระราชด�าร ิในระหว่างวนัที ่๑๘ – ๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี  

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ นักศึกษา 

และภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๕๐ คน การอบรมดงักล่าว 

ประกอบด้วยการบรรยายวิชาการและการศึกษาดูงาน 

ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถน�าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสีเขียวตามแนว

พระราชด�าริ และสามารถน�าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ

  ควรด�าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่เป็นกลไกส�าคัญ 

ในการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมทั้งเป็นการให้ความร่วมมือ

กบัการด�าเนนิงานของอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร 

และเป็นไปตามแผนพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 

สิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ต่อไป

๒.๖.๖ โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมีความส�าคัญมาก 

ในการพัฒนาประเทศ แต่ก็เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่ง

ของความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่หลายแห่งดังนั้น จึงได้จัดท�าโครงการชุมชนอยู ่คู ่

อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนที่ดี ในเมืองที่มีกิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและอุตสาหกรรมสามารถ 

อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในทุกระดับ รวมถึง

ประชาคมอาเซียนโครงการมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ (๑)

พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์แนวทางกลไกและเครื่องมือ 

ส�าหรบัการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมชมุชนทีด่ ีเพือ่ส่งเสรมิ

ให้ชุมชนกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน (๒) พัฒนา

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการ 

สิง่แวดล้อมชมุชนและ (๓) พฒันาและบรูณาการองค์ความรู้

ในท้องถิ่นกับองค์ความรู้สากล พร้อมทั้งสร้างกลไกการเผย
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แพร่ความรู้ ในการนี้ โครงการมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัด

ระยอง บริเวณเขตเทศบาลนครระยอง องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแลง และ

เทศบาลต�าบลเชิงเนิน กับ เขตประกอบการอุตสาหกรรม

ของบริษัทไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงาน

  ๑. ความรู ้ด้านพรรณไม้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต

และระบบนิเวศของพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วยเอกสาร 

“พรรณไม้ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการด�าเนนิงานโครงการชมุชน

อยู่คู่อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

ฉบบัวชิาการ” และเอกสาร “พรรณไม้ทีม่ศีกัยภาพลดมลพษิ 

ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับประชาชน” 

พร้อมทั้งระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งในปัจจุบันได้

เผยแพร่สู่สาธารณะและได้เกิดผลลัพธ์อาทิ มีการประยุกต์

ใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA; Environmental Impact 

Assessment) จากโครงการอุตสาหกรรม

  ๒. การดู แลรั กษาและพัฒนาพื้ นที่ สี เขี ย ว 

อย่างยัง่ยนืประกอบด้วยพืน้ทีท่ีช่มุชนและหน่วยงานในพืน้ที่

มเีจตนารกัษาเป็นพืน้ทีส่เีขยีว มจี�านวนรวมทัง้หมด ๒๐ แห่ง 

มีพื้นที่รวมประมาณ ๑,๓๘๐ ไร่ ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่าง 

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและกลไกการบริหาร

จัดการส�าหรับใช้ในการติดตามประเมินผล และผลักดัน 

ให้มีการจัดท�ามาตรการก�าหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่

ในระดับชุมชน โดยการริเริ่มของชุมชน

  ๓. การจดัท�า “ยทุธศาสตร์การจดัการสิง่แวดล้อม

ชมุชนในเมอืงอตุสาหกรรมสเีขยีว” ซึง่อยูร่ะหว่างการจดัท�า 

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีแนวคิดที่จะน�าเสนอยุทธศาสตร์นี้ 

เพื่อเป็น “ระยองโมเดล” และหากประสบความส�าเร็จ 

ก็สามารถถือได้ว่าเป็นการสร้างนโยบายสาธารณะจากล่าง

ขึ้นบน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างแท้จริง

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  ๑) การคัดเลือกประเด็นเชิงบวกในการจัดท�า

โครงการทีต้่องสอดคล้องกบัความต้องการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย

พร้อมทั้งแสวงหาเครือข่ายแนวร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

  ๒) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่สามารถเห็นผล

ประจักษ์โดยการเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน

  ๓) สื่อสารกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และร่วมกัน

ทบทวนเป้าหมายของการด�าเนินงานในทุกขั้นตอนอยู่เป็น

ประจ�า

  ๔) มวีตัถปุระสงค์หลกัของโครงการทีช่ดัเจน และ

ด�าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 

  ๕) สร้างระบบการตดิตามตรวจสอบความก้าวหน้า

ของการด�าเนนิงาน โดยทีเ่ครอืข่ายจะต้องมส่ีวนร่วมในการ

ก�าหนดวิธีการติดตามตรวจสอบ

การสัมมนาโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดระยอง

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลพรรณไม้
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดระยอง
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๒.๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

๒.๗.1 การด�าเนินงานอนุวัตการอนุสัญญาและข้อตกลง

ระหว่างประเทศ

  1) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ : การเข้าร ่วมประชุมสมัชชาภาคีพิธีสาร 

คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๗ 

(COP-MOP 7)

   การเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตา 

เฮนาด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เจรจาวางกรอบการด�าเนินงานตามพันธกรณีของพิธีสารฯ 

รวมทัง้เจรจาขอรบัการสนบัสนนุในการเสรมิสร้างสมรรถนะ 

การด�าเนินงานตามพิธีสารฯ ตลอดจนแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคของการด�าเนินงาน 

ผลการด�าเนินงาน

  ส�านกัเลขาธกิารอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพได้จัดประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่า

ด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๗ ขึ้นในระหว่าง

วันที่ ๒๙ กันยายน–๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองพยองชาง 

สาธารณรัฐเกาหลี ในการประชุมครั้งนี้มีผู ้แทนประเทศ

สมาชิก ๑๑๔ ประเทศ ผู้แทนจากรัฐบาลอื่นๆ หน่วยงาน

ขององค์การสหประชาชาติ องค์กรระหว่างรัฐบาล องค์กร

พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม 

เข้าร่วมประชุม 

  จากการประชุมครั้งนี้ ประโยชน์ที่ประเทศไทยใน

ฐานะประเทศภาคพีธิสีารฯ ได้รบัคอื สามารถน�าข้อตดัสนิใจ 

ของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ มาเป็นกรอบการด�าเนินงานตาม

พันธกรณีพิธีสารฯ ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบาย

ของประเทศโดยให้มีการเคลื่อนย้าย ดูแล และใช้ประโยชน์ 

สิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรมอนัเนือ่งมาจากเทคโนโลยชีวีภาพ 

สมัยใหม่อย่างปลอดภัยต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนรวมทั้งค�านึงถึง 

ความเสี่ยงต ่อสุขอนามัยของมนุษย์ด ้วย โดยเฉพาะ

ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในสภาพ 

ควบคุมการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้าม

เขตแดนโดยไม่เจตนาและมาตรการฉุกเฉินการดูแล

การขนส่ง การบรรจุหีบห่อและการจ�าแนกระบุสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรม การพิจารณาด้านเศรษฐกิจ-สังคมที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

  ๒) อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน�้า: รายงานแห่งชาติของ

ประเทศไทยว่าด้วยการอนวุตัอนสุญัญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่ม่น�า้

   ประเทศไทยเข้าเป็นภาคอีนสุญัญาว่าด้วยพืน้ที่

ชุ่มน�้า เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ ซึ่งส�านักเลขาธิการ

อนสุญัญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่ม่น�้าก�าหนดให้มกีารประชมุสมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ เป็นประจ�าทุก ๓ ปี (Conference of the 

Contracting Parties : COP) และให้ภาคีจัดส่งรายงาน 

แห่งชาติว ่าด ้วยการอนุวัตอนุสัญญาฯ ให ้แก ่ส�านัก

เลขาธกิารฯ ก่อนการประชมุสมชัชาภาคฯี อย่างน้อย ๖ เดอืน 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับการประชุม COP12 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุง Punta del Este, Uruguay 

และขอให้ภาคีจัดท�ารายงานแห่งชาติและจัดส่งให้ส�านัก

เลขาธิการฯ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของ 

อนุสัญญาฯ ได้เริ่มกระบวนการจัดท�ารายงานแห่งชาติ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ 

National Report Format เพื่อก�าหนดหน่วยงานและ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภายใน และภายนอก และจดัท�า (ร่าง) รายงาน

แห่งชาติ เพื่อประชุมรับฟังความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติม

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ซึ่งส�านักงานฯ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลตามความเห็น 

ของทีป่ระชมุ และเสนอต่อทีป่ระชมุคณะท�างานวชิาการพืน้ที่ 

ชุม่น�า้ ครัง้ที ่๔/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ

คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�า้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ต่อรายงานดังกล่าว และ สผ.  ได้จัดส่งรายงานฯ ต่อส�านัก

เลขาธกิารอนสุญัญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่ม่น�า้ เมือ่วนัที ่๘ สงิหาคม 

๒๕๕๗

  ๓) อนุสัญญาสหประชาชาติว ่ าด ้ วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สมัยที่ 19 (COP19) และการประชุมรัฐภาคี

พิธีสารเกียวโต สมัยที่ 9 (CMP9)

   การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการประชุม

รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อติดตาม

พฒันาการการเจรจาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ในระดับโลก และเตรียมความพร้อมส�าหรับประเทศไทย 

ในการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตามกรอบและข้อตกลงที่ได้จากการประชุม

ผลการด�าเนินงาน

  1. ผลการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 19 

(COP19) สาระส�าคญัของการประชมุดงักล่าว ประกอบด้วย

  ๑) การพัฒนาข้อตกลงฉบับใหม่ภายใต้การหารือ

ในกรอบ ADP ซึ่งหลายประเทศต้องการให้มีการยกระดับ

การด�าเนินงานที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะของประเทศ

พัฒนาแล้ว และการพัฒนาข้อตกลงที่มีความร่วมมือจาก

ประเทศหลากหลายมากขึน้ และให้ความส�าคญักบัการปรบัตวั

  ๒) การให้ความส�าคญักบัประเดน็ด้านการเงนิ การ

ประชมุครัง้นี ้ถอืเป็นการประชมุรฐัภาคทีีใ่ห้ความส�าคญักบั

ด้านการเงินเป็นอย่างมาก โดยให้ประเทศพัฒนาแล้วเร่ง

ระดมเงินทุนบริจาคตามที่ได้สัญญาไว้ พร้อมกับเชื่อมโยง

ประเดน็กองทนุเข้ากบัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการสร้าง 

ขีดความสามารถและหารื อแนวทางและแนวคิด 

ในการพัฒนานโยบายและกลไกทางการเงินในกรอบของ 

อนุสัญญาฯ ซึ่งมีหลายกลไก ประกอบด้วย 

   - Work on Programme Long-term เป้าหมาย 

จะต้องมีเงินสมทบ ๑ แสนล้านเหรียญสหรัฐ (USD 100 

billion) จนถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อเสริมสร้างให้เกิด 

การเตรียมพร้อมเชิงนโยบายและสถาบันให้เอื้อต่อการน�า

เงินไปใช้)

   - Green Climate Fund กองทุน GCF จะเริ่ม 

ด�าเนนิการพฒันาและบรหิารกองทนุตามแผนการด�าเนนิงาน 

ประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๑๔ และกระตุ้นให้มีการระดมทุนจาก

ภาครัฐและภาคเอกชน และเสนอให้คณะกรรมการบริหาร

ของกองทุน พิจารณาจัดสรรทุนตามแนวทางที่สอดคล้อง

กับแนวทางการด�าเนินงานของแต่ละประเทศ (country-

driven processes) 

   - กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Envi-

ronment Facility – GEF) เป็นกองทุนเก่าแก่ จะมี 

การพัฒนายุทธศาสตร์ที่มีเจ้าภาพหลักในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส�าหรับรอบที่ ๖ (GEF6) 

พร้อมกับการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อจะ

ส่งเสริมความเชื่อมโยงของเจ้าภาพหลัก ผ่านแผนงานและ

โครงการแบบเจ้าภาพร่วมในหลากหลายประเด็น
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   - กองทุนเพื่อการปรับตัว (Adaptation 

Fund) มีการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติระดับชาติที่สามารถเข้า

ถึงแหล่งเงินและอนุมัติโครงการและแผนงานจากกองทุนฯ 

ได้โดยตรงจ�านวน ๑๕ หน่วยงาน โดยมีเงินที่สะสมอยู่ใน

กองทุน Adaptation Fund ๓๒๔ ล้านเหรียญ แบ่งเป็น 

๑๘๘.๓ ล้านเหรยีญมาจาก CERs และ ๑๓๖.๑ ล้านเหรยีญ

จากการบริจาคเพิ่มเติม 

  ทัง้นี ้หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย (นายพทิยา พกุกะมาน 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม) ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชมุระดบัรฐัมนตรี

ว่าด้วยการเงิน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว่าไทย

ให้ความส�าคัญกับกองทุนจากภาคเอกชนที่จะมาสนับสนุน 

การปรับตัว ผ่านการลงทุนต่างๆ รวมทั้งคิดว่าการให้ 

การสนับสนุนด้านการเงิน ควรท�าควบคู่ไปกับการถ่ายทอด

เทคโนโลย ีและเหน็ควรให้ประเทศพฒันาแล้ว (ซึง่เป็นผูใ้ห้) 

และประเทศผู้รับสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด

  ๓) การป้องกันความสูญเสียและความเสียหาย 

(loss and damage) อันเกิดจากภัยพิบัติที่เป็นผลจาก 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่ในขณะทีม่กีารประชมุ

นั้น ฟิลิปปินส์ประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรงจากมหาพายุ 

ไห่เยี่ยน (Haiyan) ท�าให้มีการอภิปรายประเด็นนี้อย่าง

กว้างขวาง

  นอกจากนั้นบางประเทศได้ให้ความส�าคัญกับ

ประเด็นเฉพาะเรื่อง อาทิ การพัฒนาตลาดคาร์บอนใน 

รูปแบบใหม่ ทั้งที่เป็น market และ non-market เพื่อ

ทดแทนตลาดภายใต้ตลาดของพิธีสารเกียวโตที่น�าโดย

ญี่ปุ่น การเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วทุ่มเทรับผิดชอบ

ในการลดการปล่อยก๊าซ การพจิารณาเรือ่งมาตรการตอบโต้ 

(response measures) ทีค่วรค�านงึถงึสภาวะเศรษฐกจิของ

ประเทศก�าลังพัฒนา เป็นต้น

  ๒. ผลการประชมุรฐัภาคพีธิสีารเกยีวโต สมยัที ่9 

(CMP9)

  ๑) การรับรองข้อแก้ไขพิธีสารเกียวโต ส�านัก

เลขาธิการอนุสัญญาฯ แจ้งว่า ต้องมีภาคีพิธีสารอย่างน้อย 

๑๔๔ ประเทศ จัดท�าตราสารยอมรับ จึงจะท�าให้พันธกรณี 

ที ่๒ ของพธิสีารมผีลบงัคบัใช้ โดยปัจจบุนั มเีพยีง ๑๙ ประเทศ 

ได้แก่ บังคลาเทศ บาร์เบโดส มอริเชียส และสหรัฐอาหรับ 

อิมิ เรตส ์ โดยในอาเซียนมี อินโดนีเซียและสิงคโปร ์  

ยื่นตราสารยอมรับแล ้ว ทั้ งนี้  หลายประเทศ และ 

กลุม่ประเทศ อาท ิจนี และ EU ได้แจ้งว่า การจดัท�าตราสาร

ยอมรับจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗  

  ๒) ตลาดคาร์บอน สถานการณ์ราคาเครดติคาร์บอน

ในตลาดของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean 

Development Mechanism: CDM) ตกต�่าลงมาก 

ที่ประชุมได้เร่งให้คณะกรรมการบริหารพัฒนาเครื่องมือ 

ให้กับ DNA ของแต่ละประเทศ สามารถพัฒนาการด�าเนิน

โครงการได้อย่างยั่งยืนและลดขั้นตอน ในการรับรองมูลค่า

โครงการให้ง่ายขึ้น

  การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจะเสริมสร้างบทบาท

และการมีส่วนร่วมของประเทศไทย รวมทั้งการติดตาม

ผลการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้สามารถก�าหนด

มาตรการ/นโยบาย/กลไก ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบาย

ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ของ

โลกต่อไป
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๔) การด�าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญา

คุ้มครองมรดกโลก: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓8 

  คณะกรรมการมรดกโลกประชุมสมัยสามัญ  

ครั้งที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  

ณ กรงุโดฮา รฐักาตาร์ มคีณะผูแ้ทนไทยทีเ่ข้าร่วมการประชมุ 

ดงักล่าวประกอบด้วย นายอภชิาต ิชนิวรรโณ เอกอคัรราชทตู

ไทย ประจ�ากรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ

ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกอัครราชทูตไทย 

ณ กรงุโดฮา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงศกึษาธกิาร กรมอทุยาน 

แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  กรมศลิปากร  กรมชลประทาน  

กรมทางหลวง และ สผ.

สาระส�าคัญการประชุม

  ๑. การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่แหล่ง

มรดกโลก : พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในวาระที่ 

38 COM 7B.71 ที่ประชุมได้ร้องขอให้ราชอาณาจักรไทย 

ด�า เนินการตามค� าแนะน�าทั้ งหมดของการติดตาม 

ตรวจสอบร่วมของศนูย์มรดกโลก/องค์การระหว่างประเทศ 

เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗) 

และขอให้ราชอาณาจักรไทยจัดส่งรายงานสถานภาพ 

การอนุรักษ์ที่เป็นปัจจุบันมายังศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

  ๒. การรับรองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทาง

ธรรมชาตใินบญัชรีายชือ่เบือ้งต้น (Tentative List)  จ�านวน 

๙๐ แหล่ง  ท�าให้ปัจจุบันมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ

ทางธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นบญัชรีายชือ่เบือ้งต้น (Tentative List) 

จ�านวน ๑,๖๒๕ แหล่ง จากรัฐภาคี ๑๗๑ ประเทศ

  ๓. การประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก 

มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได ้รับ 

การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจ�านวน ๒๖ แหล่ง  

เป ็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม จ�านวน ๒๑ แหล่ง  

แหล่งมรดกทางธรรมชาติ จ�านวน ๔ แหล่ง และแหล่ง 

มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Mixed Sites) จ�านวน 

๑ แหล่ง ท�าให้ปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ

ทางธรรมชาต ิจ�านวน ๑,๐๐๗  แหล่ง  ใน ๑๖๑ ประเทศจาก

รฐัภาคอีนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก ทัง้หมด ๑๙๑ ประเทศ

  ๔. การปรับปรุงทะเบียนแหล่งมรดกโลกในภาวะ

อันตราย ที่ประชุมมีมติถอดถอนรายชื่อแหล่งมรดกโลก 

ที่อยู ่ ในภาวะอันตราย ๑ แหล่ง ได ้แก ่ Ruins of  

KilwaKisiwani and Ruins of SongoMnara (United 

Republic of Tanzania)และเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อ 

แหล่งมรดกโลกที่อยู ่ในภาวะอันตราย ๓ แหล่งได้แก่  

๑)  City of Potosi (Plurinational State of Bolivia)   

๒)  Selous Game Reserve (United Republic of  

Tanzania)  และ ๓) Land of Olives and Vines –  

Cultural Landscape of Southern Jerusalem, 

Battir (Palestine)

  ๕. การทบทวนรายการแนวเขตภูมิศาสตร์แหล่ง

มรดกโลกย้อนหลังที่ประชุมรับทราบการทบทวนรายการ

แนวเขตภูมิศาสตร์แหล่งมรดกโลกย้อนหลังของ รัฐภาคี 

ตามทีฝ่่ายเลขานกุารเสนอโดยในส่วนของราชอาณาจกัรไทย 

มีการน�าเสนอ จ�านวน ๑ พื้นที่ คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

๒.๗.๒ ความร่วมมอืด้านต่างประเทศระดบัทวภิาค ีระดบั

ภูมิภาค และระดับโลก

  1) ความร่วมมือในกรอบอาเซียน

   1.1) การประชุมคณะท�างานอาเซียนด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๕ (The 5th 

Meeting of ASEAN Working Group on Climate 

Change: AWGCC)

   ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน 

เข้าร่วมประชุมคณะท�างานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๕ (The 5th Meeting of ASEAN 

Working Group on Climate Change: AWGCC) เพื่อ

รายงานความก้าวหน้าการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและร่วมกับประเทศ

สมาชิกอาเซียน และด�าเนินการที่สนับสนุนการด�าเนินงาน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน 

ที่สอดคล้องกับการด�าเนินงานของรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญา

สหประชาชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�างานอาเซียน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๕ และ 

การประชมุทีเ่กีย่วข้อง เมือ่วนัที ่๓๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ ณ กรงุจาการ์ตา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี เพือ่น�าเสนอ 

โครงการการด�าเนินการร ่วมกันของอาเซียนภายใต ้

แผนปฏิบัติการอาเซียนว ่ าด ้ วยการตอบสนองต ่อ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน (ASEAN Action 

Plan on Joint Response to Climate Change: 

AAP-JRCC) ซึ่งเป็นการด�าเนินงานวิจัยร่วมกันภายใน

อาเซียน (ASEAN Research collaboration) เพื่อ 

การแลกเปลี่ยนข ้อมูลในโครงการที่ช ่วยในการลด 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งใน

ฐานะที่ประเทศไทยรับผิดชอบในส่วนของการด�าเนินการ

ในด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภายใต้แผน AAP-JRCC  โดยได้เริ่มต้นด�าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและน�าเสนอผลการด�าเนินการต่อที่ประชุม 

โดยประเทศไทยรับผิดชอบในส่วนของการด�าเนินการ

ในด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เรื่อง โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการ

วางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุม

มีมติให้แต่ละประเทศสมาชิกรวบรวมกิจกรรมที่สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการ ส่งให้ประเทศเวียดนามที่เป็นประธาน

คณะท�างานฯ รวบรวมและส�าเนาให้ฝ่ายเลขานกุารอาเซยีน 

เพื่อติดตามความความก้าวหน้าในการด�าเนินการต่อไป 

รวมถงึขอให้ประเทศทีม่คีวามพร้อมเสนอตวัเป็นผูน้�า (Lead 

Country) ภายใต้แผนปฏิบัติการ AAP-JRCC เพิ่มเติม 

  รวมทัง้พจิารณาจดัท�า ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซยีน

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint 

Statement on Climate Change 2014) ตามที่ประธาน 

AWGCC เสนอต่อที่ประชุม (เวียดนาม) โดยร่างแถลงการณ์

ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๐ (20th Session of the Conference 

of the Parties to the United Nations Framework 

Convention on Climate Change: IUFCCC COP20) 

ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  สรุปสาระส�าคัญ

ของร่างแถลงการณ์ฯ  ได้ดังนี้

  - ประเทศสมาชกิอาเซยีนเหน็ความส�าคญัอย่างยิง่

ทีจ่ะผลกัดนัให้เกดิการลดก๊าซเรอืนกระจก และการปรบัตวั 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากมีความ

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development) ซึ่งจะท�าให้บรรลุผลในเรื่องความมั่นคง

ทางอาหารและการแก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาค

อาเซียนด้วย ภายใต้หลักการ CBDR - RC

  - การสนบัสนนุ Warsaw Framework of Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation (REDD+) พร้อมทั้งเน้นย�า้ให้เกิดการรักษา

และจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนเพื่อ

ช่วยบรรเทาความรุนแรงจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 

รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน 

  - ขอบคุณประเทศพัฒนาแล้วที่ให้ค�ามั่นในการ

สนบัสนนุทางการเงนิและเทคโนโลยใีนระยะยาวแก่ประเทศ

ก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

  - มีความเห็นสอดคล้องกับการด�าเนินการตาม 

ข้อตกลง Decision 1/CP.17 ในอันที่จะด�าเนินการ 

เพือ่ให้บรรลขุ้อตกลงใหม่ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่น�าไปสู่ 

การปฏิบัติในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ การลดก๊าซเรือนกระจก 

การปรับตัวรวมถึงเน้นย�้าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเสริมสร้างศักยภาพและการช่วยเหลือทางการเงินจาก 

ประเทศพัฒนาแล้วสู ่ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศ 

พัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมากในการด�าเนินงาน 

ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) และ 

การสนับสนุนที่ก�าหนดอย่างมุ่งมั่นระดับชาติ (Intended 

Nationally Determined Contributions: INDCs)

  ทั้งนี้ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ จะน�ามาซึ่งความร่วมมือและการก�าหนดท่าที

ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเจรจาภายใต้

เวทีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศต่อไป
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาและอุปสรรค

  ความร่วมมือและการด�าเนินการระหว่างประเทศ

อาเซียน ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การสนับสนุนเงินทุนและเสริมสร้างศักยภาพของ

ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการตามความต้องการของ

ประเทศอาเซียน เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

และภูมิภาคอาเซียน

ข้อเสนอแนะ

  ๑. การจดัสรรงบประมาณให้เพยีงพอกบัหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมการประชุมและด�าเนินงานภายใต้

กรอบแผนงานจัดตั้งประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASCC)

  ๒. ผลักดันให้มีความร่วมมือและการด�าเนินงาน

ระหว่างสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้น

   1.๒) การเข้าร่วมยกร่างแถลงการณ์ร่วม

รัฐมนตรีอาเซียนส�าหรับการประชุมระดับสูงหรือระดับ

รัฐมนตรีระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 1๒ 

   แถลงการณ์ฉบับนี้มีความส�าคัญ เนื่องด้วย

เป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการด�าเนินงานร่วมกันของ 

ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ในการด�าเนินงานเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด ้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ และการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพภายในปี 2020  ซึ่งรัฐมนตรีอาเซียนด้าน 

สิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าในฐานะ

ประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

จะหยิบยกขึ้นแถลงในระหว่างการประชุมระดับสูงหรือ

ระดับรัฐมนตรีระหว่างสมัยประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

สมัยที่ ๑๒

ผลการด�าเนินงาน
  ผู้แทน สผ. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๒๕ และการประชุมอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ  
นครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
กับร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนต่อ
การประชุมระดับสูง ระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๒
  ส�านักเลขาธิการอาเซียนก�าหนดจัดการประชุม
รฐัมนตรอีาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการครัง้ที่ 
๑๕ (The 15th Informal ASEAN Ministerial Meeting 
on the Environment (15th IAMME) ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว) โดยก�าหนดจดัขึน้ ระหว่างวนัที ่๒๗-๓๐ ตลุาคม 
๒๕๕๗ ในระหว่างการประชุมดังกล่าว จะมีการรับทราบ 
แถลงการร่วมของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ส�าหรับ
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสมัยที่ ๑๒ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในสาระ ก่อนที่รัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าในฐานะประธานสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หยิบยกขึ้นแถลง
ในระหว่างการประชุมระดับสูงหรือระดับรัฐมนตรีระหว่าง

สมัยประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๒
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  สผ. น�าเสนอเรื่องรับทราบแถลงการณ์รัฐมนตรี

อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอในการประชุมระดับ

รัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

สมยัที ่๑๒ ในการประชมุคณะอนกุรรมการอนสุญัญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ 

๑ กันยายน ๒๕๕๗ และคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้เสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็น

ชอบต่อไป และ สผ. จัดท�าค�าแปลอย่างไม่เป็นทางการเป็น 

ภาษาไทยของเอกสารร่างข้อตกลงฯ และมีหนังสือถึง       

กรมอาเซยีน  กรมสนธสิญัญาและกฏหมาย และกรมองค์การ

ระหว่างประเทศ ขอทราบความเห็นต่อแถลงการณ์ร่วม

ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในสาระของแถลงการณ์ฉบับ 

ดงักล่าว  ซึง่รฐัมนตรอีาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมของสาธารณรฐั

แห่งสหภาพพม่าในฐานะประธานสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้หยิบยกแถลงการณ์ ขึ้นแถลง

ในระหว่างการประชุมระดับสูงหรือระดับรัฐมนตรีระหว่าง

สมัยประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๒  

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีกรอบเวลา

ก�ากับ จึงต้องเร่งรัดด�าเนินงาน และสาระของแถลงการณ์

เกี่ยวพันกับการด�าเนินงานของหลายหน่วยงาน จึงต้อง

ประสานหน่วยงานดังกล่าวเพื่อขอทราบความเห็นภายใน

ก�าหนดเวลา และยงัต้องจดัท�าค�าแปลเป็นภาษาไทย ซึง่ต้อง

ตรวจสอบให้สาระครบถ้วนตรงกันกับต้นฉบับ

ข้อเสนอแนะ

  หลังจากน�าเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรี

สิ่งแวดล้อมอาเซียนต่อการประชุมระดับสูงระหว่างสมัย 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๒ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมือง

พะยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี แล้ว อาเซียนควรแสวงหา

แนวทางด�าเนินการร่วมกันเพื่อผลักดันความร่วมมือใน 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างยั่งยืนต่อไป

   1.๓) คณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองที่ยั่งยืน

   คณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่

ยัง่ยนื หรอื ASEAN Working Group on Environmentally 

Sustainable Cities (AWGESC) ได้มีการด�าเนินงานด้าน 

สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี  สผ. 

เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย (National 

Focal Point) และปฏิบัติงานร่วมกับประเทศในภูมิภาค

อาเซียนภายใต้คณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 

ทีย่ัง่ยนื ซึง่มภีารกจิทีต้่องด�าเนนิการตามแผนงานการจดัตัง้ 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community Blueprint) ในข้อ D5 ด้าน 

การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการด�ารงชีวิตในเมืองต่างๆ 

ของอาเซียนและเขตเมือง และข้อริเริ่มอาเซียนว่าด้วยเมือง

ที่มีลักษณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ที่ผ่านมา คณะท�างานฯ 

มีการด�าเนินงาน ได้แก่ การจัดท�ากรอบการด�าเนินงาน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การพัฒนาตัวชี้วัด 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ด้านน�้า และด้านขยะ

และพื้นที่สีเขียว โดยมีรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 

ที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities 

Award) ที่ก�าหนดให้มีขึ้นทุก ๓ ปี ส�าหรับเมืองในภูมิภาค

อาเซยีนทีม่ปีระชากร ๒๐,๐๐๐ คนขึน้ไป เพือ่เป็นมาตรการ

ในการกระตุ้นให้เมืองด�าเนินงานตามกรอบและตัวชี้วัด 

ที่ก�าหนด  

ผลการด�าเนินงาน

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. มีภารกิจในการ

จดัประชมุคณะท�างานอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื 

ครั้งที่ ๑๒ (12th Meeting of ASEAN Working Group on 

Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) โดย

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุดงักล่าว ระหว่าง

วันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี

ประเดน็ส�าคญัทีค่ณะท�างานฯ ได้พจิารณา คอื การคดัเลอืก

เมืองเพื่อเข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน 

ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�าหรับประเทศไทยมี ๓ เมือง 

ทีไ่ด้รบัรางวลัจากการตดัสนิของคณะท�างานฯ คอื เทศบาล
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นครเชยีงราย (ด้านการจดัการขยะและพืน้ทีส่เีขยีว) ส�าหรบั

ประเภทเมืองที่เสนอโดยประเทศ และประเภทแข่งขัน คือ 

เทศบาลนครนครสวรรค์ (ด้านน�้าสะอาด) และเทศบาลเมอืง

ร้อยเอด็ (ด้านการจดัการขยะและพืน้ทีส่เีขยีว) และเข้าร่วม

พิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เวียงจันทน์  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการพิจารณา

เหน็ชอบในหลกัการในการน�าตวัชีว้ดัด้านความหลากหลาย

ทางชวีภาพในเมอืงรวมเข้าไว้ในตวัชีว้ดัด้านการจดัการขยะ

และพื้นที่สีเขียวในโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

เมอืงทีย่ัง่ยนื และขอให้ประเทศสมาชกิน�าตวัชีว้ดัไปทดลอง

ใช้และรายงานผลต่อไป

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  ความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความ

ชัดเจนของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือของ

ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนับเป็น 

เงื่อนไขหลักที่ช ่วยให้เมืองได ้รับรางวัลอาเซียนด้าน 

สิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

  เพื่อให้การพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่

ยัง่ยนืและเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง ควรสร้างและขยายเครอืข่าย 

ตลอดจนศึกษาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมการเสรมิสร้างความรู้

ความเข้าใจแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

โครงการพระราชด�ารทิีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการดแูล

รักษาสิ่งแวดล้อม 

  ๒) ความร่วมมือกับสหประชาชาติ องค์กร

ระหว่างประเทศ และทวิภาคี

   ๒ .1)  การประสานงานภายใต ้กรอบ 

ความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง

   สผ. เป็นหน่วยงานด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ภายใต้คณะกรรมการแม่น�้าโขงแห่งชาติไทย โดยได้

สนับสนุนการด�าเนินงาน อาทิ แผนงานสิ่งแวดล้อม 

(Environment Programme-EP) แผนงานพัฒนาลุ่มน�้า 

(Basin Development Plan-BDP) แผนงานเสริมสร้าง

ศักยภาพของบุคลากร (Integrated Capacity Building 

Programme-ICBP) โครงการความคิดริเริ่มในการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 

Adaptation Initiative-CCAI) และการมีส่วนร่วมใน 

การด�า เนินงานตามแผนงานต ่างๆ เช ่น แผนงาน 

การจัดการข ่าวสารและองค ์ความรู ้  ( Integrated 

Knowledge Management Programme-IKMP) แผนงาน 

การประมง (Fishery Programme-FP) และแผนงานไฟฟ้า

พลังน�้า (Hydropower Programme-HP)

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้เข้าร่วมการประชมุเพือ่พจิารณาให้ข้อคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะต่อ โครงการ กิจกรรม และโปรแกรมงาน 

ของคณะกรรมาธิการแม ่น�้ า โขง (Mekong River 

Commission : MRC) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

ประเทศมากกว่า ๓๐ ครั้ง ดังเช่น การประชุมปรึกษาหารือ

ภายในประเทศเรื่องร่างรายงานการเริ่มงาน (Inception 

report) การศึกษาติดตามผลกระทบการพัฒนาโครงการ

ไฟฟ้าพลังน�้าบนล�าน�้าโขงสายประธาน (Council study) 

การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศเพื่อพิจารณา 

กรอบการด�าเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลาย

ทางชวีภาพส�าหรบัลุม่แม่น�า้โขงและการเสรมิสร้างศกัยภาพ

การด�าเนินการ การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศ

เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการส�ารวจข้อมูลเพื่อติดตาม 

ผลกระทบทางสังคมและประเมินความอ่อนไหวของระบบ

นิเวศทางน�้าของ MRC การประชุมปรึกษาหารือภายใน

ประเทศเพื่อพิจารณาร่างรายงานการทบทวนนโยบาย 

แผนงาน โครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในส่วนของประเทศไทย การประชุมคณะท�างาน

ด้านวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณาแผนงานการศึกษา

ติดตามผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน�้า

บนล�าน�้าโขงสายประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ

ภมูภิาคเพือ่พจิารณากรอบการด�าเนนิการตรวจสอบตวัชีว้ดั

ความหลากหลายทางชีวภาพส�าหรับลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง 

เป็นต้น ซึง่คณะกรรมการแม่น�้าโขงแห่งชาตไิทยใช้ประกอบ

การเจรจาและก�าหนดท่าทีของประเทศไทยในการประชุม 

ในระดับคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงต่อไป
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เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การประสานงาน การมีส่วนร่วม การสนับสนุน

ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

  การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมใน 

คณะกรรมาธิการแม ่น�้ า โขงต ้องให ้ความส�าคัญกับ 

การบูรณาการข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อ

สถานการณ์ เพื่อใช้ประกอบการก�าหนดท่าทีในเวทีเจรจา

ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

   ๒.๒) การเสรมิสร้างศกัยภาพการจดัสรรและ

การใช้งบประมาณสาธารณะเพือ่สนบัสนนุนโยบายรองรบั

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Strengthening 

Thailand’s Capacity to Link Climate Policy and 

Public Finance)

   ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยก�าลัง 

มุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต�่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งให้ความ

ส�าคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทัง้ด้านการปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและการส่งเสริมรูปแบบการเติบโตที่ปล่อย

คาร์บอนต�่า นอกจากนี้ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ (๒๕๕๖-๒๕๙๓) ยงัเป็นกรอบเชงินโยบาย

และแนวทางระยะยาวส�าหรับหน่วยงานของรัฐและองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอย่างบรูณาการและให้เกดิ

ผลสมัฤทธิอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกต็าม การขบัเคลือ่น 

นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ภาคปฏิบัติ

จ�าเป็นต้องมีทรัพยากรต่างๆ อย่างเพียงพอ อันได้แก่ 

บุคลากร งบประมาณ รวมถึงมาตรการและกลไกใน

กระบวนการกลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระบบก�ากับดูแลและ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�าเนินกิจกรรม

ทีเ่กีย่วข้องอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้การใช้จ่ายทรพัยากร

ดังกล่าวเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

  สผ. จึงได ้ร ่วมกับส�านักงานโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development 

Programmed: UNDP) ในการด�าเนนิ “โครงการเสรมิสร้าง

ศักยภาพการจัดสรรและการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อ

สนับสนุนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

หรือ “Strengthening Thailand’s Capacity to Link 

Climate Policy and Public Finance” โดยมีระยะเวลา

ด�าเนินโครงการ ๓ ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

  วตัถปุระสงค์หลกัของโครงการฯ คอื เพือ่เสรมิสร้าง 

ศักยภาพของหน่วยงานในประเทศไทยในการเชื่อมโยง

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับแผนงาน 

โครงการ และการจัดสรรงบประมาณสาธารณะของ 

หน่วยงานต่างๆ รวมถึงมาตรการการติดตามการใช้ 

งบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ 

โครงการมีผลลัพธ์ (Output) ได้แก่

  ๑. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมศีกัยภาพในการบรูณาการ 

เป้าหมายการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเข้าไป

ในกระบวนการแผนและนโยบาย

  ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับผล

ของการใช้งบประมาณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

  ๓. ประเทศไทยเป็นผู ้น�าในการริเริ่มโครงการ 

ความร่วมมือกับกลุ ่มประเทศอาเซียนในการเชื่อมโยง

นโยบายด ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ 

การจัดสรรและการใช้งบประมาณสาธารณะ
 

ผลการด�าเนินงาน 

  (๑) การประชุมคณะกรรมการก�ากับด้านวิชาการ 

โครงการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชมุ ๖๐๒ อาคาร สผ. เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงาน 

ความคืบหน้าของโครงการและเพื่อพิจารณาร ่างผล 

การศึกษากองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และร่างผลการศึกษาโครงสร้างและกลไก 

เชงิสถาบนัทางการเงนิเพือ่รบัมอืกบัปัญหาการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศของประเทศไทย รวมถงึแผนการด�าเนนิงาน 

โครงการฯ ช่วงไตรมาส ๒ และ ๓ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๗
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  (๒) การด�าเนนิกจิกรรมร่วมกบัส�านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

   คณะกรรมการก�ากับด้านวิชาการฯ ได้มีมติ

เหน็ชอบในคราวประชมุคณะกรรมการก�ากบัด้านวชิาการฯ    

ครัง้ที ่๑/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ในการด�าเนนิ

กิจกรรมร่วมกับส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อหาแนวทางในการ 

บูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ด้าน

การปรับตัว) เข้าสู่การจัดท�าแผนและงบประมาณของ กษ. 

โดยด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศด้านการเกษตรปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และ

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)    

ของ กษ. เพื่อเป็นกรณีศึกษาด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และ

การมองภาพรวมเรื่อง Climate Change ในระดับประเทศ 

ทั้งนี้  โครงการฯ เป็นผู ้ให้การสนับสนุน โดยจัดจ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวต่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

การเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ

สนับสนุนองค์ความรู ้  แนะน�าเทคนิคและการพัฒนา 

เครื่องมือต่างๆ เช่น Cost Benefit Analysis เพื่อวิเคราะห์

และจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ป้องกันการซ�้าซ้อนในการจัดท�าค�าของบประมาณ รวมถึง

กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ

การรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีม่ปีระสทิธผิล 

ผ่านรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) 

จ�านวน ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 

๒๕๕๗ โดยได้เชิญหน่วยงานอื่นในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพฒันาทีด่นิ กรมปศสุตัว์ 

กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมประมง กรมวชิาการเกษตร และ

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมการประชุม

ดังกล่าวด้วย 
 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ๑. การส่งเสริมให้เกิดกลไกการประสานงานที่ 

เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้ 

กลไกการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่

เหมาะสมกบักระบวนการวางแผนงานและงบประมาณของ

ประเทศ และร่วมกันผลักดันให้ระดับนโยบายตระหนักถึง

ความส�าคัญและให้การสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวอย่าง

จริงจัง
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  ๒. ผู ้ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (Climate Change Coordinator: CCC)              

ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีส่วนร่วมและแสดงบทบาทของ

ตนในการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างเต็มที่ 

  ๓. การให้ความสนับสนุนและความร่วมมือจาก

ส�านักงบประมาณในประเด็นการเงินด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

  ๔. ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจระดับ

ประเทศตระหนักถึงความส�าคัญและผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประชาชนและ

ประเทศชาติ
 

ข้อเสนอแนะ

  ๑. หน่วยงานในระดบันโยบายทัง้ฝ่ายวางแผนและ

ฝ่ายการเงนิการคลงัตระหนกัถงึความส�าคญัของผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากขึ้น

  ๒. การมทีศิทางการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลง 

สภาพภูมิอากาศของประเทศที่ชัดเจน

  ๓. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความ

ส�าคัญและความจ�าเป็นเร่งด่วนและบูรณาการประเด็นการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเข้าสูก่ระบวนการวางแผนงาน

และงบประมาณประจ�าปี

  ๔. หน่วยงานภาครฐัต่างๆ มกีารด�าเนนิงานร่วมกนั

อย่างบูรณาการ เนื่องจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศถือเป็นประเด็นคาบเกี่ยวในหลายมิติ (Cross-

Cutting Issues) 
 

   ๒.๓) Economic Instruments for Low-

Carbon Development

   องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ

เยอรมัน (GIZ) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 

(UNEP) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ ้มครองธรรมชาติ 

การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์

สาธารณรฐัเยอรมน ี(BMUB) ได้ร่วมกนัด�าเนนิการโครงการ 

Enhancing Low-Carbon Development by Green-

ing the Economy มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศ

ก�าลังพัฒนาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวตาม

ความต้องการของประเทศ ระยะเวลาด�าเนินการปี ค.ศ. 

๒๐๑๑-๒๐๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗) ซึ่งภายใต้โครงการ

ดังกล่าว ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมร่วมกับ GIZ ได้จัดท�าโครงการ Economic 

Instruments for Low-Carbon Development โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง (Capacity development) ในการน�าเครื่องมือ 

เศรษฐศาสตร์มาใช้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแบบคาร์บอนต�่า 

โดยมุ ่ ง เน ้นการลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศไทย
 

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) เป็นผูด้�าเนนิการศกึษา ทบทวนนโยบาย

และแผน มาตรการ การด�าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน

ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน�าเครื่องมือเศรษฐศาสตร์

มาใช้เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศ วิเคราะห์ข้อดี ประสิทธิภาพหรือข้อจ�ากัดของ

การใช้เครื่องมือดังกล่าว รวมทั้งเครื่องมือที่อยู่ในแผนการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

การน�าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในด�าเนินงานในภาพรวมของ

ประเทศไทย โดยจัดท�าเป็นรายงานการวิเคราะห์การใช้

เครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกของประเทศไทย (An Analysis of Economic 

Instruments for Greenhouse Gas Mitigation in 

Thailand)

  ในระยะต่อไป สผ. และ GIZ จะได้ร่วมกันจัดการ

อบรม เรือ่ง การน�าเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์มาใช้ เพือ่การน�า

ไปสูก่ารพฒันาแบบคาร์บอนต�า่ เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ได้มองเห็นภาพรวม เพื่อการบูรณาการการด�าเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุ 

เป้าหมายของประเทศร่วมกัน 
 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  การน�าเครื่องมือเศรษฐศาสตร์มาใช้ เพื่อการ

สนบัสนนุการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่จะน�ามาใช้ร่วมกับมาตรการอื่นๆ 

อาทิ มาตรการควบคุมและสั่งการ มาตรการสร้างจิตส�านึก

ด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการจูงใจอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานที่

ก�าหนดให้มีการน�าไปใช้ ต้องเข้าใจและรับรู้ถึงผลกระทบ

ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จึงถือเป็นความท้าทายในการบูรณาการ

การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป้าหมาย

ของการด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 

ข้อเสนอแนะ

  รายงานการวเิคราะห์การใช้เครือ่งมอืเศรษฐศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการลด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง

การพฒันาทีมุ่ง่สูก่ารเป็นสงัคมแบบคาร์บอนต�า่ในภาพกว้าง 

ซึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวไปสู ่การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรม ยังคงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ท�าการศึกษาและ

หารือนโยบายและการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งควรต้องได้รับการยอมรับจากภาคส่วน

ต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบรรลุ 

เป้าหมายเดยีวกนั ทีค่�านงึถงึบรบิทของเศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศ
 

   ๒.๔) การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช ้

พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาค

อาเซียน (ASEAN - German Project on Energy 

Efficiency and Climate Change Mitigation in the 

Land Transport Sector)

   โครงการนี้มีขอบเขตการท�างานมุ่งเน้นในเรื่อง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบก โดยมีเป้าหมายในการ

ที่จะสามารถจัดท�าแผนปฏิบัติการ เช่น การด�าเนินงานลด 

ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) และ

พัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ 

(MRV) อกีทัง้การก�ากบัตดิตามนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 

ภาคการขนส่งทางบก 
 

ผลการด�าเนินงาน

  สผ. ร่วมกับ GIZ ได้จัดท�ารายงาน Thailand 

Stocktaking Report โดยท�าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ

นโยบายการขนส่งทางบกจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท�าการคัดเลือกโครงการนโยบาย/มาตรการที่เหมาะสม

ที่สุด คือ นโยบาย/มาตรการ การเชื่อมต่อกับโครงสร้าง 

พืน้ฐานส�าหรบัการขนส่งสาธารณะในเมอืง (Urban Public 

Transport Connectivity) และนโยบาย/มาตรการ 

การจัดการระบบขนส่งมวลชน (Public Transport 

Management) เพื่อจัดท�าข ้อเสนอการด�าเนินงาน

ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA 

proposal) ส�าหรับประเทศไทยในภาคการขนส่งทางบก 

พบว่า ม ี๔  มาตรการทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุ ได้แก่ ๑) การเชือ่ม 

ต่อกับโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการขนส่งสาธารณะ

ในเมือง(Urban Public Transport Connectivity) 

๒) นโยบายส่งเสรมิการใช้งาน มาตรฐานอตัราการสิน้เปลอืง 

เชื้อเพลิงของยานพาหนะ (Fuel Efficiency Policy) 

๓) การจัดการระบบขนส่งมวลชน (Public Transport 

Management) และ ๔) การปรับปรุงระบบการขนส่ง 

ทางรางการเดินส�าหรับทางระหว่างเมือง (Non-Urban 

Railway Improvement)
 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก 

และนโยบายที่รวบรวมจากหน่วยงานนั้นยังขาดเอกภาพ
 

ข้อเสนอแนะ

  การบูรณาการระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 

   ๒.๕) ความร่วมมือไทย – สหภาพยุโรป 

เรือ่ง การส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคอย่างยัง่ยนืด้าน

นโยบายสนับสนุนส�าหรับประเทศไทย

   โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืนด้านนโยบายสนับสนุนส�าหรับประเทศไทย 

(SWITCH – Asia Sustainable Consumption and 

Production: Policy Support Component - Thailand) 
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เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพ

ยุโรป (EU) ภายใต้โครงการ SWITCH-Asia ของสหภาพ

ยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและโครงการ

ของประเทศก�าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ที่จะก่อให้เกิด

การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ส�าหรับประเทศไทย 

มีกรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เป็นหน่วยงานหลกัฝ่ายไทย และมหีน่วยงานร่วมด�าเนนิการ 

ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ สผ. และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โดยมอบหมายให้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ

เยอรมนั (GIZ) ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการ มรีะยะเวลา

ด�าเนนิโครงการ ๓ ปี (๓ ตลุาคม ๒๕๕๔ - ๒ ตลุาคม ๒๕๕๗)

  กจิกรรมหลกัของโครงการ แบ่งเป็น ๔ องค์ประกอบ 

ได้แก่

  ๑) องค์ประกอบที่ ๑ เป็นการศึกษาทบทวน

นโยบาย และโครงสร้างหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP 

Policies Assessment and Institutional Framework 

Recommendations) และการสร้างระบบการตดิตาม และ

การรายงานผลการด�าเนนิงานด้าน  การผลติและการบรโิภค

อย่างยั่งยืนในประเทศไทย (National SCP Monitoring 

System and Account) โดยมีส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สผ. เป็น 

ผู้ด�าเนินการหลัก

  ๒) องค์ประกอบที ่๒ เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การบริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 

สินค้าและบริการที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 

Procurement) โดยมีกลุ ่มเป้าหมายหลัก คือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน มีกรมควบคุม

มลพิษ เป็นผู้ด�าเนินการหลัก

  ๓) องค์ประกอบที ่๓ เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุ 

การผลิตอย่างยั่งยืน ผ่านนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว 

(Green Industry Mark) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เป็นผู้ด�าเนินการหลัก

  ๔) องค์ประกอบที ่๔ เป็นการสร้างความตระหนกั

ด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การผลิตและการ

บรโิภคอย่างยัง่ยนืมากขึน้ มกีรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

เป็นผู้ด�าเนินการหลัก
 

ผลการด�าเนินงาน

  การด�าเนินกิจกรรมในองค์ประกอบที่ ๑ (สผ. 

รบัผดิชอบ) ในระยะทีผ่่านมา ได้ท�าการศกึษา ๓ เรือ่ง ได้แก่ 

  1) การประเมินนโยบายและโครงสร้างด้าน 

การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 

(Assessment of SCP Policy and Institutional 

Framework) เพื่อทบทวนและพัฒนานโยบายด้านการ

ผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้การหารือ 

ในระดับนโยบายมีความชัดเจนขึ้น 

  ๒) การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท�าระบบ

การติดตามการด�าเนินงานด้านการผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืนของประเทศไทย (Feasibility Study on a 

National SCP Monitoring System) เพื่อพัฒนา

แนวทางการตดิตามการด�าเนนิงาน การก�าหนดตวัชีว้ดั และ 

การรายงานผลด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

ที่ได้ริเริ่มไว้แล้ว ให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  ๓) การจัดท�าข้อเสนอตัวชี้วัดด้านการผลิตและ

การบริโภคอย่างยั่งยืน ในสามด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรม 

สีเขียว การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

ความตระหนัก

  จากการศกึษาในองค์ประกอบที ่๑ ท�าให้ได้แนวทาง

การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืนของประเทศในระยะต่อไป ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และ

มีการขยายผลการด�าเนินงานให้ครอบคลุมในทุกๆ สาขา 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ด้านการส่งเสริม

การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศอย่างเป็น

รูปธรรมต่อไป
 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ๑. การมีกรอบโครงสร้างองค์กรด้านการส่งเสริม

การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนที่ดี จะเป็นพื้นฐาน

ส�าคัญ ส�าหรับความส�าเร็จในการด�าเนินงาน ในปัจจุบันมี

หลายหน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการผลิตและ 

การบริโภคอย่างยั่งยืน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม 



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗

8๔

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
พลงังาน และส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ โดยที่การส ่งเสริมการผลิตและ 
การบริโภคอย่างยั่งยืน ได้ถูกก�าหนดไว้ในนโยบายของ
แต่ละหน่วยงาน แต่ยังไม่ได้มีความร่วมมือและบูรณาการ 
การด�าเนินงานในระดับชาติร่วมกัน
  ๒. การจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการ 
และคณะด�าเนินงานโครงการ เพื่อบริหารจัดการโครงการ 
สามารถเป็นต้นแบบที่ดี ในการด�าเนินการร่วมกันระหว่าง
ต่างกระทรวง/หน่วยงาน รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างผู ้ปฏิบัติงานในแต่ละองค์ประกอบ อันเป็น 
ผลท�าให้เกิดความส�าเร็จของโครงการ 
  ๓. ปัจจยัส�าคญัของความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน 
เรื่องการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ 
การสนับสนุนทางการเมือง และการสร้างจิตส�านึกและ 
ความตระหนักด้าน SCP ให้ครอบคลุมในทุกระดับ 
 

ข้อเสนอแนะ
  ๑. ควรมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง (Central 
database/data center) ส�าหรบัการตดิตามการด�าเนนิงาน 
ด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนภายใน
หน่วยงาน
  ๒. เห็นควรให้การขับเคลื่อนเรื่องการผลิตและ 
การบริโภคที่ใช้กลไกการก�ากับดูแลของ “คณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
และควรมกีารจดัตัง้คณะอนกุรรมการ ภายใต้คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก�ากับดูแลการติดตามประเมิน
ผลและการรายงานตวัชีว้ดัด้านผลลพัธ์ของการส่งเสรมิการ
ผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนทุก ๓ เดือน
  ๓. ควรมีการขยายขอบเขตการด�าเนินงานของ 
การส ่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย ่างยั่ งยืนให ้
ครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การผลิตและ 
การบริการอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงภาคการผลิตและบริการ 
การศึกษา ฯลฯ (๒) ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึง
ภาคพลงังาน การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน การลดก๊าซเรือนกระจก
และการปรับตัว ฯลฯ (๓) เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาษี
สิ่งแวดล้อม การเงินสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และ (๔) ทุนทาง
ธรรมชาติและสังคมที่ยั่งยืน รวมถึง การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ทรัพยากรน�้า ความหลากหลายทางชีวภาพ สุขภาพ 
การจัดการมลภาวะ ฯลฯ โดยการขยายผล อาจพิจารณา
ต้นแบบการด�าเนนิงานของภาคอตุสาหกรรม เช่น โครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ 
ภาครัฐและฉลากสิ่งแวดล้อม ความตระหนักและรูปแบบ

การด�าเนินชีวิต องค์กรภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่น

การสัมมนาและฝึกอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
จัดโดย GIZ ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗
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   ๒.๖) การขอรบัการสนบัสนนุโครงการภายใต้ 

กองทนุสิง่แวดล้อมโลก รอบที ่๕ :โครงการอนรุกัษ์ถิน่อาศยั 

ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความส�าคัญระดับโลกใน

พืน้ทีภ่าคการผลติ (Conserving Habitats for Globally 

Important Flora and Fauna in Production 

Landscape)

   โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ ์พืชและ 

พนัธุส์ตัว์ทีม่คีวามส�าคญัระดบัโลกในพืน้ทีภ่าคการผลติ เป็น

โครงการสนบัสนนุภารกจิของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญา 

ความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological 

Conservation) มแีนวคดิพืน้ฐานในการเสรมิสร้างศกัยภาพ

ของหน่วยงานด้านการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ

ภายใต้กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดย สผ. และองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปภัมถ์  

ซึ่งมีบทบาทในด้านการอนุรักษ์พันธุ ์พืชและสัตว์ที่ใกล้ 

สญูพนัธุแ์ละถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั ทัง้นีโ้ครงการมเีป้าประสงค์ส�าคญั 

ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มี

ความส�าคัญระดับโลกในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง 

(Protected Area)

  โครงการได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับ

กฏกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Protection Areas -EPA) อันได้แก่  

พื้นที่ต้นน�้า หรือพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านระบบนิเวศ

ธรรมชาต ิซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่างจากพืน้ทีท่ัว่ไป หรอื

พืน้ทีร่ะบบนเิวศทีเ่ปราะบางและเสีย่งต่อการถกูท�าลายหรอื

ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ 

  โครงการนี้บรรจุอยู่ในกรอบการให้การสนับสนุน

ของกองทนุสิง่แวดล้อมโลกในประเดน็ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ใน ยทุธศาสตร์ว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ

ที่ ๒: การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ภาค

การผลติ (Production Landscape) และยทุธศาสตร์ว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพที่ ๔: การเสริมสร้างนโยบาย

และมาตรการเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมไปในภารกจิขององค์กรในภาคส่วนอืน่ ในระดบั 

ของความสอดคล้องกับแนวทางระหว่างประเทศนั้น 

โครงการอยูใ่นแนวทางการท�างานภายใต้กรอบความร่วมมอื 

ขององค์กรสหประชาชาตกิบัรฐับาลไทย (United Nations 

Partnership Framework 2012-2016) ซึ่งมุ่งหวังใน

การปรับปรุงการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการจัดการ

ทรพัยากร ธรรมชาตใินระดบัชาตแิละระดบัชมุชน ผ่านการ

ใช้กระบวนการอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพและ

สอดคล้องกับแนวทางของแผนปฏิบัติงานในระดับประเทศ 

(Country Programme Action Plan - CPAP 2012-2016) 

ของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิประจ�าประเทศไทย 

ในผลสมัฤทธิท์ีว่่าด้วยการเสรมิสร้างสมรรถนะของหน่วยงาน 

ของประเทศในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยนื และ

การส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

  เพือ่ให้บรรลคุวามส�าเรจ็และวตัถปุระสงค์ โครงการ

ได้วางแผนการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

จัดการของถิ่นที่อยู่อาศัย โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ 

การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและกรอบกฏหมายว่า

ด้วยการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และ

กิจกรรมการสาธิตเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 

ได้แก่ นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกชายเลนปากช้อน และ

พลับพลึงธาร 

ผลการด�าเนินงาน

  โครงการผ่านความเห็นชอบจากประธานบริหาร

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อน�าเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้

ความเห็นชอบต่อโครงการฯ และหากเห็นชอบจะลงนาม 

รับรองโครงการโดย UNDP ซึ่งเป็น GEF Executing 

Agency และ GEF Operational Agency และ สผ.ต่อไป

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  โครงการจะบรรลผุลส�าเรจ็ได้หากได้รบัความร่วมมอื

จากหน่วยงานและประชาชนเจ้าของพื้นที่ด�าเนินโครงการ 

ดังนั้นจึงต้องมีการหารือร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ

ด�าเนินงาน และควรประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนอื่นๆ ทราบ

ถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ 

อย่างกว้างขวาง
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ

  จัดการประชุมหารือร ่วมระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

และประชาสมัพนัธ์เผยแพร่โครงการให้ภาคส่วนอืน่ๆ ทราบ

อย่างต่อเนื่อง

๒.8 การติดตามประเมินผลนโยบาย แผน และ
มาตรการต่างๆ
๒.8.1 การติดตามและประเมินผลแผนจัดการคุณภาพ
สิง่แวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕9 ระยะครึง่แผน (ภายหลงั
การประกาศใช้  ๒ ปี)
  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ ได้เสนอแนะกลไกการติดตามประเมินผลเป็น ๒ 
ระยะด้วยกัน คือ ๑) การติดตามประเมินผลตามเป้าหมาย 
ในระยะ ๒ ปี หลังจากการประกาศใช้ เพื่อรายงาน 
ความก้าวหน้า และน�าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบ
การพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งใช้ก�าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนฯ 
ไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และ ๒) การติดตามประเมินผลตามเป้าหมาย 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ (๕ ปี) เพื่อรวบรวมปัญหา
และอุปสรรคจากการด�าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ
ที่ก�าหนดไว้และน�าไปใช้ประกอบการจัดท�าแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป 

ผลการด�าเนินงาน

  รายงานการตดิตามประเมนิผลแผนจดัการคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระยะครึ่งแผน (ภายหลัง 

การประกาศใช้ ๒ ปี) ท�าให้ทราบถึงความก้าวหน้า 

การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในระยะครึง่แผน 

ของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และน�าผลดังกล่าว 

ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม อันเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Growth) และการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาประเทศใน

ระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสม

เงื่อนไขความส�าเร็จ
  ๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงานภายใต้แผนฯ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถ
น�าแผนจดัการฯ ไปประยกุต์สูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้องและ 
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  
เพื่อเกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  ๒) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการติดตาม
ประเมินผลทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน 
การศกึษา ประชาชน องค์กรพฒันาเอกชน และภาคเอกชน 
โดยสนบัสนนุให้ทกุภาคส่วนมบีทบาทในการร่วมด�าเนนิการ
และขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อให้การด�าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

  ๑) รัฐบาลควรให้ความส�าคัญกับแผนจัดการ

คณุภาพสิง่แวดล้อม โดยการก�าหนดให้เป็นยทุธศาสตร์ของ

ชาติที่สามารถน�าไปสู่การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติได้ และเป็นนโยบายและแผนที่ส�าคัญ 

การสัมมนาเรื่อง “การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙”  ระยะครึ่งแผน (ภายหลังการประกาศใช้ ๒ ปี)
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
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ทีท่�าให้เกดิการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ทัง้ด้านเศรษฐกจิ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ๒) รฐับาลควรสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิงาน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอและ

มีความต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกส�าคัญที่ใช้สนับสนุนหรือ

ผลักดันให้การด�าเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงาน และ

แนวทางการปฏิบัติตามแผนฯ ในแต่ละยุทธศาสตร์ควร

ก�าหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ชัดเจน โดย 

สามารถบรูณาการแผนและการใช้ทรพัยากรในการด�าเนนิงาน 

และสร้างภาคีเครือข่ายในการท�างานร่วมกัน  

๒.8.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผน
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด

  สผ. ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างหรือ

ด�าเนนิการ เพือ่ให้มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยีรวม หรอืระบบก�าจดั 

ของเสียรวม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราช-

บญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.

๒๕๓๕ โดยในระยะที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ แห่ง ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ

ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อก่อสร้าง 

หรือด�าเนินการเพื่อให้มีระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย

ชุมชน และระบบก�าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจากการติดตาม

และประเมินผลระบบฯ ดังกล่าว พบว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ยังไม่สามารถเดินระบบและบ�ารุง

รักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากรายงานการ

ตรวจสอบการด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ของส�านกังานการตรวจ

เงนิแผ่นดนิ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องจาก

การสุ่มตรวจโครงการจัดการน�้าเสียและขยะมูลฝอย  ที่ได้

รับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว พบว่า ไม่มีการใช้งาน 

หรือ ใช้งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งยัง

ไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ผลการด�าเนินงาน

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. ได้ด�าเนนิโครงการ 

ส�ารวจและประเมินระบบการจัดการน�้าเสียชุมชน และ

ระบบการจดัการขยะมลูฝอย ภายใต้แผนปฏบิตักิารเพือ่การ

จดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั โดยได้มอบหมาย 

ให้บริษัท พรีดีเวลลอปเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด 

เป็นที่ปรึกษา ในการด�าเนินการ ในพื้นที่เป้าหมาย จ�านวน 

๔๐ แห่ง แบ่งเป็น ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย จ�านวน 

๒๐ แห่ง และระบบก�าจัดขยะมูลฝอย จ�านวน  ๒๐ แห่ง 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้น�ารูปแบบการประเมิน

ระบบการจดัการระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี และระบบ

ก�าจัดขยะมูลฝอย ส�าหรับใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงาน

ด้านการตรวจสอบและประเมินระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน 

และระบบก�าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้ง

ได้มีการจัดท�าคู่มือส�าหรับใช้ประกอบการด�าเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. รายการประเมนิระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี 

ชุมชน และระบบก�าจัดขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการ

ระบบ ซึง่ส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่๑-๑๖ และส�านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย

ชุมชน และระบบก�าจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีแนวทางที่จะด�าเนินการให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

  ๒. คูม่อืการส�ารวจและประเมนิระบบรวบรวมและ 

บ�าบัดน�้าเสียชุมชน และระบบก�าจัดขยะมูลฝอย ซึ่ง

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๖ สามารถน�าข้อเสนอ

แนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประสานติดตาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผล 

ในทางปฏิบัติ

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

  ๑. การด�าเนนิงาน ต้องได้รบัข้อมลูและข้อเสนอแนะ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการส�ารวจ

และประเมินระบบการจัดการน�้าเสียชุมชน และระบบ 

การจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒. ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑-๑๖ และ

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ให้

ความเหน็และข้อเสนอแนะ เพือ่ให้ได้คูม่อืทีง่่ายต่อการน�าไป 

ใช้ปฏิบัติงานจริง

๒.8.๓ การตดิตามประเมนิผลสถานภาพและการบรหิาร

จัดการพื้นที่ชุ่มน�้าในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗

  ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน�้าถูกคุกคามจากการใช้ประโยชน์

เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยไม่ค�านงึถงึผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศของพื้นที่ชุ ่มน�้าและวิถีชีวิต

ของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาอาศัยพื้นที่ชุ่มน�้า ประกอบกับ

การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายข้อบังคับที่

เกีย่วข้อง รวมทัง้กฎหมายทีม่อียูย่งัไม่ครอบคลมุหรอืไม่เอือ้

อ�านวยในการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าอย่างยั่งยืน จึงเป็นสาเหตุ

ของปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมพื้นที่ชุ่มน�้า 

การติดตามประเมินผลสถานภาพและการบริหารจัดการ

พืน้ทีชุ่ม่น�า้ เป็นกระบวนการทีส่�าคญัเพือ่ให้ทราบสถานภาพ

ของพื้นที่ชุ ่มน�้า ประสิทธิผลการด�าเนินงานอนุรักษ์และ

บริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของ

การด�าเนินงาน ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ.  

โดยส�านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการ

ติดตามประเมินผลสถานภาพและการบริหารจัดการพื้นที่

ชุ ่มน�้าในประเทศไทย เพื่อทราบสถานภาพพื้นที่ชุ ่มน�้า  

รวมทั้ งการน�ามาตรการอนุรักษ ์พื้นที่ชุ ่มน�้าตามมติ 

คณะรัฐมนตรีไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มและน�าผล

ไปปรบัปรงุแนวทางเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ

พื้นที่ชุ่มน�้า ต่อไป 

ผลการด�าเนินงาน

  รายงานการติดตามประเมินผลสถานภาพและ

การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประกอบด้วย ข้อมูลสถานภาพพื้นที่ชุ่มน�้าจ�านวน ๖ แห่ง 

๗ พื้นที่ ประกอบด้วย ๑) พื้นที่ชุ่มน�้าบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค์ ๒) พื้นที่ชุ ่มน�้ากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  

๓) พื้นที่ชุ่มน�้าบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ๔) พื้นที่ชุ่มน�้าแก่งละว้า 

จังหวัดขอนแก่น ๕) พื้นที่ชุ ่มน�้าพรุแม่ร�าพึง จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ และ ๖) พืน้ทีชุ่ม่น�้าอ่าวไทยจ�านวน ๒ พืน้ที่

คือ บริเวณโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณบ้าน 

ปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี

ปัญหา อุปสรรค

  ๑. ด้วยข้อจ�ากัดด้านระยะเวลาในการติดตาม

ประเมินผล ท�าให้การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสถานภาพ

และปัจจัยเชื่อมโยงในเชิงลึกและนัยส�าคัญทางสถิติ เช่น 

ขนาดของแรงกดดัน ขนาดของสถานภาพเปลี่ยนแปลง 

หรือขนาดผลกระทบที่ เกิดขึ้น ซึ่งต ้องใช ้ข ้อมูลด ้าน

วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมีฟิสิกส์ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เช่น ข้อมูลคุณภาพน�้า คุณภาพดิน คุณภาพ
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อากาศ ความคงอยู ่ความสมบรูณ์ของคณุลกัษณะทางระบบ

นิเวศ ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

  ๒. ปัญหาอุปสรรคในการน�ามาตรการไปสู่การ

ปฏิบัติจากผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานระดับปฏิบัติ

ในพื้นที่ยังไม่สามารถน�ามาตรการไปปฏิบัติได้ครบถ้วน

เนือ่งจากไม่มงีบประมาณด�าเนนิการ ไม่เป็นภารกจิโดยตรง 

ของหน่วยงาน นอกจากนี้บางมาตรการแม้จะก�าหนด 

เป้าหมายไว้ชดัเจนแต่ยากทีจ่ะน�าไปปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบั

ภารกิจของหน่วยงาน มาตรการที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีจึง

ไม่มีบทลงโทษ หน่วยงานต่างๆ จึงให้ความส�าคัญน้อย โดย

เฉพาะในภาคงานเอกชน เพราะมติคณะรัฐมนตรีผูกพัน

เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  ความพร้อมของบุคคลากร งบประมาณ และ 

องค์ความรู้ที่ใช้ประเมิน รวมทั้งความร่วมมือของหน่วยงาน

ในระดับพื้นที่  

ข้อเสนอแนะ

  ๑. ควรทบทวนบทบาทหน้าที ่และเร่งรดัการปฏบิตัิ 

ของหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนบัสนนุทัง้ในส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด ให้ด�าเนินการน�ามาตรการ

อนุรักษ์พื้นที่ชุ ่มน�้าไปปฏิบัติภายใต้อ�านาจหน้าที่ของ

แต่ละหน่วยงาน และหากมีมาตรการใดที่ยังไม่มีหน่วยงาน 

รับผิดชอบอย่างชัดเจน เห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่มี

อ�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้องรบัผดิชอบ เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพิ่มบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมดูแล และบริหารจัดการ

พื้นที่ชุ่มน�้าตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้าให้ครบถ้วน

  ๒. ควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ 

ชุม่น�า้ระดบัจงัหวดั เพือ่บรูณาการแผนงาน แผนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าตามมาตรการพื้นที่ชุ่มน�้า

ให้เกิดการด�าเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ควรก�าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในระดับ

จังหวัดรวมทั้งเร่งรัดให้มีการจัดท�าแผนการจัดการพื้นที่

ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว โดยบูรณาการงานของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนการจัดการที่ครบถ้วน และให้น�้าหนัก

ในการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนการจัดการให้เกิด

ผลปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  ๓. ควรสนบัสนนุผลกัดนัให้สถาบนัการศกึษาและ

หน่วยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบในด้านการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและ

ติดตามตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ชุ่มน�า้ ด�าเนินการศึกษา

วิจัยในพื้นที่ชุ่มน�้า เพื่อทราบสถานภาพและประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ชุ ่มน�้าให้

ท�าหน้าที่บริการเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่ข้อมูล 

ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

  ๔. ควรสนบัสนนุให้ชมุชนและประชาชนในพืน้ทีม่ี

ส่วนร่วมในการบรหิารจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทัง้ในระดบัร่วมให้

ข้อมูลและร่วมในการเสนอแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า

๒.8.๔ การติดตามประเมินผลการด�าเนินการตาม
มาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง 
สิง่แวดล้อมในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต

  สผ. ในฐานะหน่วยงานด�าเนินการก�าหนดเขต

พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาศัยความ

ในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ในการก�าหนดเขตพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอาศัยความในมาตรา ๔๔ ก�าหนด

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ บ�ารุง 

รักษา คุ ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

อยู่ได้อย่างสมดุลตามระบบนิเวศธรรมชาติ และคงความ

สมบูรณ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ใช้ต่อไปในอนาคต รวมทั้ง 

แก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ใน

พื้นที่ และเป็นมาตรการเสริมให้กฎหมายอื่นในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปัจจุบันมีประกาศ

กระทรวงฯ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่ออกตามความ

ในตามมาตรา ๔๕  และจะหมดอายุบังคับใช้ ในวันที่ ๓๐ 

กรกฏาคม ๒๕๕๘ จ�านวน ๓ ฉบบั ได้แก่ ประกาศกระทรวงฯ 

บรเิวณพืน้ทีเ่มอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุ ีพ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศ

กระทรวงฯ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ 

กระทรวงฯ พื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี 

อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอหัวหิน 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  

ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและจัดท�า

ร่างประกาศกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว ก่อนที่

ประกาศกระทรวงฯ ที่บังคับใช้ในพื้นที่จะหมดอายุ เพื่อ

ให้กฎหมายมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการด�าเนินงานในการดูแล รักษา และ

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลส�าเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักกลไกการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการด�าเนินการ

  ๑. ในปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  สผ. ได้มอบให้ บริษัท 
เทสโก้ จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาในการด�าเนินโครงการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลและประเมินความ
สัมฤทธิ์ผลของการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ทบทวนและจัดท�าร่างประกาศ
กระทรวงฯ ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบครีขีนัธ์ จงัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัภเูกต็ (ฉบบัใหม่) 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  ๒. ผลการติดตามประเมินผล พบว่าส่วนใหญ่ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
มีประโยชน์และมีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามพบว่ามีประเด็น
ส�าคัญควรพิจารณา ได้แก่ ควรมีการบังคับใช้กฎหมายที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการท�าประมง การคุ้มครองพื้นที่บริเวณ
ภูเขา และการป้องกันชายฝั่ง ข้อจ�ากัดในการท�ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีการน�าเรื่องการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อมบรรจใุนแผนพฒันาจงัหวดัและการขอสนบัสนนุ
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพิ่มมาตรการเรื่อง 
การจัดการขยะและการก�าจัดของเสีย และการพิจารณา
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และบทบาท
หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการก�ากับฯ และคณะกรรมการ

ผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ พบว่าในพื้นที่คุ้มครอง 

สิง่แวดล้อมดงักล่าว ยงัไม่บรรลผุลสมัฤทธิข์องการประกาศ

พื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม ด ้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทัง้คณุภาพน�า้ทะเลชายฝ่ังบางบรเิวณ และคณุภาพน�า้ผวิดนิ 

ในล�าน�้าส�าคัญ ที่ยังคงมีพารามิเตอร์บางตัวไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะกลุม่แบคทเีรยี กลุม่โลหะ

หนัก และกลุ่มสารอาหาร ทั้งนี้ อาจเนื่องจากมาตรการที่

ก�าหนดยงัไม่ชดัเจนหรอืไม่เกดิผลสมฤทธิใ์นการน�าไปปฏบิตัิ

  ๓. สผ. ได้น�าผลการติดตามข้างต้น มาปรับปรุง

และจัดท�าร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ฉบับใหม่) ดังนี้ 

   ๑) ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม 

อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง และอ�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอหัวหิน และอ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. …. ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณา

การจดัการด้านสิง่แวดล้อมในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม 

ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และให้ สผ. 

น�าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะ

รัฐมนตรี ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

   ๒) ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบางละมุง และ

อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ีพ.ศ. ....  ซึง่ในการประชมุครัง้ที่ 

๗/๒๕๕๗ เมือ่วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๗ คณะอนกุรรมการ

พิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง 

สิง่แวดล้อม ได้พจิารณาและมอบให้ สผ. พจิารณาปรบัแก้ไข

เพิ่มเติมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และให้น�า

กลับมาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ต่อไป 

   ๓) ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
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ซึง่คาดว่าจะน�าเสนอคณะอนกุรรมการพจิารณาการจดัการ

ด้านสิง่แวดล้อมในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมพจิารณาได้ 

ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การยอมรบัและการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม 

ที่ เกี่ยวข ้องในพื้นที่  ในการเสนอแนะและประสาน 

ความร ่วมมือในการก�าหนดเขตพื้นที่และคุ ้มครอง 

สิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิการสงวน บ�ารงุรกัษาและใช้ประโยชน์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน

ข้อเสนอแนะ

  ๑. เร่งรัดการด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่ประกาศฯ 

ทีจ่ะหมดอายบุงัคบัใช้ถงึวนัที ่๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ จ�านวน 

๓ ฉบับ ได้แก่ ประกาศฯ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ประกาศฯ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และประกาศฯ พื้นที่อ�าเภอ

บ้านแหลม อ�าเภอเมอืงเพชรบรุ ีอ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

  ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  โดยมีแนวทางการด�าเนินการดังนี้

   ๑) การขบัเคลือ่นและผลกัดนัเพือ่อนรุกัษ์และ

ฟ้ืนฟพูืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม  โดยเน้นการประชาสมัพนัธ์

ถึงความส�าคัญและสร้างความเข้าใจ เพื่อเกิดความร่วมมือ

ในการน�ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติให้ 

กว้างขวางยิง่ขึน้ เกดิความรูส้กึรกัและเป็นเจ้าของร่วมกนั ซึง่

จะช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมกันดูแล รักษา

พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมได้เป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ รวมทัง้มกีาร

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษาพื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีส่วนเชื่อมโยงความร่วมมือในทุกกลุ่ม

เป้าหมาย ทุกระดับ และในทุกพื้นที่เข้าด้วยกัน ซึ่งจะท�าให้

เกิดความกว้างขวางในการด�าเนินงานดูแลพื้นที่คุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมในภาคปฏิบัติขึ้น

   ๒) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่ 

คุม้ครองสิง่แวดล้อม  โดยสนบัสนนุทางวชิาการเพือ่เสรมิสร้าง 

ศักยภาพให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงาน

ระดับจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

การท�าหน้าที่ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทหน้าที่ใน

รูปของคณะกรรมการในระดับจังหวัด และคณะกรรมการ

ผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม (คชก.)  ซึง่เป็นกลไกทีส่�าคญัในการดแูล ตดิตาม 

และตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ตามประกาศฯ และเป็นกลไกที่ส�าคัญต่อการป้องกัน และ

ลดผลกระทบสิง่แวดล้อมทีอ่าจทีเ่กดิขึน้จากโครงการพฒันา

ในอนาคต  ตามล�าดับ

   ๓) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อ 

ขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ผลักดันการสนับสนุน

งบประมาณจากทุกภาคส่วน และใช้กลไกของกองทุน 

สิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส�าคัญ

กับแผนงานและโครงการที่สอดรับกับสถานการณ์และ

สอดคล้องกับแผนงานโครงการที่จ�าเป็นในพื้นที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม

   ๔) การพัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

มีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ทั้งการติดตามการด�าเนินการตามมาตรการที่

ก�าหนดในประกาศฯ และสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม  โดยมีการพัฒนาการใช้

ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และมีความถูกต้องรวดเร็ว รวมทั้ง มีการจัดท�ารายงาน

ตัวชี้วัดสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดและท้องถิ่นใน

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิและใช้ประกอบการขอรบัการสนบัสนนุ

ด้านงบประมาณของจังหวัดและท้องถิ่นในแต่ละปี

๒.8.๕ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

  การจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป็นภารกิจที่ต้องด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีตามพระราช-

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑๓) ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์

คณุภาพสิง่แวดล้อมของประเทศต่อคณะรฐัมนตรอีย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อน�าไปเป็นข้อมูล

ทางวชิาการในการก�าหนดแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน

  รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๕๗ ได้มีการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการวิเคราะห์

ข ้อมูลตามกรอบ DPSIR (Diver-Pressure-State– 

Impact- Response) แสดงถึงสภาวะกดดัน สาเหตุและ

ปัญหา สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบสนอง เพื่อ

บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ รวมทั้งการคาดการณ์

แนวโน้มและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่อาจส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม อาทิ ทรัพยากรน�้า ทรัพยากรดินและแร่ 

พลังงาน ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ สิ่งแวดล้อม

ชมุชน สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมศลิปกรรม และ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ได้จัดให้มีกระบวนการส�ารวจทัศนคติ

ของประชาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกประเด็น 

สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งผลกระทบ

และ/หรือ มีความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 

สิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศบนฐาน

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง

คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยการส�ารวจทศันคตขิองประชาชนต่อ

สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เกบ็ข้อมลู

ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน และผู ้สนใจตอบแบบสอบถามสื่อออนไลน์เพื่อ 

คัดเลือกประเด็นน�าไปศึกษาโดยผ ่านการพิจารณา 

ผูเ้ชีย่วชาญ ประกอบการจดัท�ารายงานสถานการณ์คณุภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) ภัยแล้ง 

กับความมั่นคงด้านน�้า อาหาร และพลังงาน ๒) การใช้

ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ๓) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

และ ๔) การใช้พลังงานหมุนเวียน ท�าการศึกษาประเด็นใน

เชิงลึก ส�ารวจภาคสนาม การส�ารวจความคิดเห็นของกลุ่ม

เป้าหมาย การรบัฟังความคดิเหน็ของคณะผูเ้ชีย่วชาญ และ

การประชมุเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัประเดน็สิง่แวดล้อมพเิศษ

ในแต่ละประเด็น เพื่อน�าไปสู่จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ความสอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาประเทศตามแนวทาง

การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Growth) และ

ใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหาร หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ และเป็น

ข้อมูลช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่

ภาคส่วนต่างๆ ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ

๒.8.๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ 

ลุ่มน�้าชั้นที่ 1 (ภาคตะวันตกและภาคกลาง)

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๘ คณะรัฐมนตรีได้มี

มติเห็นชอบกับการก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้าของประเทศ 

ซึ่งจ�าแนกพื้นที่ลุ่มน�้าหลักออกเป็น ๕ ระดับชั้นคุณภาพ 

ตามความส�าคัญในการควบคุมระบบนิเวศของลุ่มน�้า และ

ก�าหนดมาตรการการใช้ทีด่นิในแต่ละชัน้โดยให้ความส�าคญั

กบัการควบคมุดแูลการใช้ประโยชน์พืน้ทีลุ่ม่น�า้ สผ. ในฐานะ

หน่วยประสานการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

การก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้าได้ติดตามและประเมินผล 

การก�าหนดนโยบายดังกล่าว พบว่าตลอด ๓ ทศวรรษ 

ที่ผ่านมา นโยบายการก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้าสามารถ 

น�ามาใช้ประกอบการด�าเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

ในส่วนกลางและเอกชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

โครงการจากภาครฐั หรอืโครงการพฒันา โดยเฉพาะในพืน้ที่

ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ เป็นส่วนใหญ่ แต่ส�าหรับภาคประชาชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนับว่ายังมีน้อย ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากการก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้ามีการด�าเนินงาน 

ในลักษณะทางเทคนิคและวิชาการประกอบกับความ

ตระหนกัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

หรือกระแสในการอนุรักษ์ในอดีตยังอยู่ในวงจ�ากัดและยัง 

ไม่เหน็ผลกระทบทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจน  จากเหตผุลดงักล่าว 

สผ. จึงได้ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการพืน้ทีลุ่ม่น�า้ชัน้ที ่๑ เพือ่ตดิตามข้อมลูการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพื้นที่ลุ ่มน�้าชั้นที่ ๑ และถ่ายทอดแนวความคิด 
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ตลอดจนข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการก�าหนดชัน้คณุภาพลุม่น�า้ ให้แก่ 

หน่วยงานและภาคส่วนเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการพืน้ที่

ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ ได้มีความเข้าใจและสามารถน�านโยบายการ

ก�าหนดชัน้คณุภาพลุม่น�า้ไปเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการบรหิาร

จัดการพื้นที่ลุ ่มน�้า และเพื่อสร้างเครือข่ายให้มีขีดความ

สามารถในการขับเคลื่อนนโยบายการก�าหนดชั้นคุณภาพ

ลุ่มน�้าต่อไป

ผลการด�าเนินงาน

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่

ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานครอบคลุม 

๒๕ ลุ่มน�้าหลักของประเทศ โดยด�าเนินการแล้วในพื้นที่

ลุ่มน�้าภาคเหนือ (ปิง วัง ยม น่าน กก โขงตอนเหนือ และ

สาละวิน) ลุ ่มน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชี) และใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด�าเนนิการในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ภาคตะวนัตก 

และภาคกลาง (เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แม่กลอง 

เพชรบุรี) โดยมีผลผลิตที่ได้ ดังนี้

  ๑. ข้อมูลสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่

ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑

   การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของ 

ลุ่มน�้าภาคตะวันตกและภาคกลางเปรียบเทียบระหว่างช่วง

เวลาก่อนและหลังการใช้นโยบายก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�า้ 

โดยรวมพบว่า ในพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ มีพื้นที่เกษตรกรรม 

เพิ่มขึ้น ๕๙ ตร.กม. หรือ ร้อยละ ๒๐ โดยในพื้นที่ลุ่มน�้า 

แม่กลอง ซึ่งมีชุมชนที่ตั้งอยู ่โดยรอบพื้นที่ลุ ่มน�้าชั้น ๑ 

จ�านวน ๑,๙๘๒ หมู่บ้าน มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

ประเภทชมุชนและสิง่ปลกูสร้าง เพิม่ขึน้ ๗๐๑ ตร.กม. พืน้ที่

เกษตรกรรมประเภทไม้ยืนต้น เพิ่มขึ้น ๑,๒๕๓ ตร.กม. ใน

ขณะที่ พื้นที่ป่าประเภทป่าผสมผลัดใบลดลง ๕๗๓ ตร.กม. 

ชีใ้ห้เหน็ว่าปัจจยัแวดล้อม ได้แก่ จ�านวนชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบ 

พืน้ทีลุ่ม่น�า้ชัน้ที ่๑ มผีลต่อรปูแบบการใช้ทีด่นิในพืน้ทีลุ่ม่น�้า 

ชั้นที่ ๑ โดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ 

เป็นผลมาจากการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตาม

นโยบายของรัฐ เช่น ยางพารา ข้าว มันส�าปะหลัง และไม้

เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ

   ส�าหรับพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ ที่ถูกก�าหนดให้เป็น

พื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area) เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ 

เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า โดยเฉพาะในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ภาคตะวนัตก 

เป็นแหล่งทรพัยากรการท่องเทีย่วทีส่�าคญั และเกดิกจิกรรม

การท่องเทีย่วและนนัทนาการทีส่่งผลกระทบต่อพืน้ทีลุ่ม่น�้า

ชั้นที่ ๑ โดยตรงเช่นกัน

  ๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑

   จากการวเิคราะห์ข้อมลูการเปลีย่นแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกับภาคส่วน 

ต่างๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ลุ ่มน�้ า 

มีข้อเสนอแนะดังนี้

   ๑) แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ส�าคัญในพื้นที่ ควรมีความเชื่อมโยงให้ครอบคลุมทั่วทั้ง

พืน้ทีลุ่ม่น�า้สาขา โดยใช้กลไกการฟ้ืนฟพูืน้ทีต้่นน�า้และระบบ 

วนเกษตร

   ๒) กระบวนการสร้างแรงจงูใจให้กบัชมุชน ควร

ใช้กลไกทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นไปตามหลักวิชาการ 

การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา

หลักสูตรให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทุกระดับการศึกษา
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ๓) การขยายหรือเชื่อมโยงเครือข่ายลุ ่มน�้า
โดยใช้ความรู้ท้องถิ่นทางวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
เครือข่าย การสร้างวิทยากรท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู ้ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นโดยชุมชน
   ๔) การจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
การส่งเสริมกระบวนการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร ลดอตัราการบกุรกุพืน้ทีต้่นน�า้ล�าธาร
และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ
   ๕) การพัฒนาและถ่ายทอดการประยุกต์
ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และมีการจัดท�าฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และท้องถิ่นเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
จัดการระบบฐานข้อมูล
   ๖) การฟื้นฟูระบบนิเวศ ดิน น�้า ป่าไม้ ควรมี 
ฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรน�้า ความต้องการใช้น�้าและ
ต้นทนุน�า้เพือ่ผลกัดนัให้มมีาตรการจดัเกบ็ภาษผีูใ้ช้น�้าทีเ่ป็น
ธรรม การจัดท�าดัชนีส�าหรับลุ่มน�้าวิกฤตระดับลุ่มน�้าสาขา 
การให้ความส�าคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ในพื้นที่ต้นน�้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
พืชเกษตรจากการปลูกพืชอาหารเป็นการปลูกพืชพลังงาน
   ๗) การสนับสนุน งบประมาณ  เช่น สนับสนุน
ให้ท้องถิ่น จัดท�าโครงการที่สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา
และความต้องการของชุมชน เพื่อขอรับงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ การพฒันาแนวทางในการสนบัสนนุกองทนุ
สิง่แวดล้อมโดยให้การสนบัสนนุในลกัษณะเงนิอดุหนนุหรอื
เงนิกู ้การจดัตัง้กองทนุระดบัหมูบ้่านเพือ่สนบัสนนุกจิกรรม

ในการอนุรักษ์ลุ่มน�้า

ปัญหา อุปสรรค 

  หน่วยงานภาครฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยงั

ขาดบคุลากร ความรู้ความเชีย่วชาญ เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ในการด�าเนินงาน และงบประมาณในการจัดการปัญหา 

สิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในแต่ละพืน้ทีไ่ด้อย่างถกูต้องเป็นระบบ

ตามหลักวิชาการ

เงื่อนไขความส�าเร็จ

  การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการพืน้ทีลุ่ม่น�า้

ชัน้ที ่๑ (พืน้ทีลุ่ม่น�า้ภาคตะวนัตกและภาคกลาง) ต้องอาศยั

การบรูณาการร่วมกนัระหว่างนโยบายของรฐั ความต้องการ

ของสังคม และสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในระดับลุ่มน�้า

๒.9 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ 

การด�าเนินการด้านกฎหมาย

๒.9.1 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย

  โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็น

เวลานาน ท�าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบันที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง

ยิ่งขึ้น อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยเพิ่มหลักการในการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อและขจัดมลพิษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

โดยใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพิ่ม

มาตรการในการก�ากับดูแลในการด�าเนินการตามมาตรการ

ที่ก�าหนดไว้ ปรับปรุงแหล่งที่มาและการใช้จ่ายเงินใน 

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและความ

คล่องตวัยิง่ขึน้ ปรบัปรงุมาตรการในการคุม้ครองสิง่แวดล้อม

และการควบคุมมลพิษให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง 

ขยายขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติให้รวมถึง 
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เขตเศรษฐกจิจ�าเพาะและเขตไหล่ทวปี เพือ่ให้สามารถส่งเสรมิ 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล ่าวได ้ 

ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

จึงได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ... และจักได้มีการจัดประชุม

สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงพระราช

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก 

ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม เพือ่น�าข้อคดิเหน็ 

และข้อเสนอแนะมาประกอบการจดัท�าร่างพระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...  

ต่อไป

๒.9.๒ การด�าเนินการด้านกฎหมาย

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สผ. มีจ�านวนคดีปกครองทั้งหมด 

๘๒๕ คดี ซึ่งเป็นคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกประกาศโครงการ

ที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รุนแรง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการรับ 

ทุนการศึกษา โดยคดีที่อยู ่ในระหว่างพิจารณาของศาล 

จ�านวน ๘๐๖ คดี เป็นคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 

ยื่นฟ ้องหน่วยงานรัฐกรณีสนามบินสุวรรณภูมิในคดี

หมายเลขด�าที ่๑๘๐๗/๒๕๕๓ ซึง่มผีูฟ้้องคดเีป็นจ�านวนมาก   

ศาลปกครองกลางจงึมคี�าสัง่แยกคดอีอกมาเป็นคดย่ีอยเพือ่

ความสะดวกต่อการพิจารณาคดี โดยคดีทั้งหมดของ สผ. 

นั้น ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษาแล้วจ�านวน ๑๓๙ คดี  

แบ่งออกเป็นคดสีนามบนิสวุรรณภมู ิ๑๓๐ คด ีและคดอีืน่ๆ 

อีก ๙ คดี คดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษา (หมายถึง 

คดทีีศ่าลปกครองสงูสดุมคี�าพพิากษา, คดทีีไ่ม่มกีารอทุธรณ์ 

และคดีที่ศาลอนุญาตให้มีการถอนฟ้อง) จ�านวน ๑๙ คดี 

คดีที่มีลักษณะเป็นพยานเอกสารหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 

ทั้งคดีเพ่งและคดีปกครอง จ�านวน ๔ คดี นอกจากนี้ ยังได้มี

การให้ความเหน็ทางกฎหมาย จ�านวน ๑๒๒ เรือ่ง การตรวจ

พิจารณาร่างสัญญา จ�านวน ๓๗ ร่างสัญญา การตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม จ�านวน ๓๖ ราย การออกใบอนญุาต

เป็นผู้มีสิทธิในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๓๓ ราย และการออกกฎหมายระดับ

ประกาศกระทรวง จ�านวน ๒ เรือ่ง คอื ๑. ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงาน

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 

ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ๒. ประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนด

ประภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท�า

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์ 

วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�ารายงาน 

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คดีและการให้ความเห็นทางกฎหมาย จ�านวน 

คดีปกครองที่อยู่ในระหว่างพิจารณา ๘๐๖

คดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษาแล้ว (คดีสนามบินสุวรรณภูมิ ๑๓๐ คดี และคดีอื่นๆ อีก ๙ คดี) ๑๓๙

คดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาแล้ว (หมายถึง คดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษา,

คดีที่ไม่มีการอุทธรณ์ และคดีที่ศาลอนุญาตให้มีการถอนฟ้อง)

๑๙

คดีปกครอง คดีแพ่ง ที่ สผ. เป็นพยานและผู้เชี่ยวชาญ ๔

การให้ความเห็นทางกฎหมาย ๑๒๒

การตรวจพิจารณาร่างสัญญา ๓๗

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓๖

การออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิในการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓๓

การออกกฎหมายระดับประกาศกระทรวง ๒

๒.1๐ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการระดับชาติ

๒.1๐.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ 

รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ รัฐมนตรี

จากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๗ มีการ

ประชุม จ�านวน ๒  ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓๕ เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ ๑๙ เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องที่ส�าคัญ

ในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม และการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาทิ

  ด้านนโยบายและการบรหิารทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผน 

ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ร่างยุทธศาสตร์

การจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์

เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ การขอขึ้นทะเบียน

ยกเว้นพิเศษตามข้อบทของอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วย

สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ส�าหรับสารลินเดน (Lindane)      

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในท้องที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา รวม ๒ ฉบับ  และ

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทาง

ในการจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัด

พังงา พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ รวมถึงร่างประกาศฯ ในบริเวณ

ท้องทีต่�าบลตลิง่งาม ต�าบลบ่อผดุ ต�าบลมะเรต็ ต�าบลแม่น�า้ 

ต�าบลหน้าเมือง ต�าบลอ่างทอง ต�าบลลิปะน้อย อ�าเภอ

เกาะสมยุ และต�าบลเกาะพงนั ต�าบลบ้านใต้ ต�าบลเกาะเต่า 

อ�าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

  ด้านการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับการแก้ไข

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท�า 
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ล�าดับที่ ๓ 

โครงการระบบขนส่งปิโตรเลยีมและน�า้มนัเชือ้เพลงิทางท่อ) 

รวมถึงการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่องประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ 

แนวทางการจัดท�ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (ล�าดับที่ ๑.๕ โครงการเหมืองแร่ชนิดต่างๆ 

ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ยกเว้น  ตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ 

ข้อ ๑.๓ ข้อ ๑.๔)

  ด ้านการวิ เคราะห ์ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม  

คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบตามความเห็นของ 

คณะกรรมการผู้ช�านาญการฯ ต่อรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ 

โครงการระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการ 

โลจิสติกส์ (ระยะที่ ๑) แนวเส้นทางลพบุรี – ปากน�้าโพ 

ของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

โครงการทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก บนทางหลวงหมายเลข 

๓๐๔ สาย อ.กบินทร์บุรี – ปักธงชัย ของกรมทางหลวง 

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – 

มาบตาพุด ของกรมทางหลวง รายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ส�าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อ

ให้เกดิผลกระทบต่อชมุชนอย่างรนุแรง ทัง้ทางด้านคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนบางปะกง ชุดที่ ๕ ของการฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน

นราธิวาส ของกรมการบินพลเรือน โครงการก่อสร้าง 

ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง 

ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โครงการก ่อสร ้าง 

ท่าอากาศยานเบตง ตั้งอยู ่ที่ต�าบลยะรม อ�าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ของกรมการบินพลเรือน โดยก�าหนดให้ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ด�าเนนิการตามมาตรการป้องกนั

แก้ไขและลดผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้มาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ต่อไป

  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สผ. ในฐานะ 

ฝ ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่ งแวดล ้อมแห่งชาติ  

ได ้ ด� า เนิ นการติ ดตามผลการด� า เนิ น ง านตามมติ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผลการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการผู ้ช�านาญการและคณะอนุกรรมการ 

ภายใต้คณะกรรมการฯ ปี ๒๕๕๖ เพื่อรายงานต่อ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทราบ และใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ  ดังนี้ 

  ๑) การติดตามผลการด� า เนินงานตามมติ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

   สผ. ได้ติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ต่างๆ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มอบหมาย 

และรวบรวมผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เสนอ

คณะกรรมการฯ เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และคณะกรรมการฯ ได้

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานเชิงพื้นที่ 

ระหว่างวนัที ่๒๕–๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ ณ อ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กรมควบคมุมลพษิ กรมทางหลวง และบรษิทั ผาแดงอนิดสัทรี 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

  ๒) ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง 

คณะกรรมการผู้ช�านาญการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้ 

คณะกรรมการฯ ปี ๒๕๕๖

   สผ. ได ้ประสานหน ่วยงานที่ท�าหน ้าที่

ฝ ่ าย เลขานุการคณะกรรมการผู ้ ช� านาญการและ 

คณะอนกุรรมการ ภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 

เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานในปี ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น 

๓๙ คณะ และได้รวบรวมผลการด�าเนินงานฯ เสนอ 

คณะกรรมการสิ่ งแวดล ้อมแห ่ งชาติ เพื่ อพิ จารณา 

ในการประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๗  เมือ่วนัที ่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ซึ่งที่ประชุมฯ มติรับทราบผลการด�าเนินงานฯ ดังกล่าว 

และเห็นชอบให ้ยุบเลิกคณะอนุกรรมการก�ากับการ 

ด�าเนินงานตามโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ท�าลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เนื่องจากได้ด�าเนิน

ภารกิจตามอ�านาจหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ทั้งนี้ ผลจากการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมของประเทศ ทัง้ในส่วนของการก�าหนดนโยบาย 

แผน หรือมาตรการด้านต่างๆ เพื่อใช้ส�าหรับเป็นกรอบใน

การด�าเนินงานให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การก�าหนด

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็น

เกณฑ์การปฏิบัติในการควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากโครงการพฒันาต่าง ๆ  ทีผู่ด้�าเนนิ 

โครงการต้องปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลกระทบเสียหายต่อ

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป
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๒.1๐.๒ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

   “คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม” มีอ�านาจ

หน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการ 

ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรร

หรือขอกู ้ยืมเงินกองทุน วางระเบียบการรับเงินและ 

เบิกจ ่ายเงิน ก�าหนดระยะเวลาช�าระเงิน เป ็นต ้น  

ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ 

อธิบดีกรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการ

และผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู ้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๕ คน 

เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและ

เลขานุการ (รวมไม่เกิน ๑๗ คน) ส�าหรับคณะกรรมการ

ชุดปัจจุบัน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ตามค�าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๕ 

   ในป ีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได ้มีการประชุม 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๘ ครั้ง มีสาระ

น�าสู่การพิจารณา และมีผลเป็นที่สิ้นสุดรวม ๒๐ เรื่อง โดย

แบ่งเป็น ๑) ด้านนโยบายในการบริหารจัดการกองทุน

สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๑๒ เรื่อง เช่น รายงานการประเมิน

ความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม แผน

แม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ส�าหรับ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) แผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒) ด้านการพิจารณาให้การสนับสนุน

เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๓) และ (๔) แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๓๕ รวม ๘ โครงการ (ดังปรากฏรายชื่อโครงการ 

ในหน้า ๕๒ เรื่องการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ให้กับโครงการที่เข้าข่ายได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

สิ่งแวดล้อม)

๒.1๐.๓ คณะกรรมการแห่งชาติว ่าด ้วยอนุสัญญา

คุ้มครองมรดกโลก

   คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยอนสุญัญาคุม้ครอง

มรดกโลก เป็นคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมี 

รองนายกรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น

ประธาน และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

และ สผ. เป็นฝ่ายเลขานกุาร มหีน้าทีใ่นการด�าเนนิการตาม

พันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก รวมทั้งพิจารณา

เสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการ 

(รองนายกรฐัมนตร ีนายสรุพงษ์ โตวจิกัษณ์ชยักลุ ประธาน) 

มีการพิจารณาประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

   ๑. แผนการจัดการกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

    คณะกรรมการฯ มมีตเิหน็ชอบแผนการจดัการ

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร

จัดการพื้นที่ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) และให้จัดท�าฉบับ

ภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้ศูนย์มรดกโลก ซึ่งการด�าเนินงาน 

ดงักล่าวเป็นการด�าเนนิงานตามมตคิณะกรรมการมรดกโลก 

ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๖ วาระสถานภาพ

การอนุรักษ์พื้นที่กลุ ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่ขอให้

ประเทศไทยพยายามอย่างจริงจังในการน�าแผนการจัดการ

กลุ่มป่าฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันเพื่อน�าไปสู่ 

การปฏิบัติ  รวมทั้งส ่งเสริมให ้เกิดความร ่วมมือและ 

ประสานงานของผู ้มีส่วนได้เสียทั้งระดับชาติและระดับ 

ท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๒. การให ้ เสียงสนับสนุนรัฐภาคีอนุสัญญา

คุ ้มครองมรดกโลก ในการเลือกตั้งเป ็นกรรมการใน 

คณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมสมัชชารัฐภาคี 

อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๙ ระหว่าง 

วนัที ่๑๙-๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ ณ ส�านกังานใหญ่ยเูนสโก 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 

องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย นางโสมสุดา 

ลยีะวณชิ ผูแ้ทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก เป็นหวัหน้า 

คณะเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรงุปารสี  ในฐานะผูแ้ทนถาวร

ไทยประจ�ายูเนสโก เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ  
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงศกึษาธกิาร กรมศลิปากร และ สผ. รวมทัง้เหน็ชอบ 

แนวทางการให้เสียงสนับสนุนรัฐภาคีในต�าแหน่งสมาชิก

คณะกรรมการมรดกโลก และแนวทางการชี้แจงของคณะ

ผูแ้ทนไทยในประเดน็ปราสาทพระวหิาร (หากมกีารหยบิยก

เรื่องค�าพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ)

   ๓. การด�าเนนิงานตามมตคิณะกรรมการมรดกโลก 

ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๗ วาระสถานภาพ 

การอนุรักษ์พื้นที่กลุ ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประเด็น 

การลกัลอบตดัไม้และการค้าไม้ทีผ่ดิกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

มีมติเห็นควรให้แก้ไขและเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย

ต่อผู ้ลักลอบตัดและการค้าไม ้ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ 

กลุ่มป่าฯ และเห็นชอบแนวทางการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา

การลกัลอบตดัไม้และการค้าไม้ทีผ่ดิกฎหมาย โดยมอบหมาย 

ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด�าเนินการ ดังนี้  กระทรวง 

การต่างประเทศ ประสานรฐัภาคใีนอนสุญัญาฯ (กมัพชูา จนี 

ลาว และเวียดนาม) เพื่อเจรจาทวิภาคีและขอความร่วมมือ

ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา หน่วยงานด้านความมั่นคง 

ได้แก่ กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย สนบัสนนุ

การด�าเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ในการลาดตระเวนและตรวจจับ

อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและปราบปรามมิให้มีการลักลอบ

ตัดและน�าไม้ออกจากพื้นที่ และขอให้ส�านักงบประมาณ 

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่ท�าหน้าที่

ดูแลและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ที่ผิด

กฎหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

๒.1๐.๔ คณะกรรมการอนุรักษ ์และใช ้ประโยชน ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

   คณะกรรมการอนุ รั กษ ์และใช ้ประโยชน ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) แต่งตั้งขึ้น

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และ 

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมเป ็นประธาน 

คณะกรรมการฯ มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอแนวทาง

และนโยบาย มาตรการ และแผนงานการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยต่อ

คณะรัฐมนตรี รวมทั้งการออกระเบียบ ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการ ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ การได้รับ 

ผลประโยชน์ตอบแทน ความปลอดภัยทางชีวภาพ และ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  สผ. ในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้มีการจัดประชุมจ�านวน 

๓ ครั้ง ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗  วันที่ ๒๔ ตุลาคม 

๒๕๕๗ และวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามล�าดับ ซึ่งมี 

ประเด็นการพิจารณาที่ส�าคัญ ดังนี้

   ๑. การก�าหนดนโยบาย

    - (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

   ๒. การประสานท่าทีไทย/การเข้าเป็นภาคี

    - ความเหน็และท่าทขีองประเทศไทยส�าหรบั

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน 

– ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และความเห็น

และท่าทีของประเทศไทยส�าหรับการประชุมสมัชชาภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๒ 

ระหว่างวันที่ ๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

    - การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาว่าด้วย 

การเข้าถงึทรพัยากรพนัธกุรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์

ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและ 

เท ่าเทียม และพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร ์ 

ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

   ๓. กฎหมาย/ระเบียบ

    - (ร่าง) พระราชบญัญตัว่ิาด้วยความปลอดภยั

ทางชีวภาพ พ.ศ. ...
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๒.11 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

๒.11.1 จัดผึกอบรมหลักสูตรภายใน สผ.

   สผ. ได้มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยจัดการฝึกอบรม/สัมมนา จ�านวน ๑๕ หลักสูตร ดังนี้

ล�าดับ หลักสูตร จ�านวนคน

๑. การสัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการค�านวณ
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และการแก้กฎหมาย กบข.” (๑๖ ต.ค. ๕๖)

๒๐๐

๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ สผ. (๑๔ ม.ค. และ ๒๑ ม.ค. ๕๗)

๒๘๐

๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ากระบวนการหน่วยงานสนับสนุน (๑๑-๑๒ ก.พ. ๕๗) ๘๐

๔. การจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัท�าแผนป้องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ 
และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏบิตัป้ิองกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
(๑๗-๑๘ มี.ค. ๕๗)

๘๐

๕. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สรปุหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ สผ. 
ครั้งที่ ๒ (๑๖ เม.ย. ๕๗)

๑๒๐

๖. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง สรปุหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ สผ. 
(๒๑ เม.ย. ๕๗)

๒๐๐

๗. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานสนับสนุน (๒๔-๒๖ เม.ย. ๕๗) ๘๕

๘. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี” ครั้งที่ ๑ (๑๙ พ.ค. ๕๗)

๘๕

๙. การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และโปรแกรมจดัการ
ส�านักงานเบื้องต้น” (ONEP ComCamp#๑) (๑๙-๒๑ มิ.ย. ๕๗)

๓๐

๑๐. การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูร “การเผยแพร่ผลงานบนเวบ็ไซต์อย่างมคีณุภาพด้วยภาพถ่าย
และโปรแกรมกราฟฟิค” (ONEP PhotoCamp#๒) (๓-๕ ก.ค. ๕๗)

๓๒

๑๑. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี” ครั้งที่ ๒ (๘ ก.ค. ๕๗)

๘๕

๑๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารก�าลังคนและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สผ. (๑๖ ก.ค. ๕๗)

๙๐

๑๓. การฝึกอบรม เรื่อง กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากความรับผิดชอบทางปกครอง ทาง
แพ่ง และทางอาญา (๒๒ ก.ค. ๕๗)

๑๖๐

๑๔. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “การใช้อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่” (ONEP GISCamp#๓) (๔-๖ ส.ค. ๕๗)

๓๐

๑๕. การสัมมนา ทิศทางการด�าเนินงานของ สผ. (๑๙-๒๐ ก.ย. ๕๗) ๓๐๐
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.11.๒ การศึกษา ดูงาน และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก

   ๑. อบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ ๒

   ๒. อบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการทางปกครองส�าหรับผู้บริหาร”

   ๓. อบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน”

   ๔. อบรมหลักสูตร กฎหมายและระเบียบราชการส�าหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ

   ๕. อบรมหลักสูตร ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

   ๖. อบรมหลักสูตร “ผู้น�ายุคใหม่”

   ๗. อบรมหลักสูตร การน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

   ๘. อบรมหลักสูตร การจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ

   ๙. อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง

 ๑๐. อบรมหลักสูตร พัฒนานักบริหาร (รุ่นที่ ๑๐)

 ๑๑. อบรมหลักสูตร การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ส�าหรับผู้บริหาร

 ๑๒. อบรมหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวส�าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๓ (Green for Executives:G4x3)

 ๑๓. อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง

 ๑๔. อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษส�าหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILC)

 ๑๕. อบรมหลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) 

 ๑๖. อบรมหลักสูตร การเขียนเชิงปฏิบัติการ (Writing Workshop)

 ๑๗. อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษทั่วไปเน้นการสื่อสาร (General English for Communication) 

 ๑๘. อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษทั่วไปเน้นการเขียนรายงาน (General English for Report Writing)

 ๑๙. อบรมหลกัสตูร การฝึกอบรมภาษาองักฤษส�าหรบับคุลากรของรฐั เพือ่เตรยีมพร้อมการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ 

   อาเซียน

 ๒๐. อบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อนบ้าน (ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร)

 ๒๑. อบรมหลักสูตร การฝึกออกเสียงเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

 ๒๒. อบรมออนไลน์ หลักสูตร ประชาคมอาเซียนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 ๒๓. ประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๔ 

 ๒๔. อบรมหลักสูตรเตรียมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มที่ ๒ (ASEAN Community Training Program  

   for Thai Government : Group 2 - Officers) ส�าหรบัข้าราชการพลเรอืนสามญัผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทวชิาการ  

   ระดับช�านาญการหรือช�านาญการพิเศษ

 ๒๕. อบรมเชิงปฏิบัติการ UNEP Training Workshop on IPCC Greenhouse Gas Inventory Guidelines 

   ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 ๒๖. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจรจาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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 ๒๗. อบรม Workshop on Capacity Building for ASEAN climate change Negotiators in Preparation of  

   UNFCCC COP20  ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 ๒๘. อบรมหลักสูตร ICAP Training course on Emissions Trading 

 ๒๙. อบรมหลักสูตร เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต�่าบนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

 ๓๐. อบรมหลักสูตร การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม

 ๓๑. อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

 ๓๒. อบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 ๓๓. อบรมหลักสูตร “การจัดการน�้าเสียชุมชน” 

 ๓๔. อบรมหลักสูตร การประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๓๕. อบรมหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา

 ๓๖. อบรมหลกัสตูร “เทคนคิการถ่ายทอดความรู ้: ด้านการจดัฝึกอบรมและเทคนคิการเป็นพธิกีรอย่างมปีระสทิธภิาพ” 

 ๓๗. อบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ด�าเนินรายการมืออาชีพ

 ๓๘. อบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดท�าคู่มือการปฏิบติงาน

 ๓๙. อบรมหลักสูตร การวางแผนก�าลังคนและการวิเคราะห์อัตราก�าลัง

 ๔๐. อบรมหลักสูตร งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 ๔๑. อบรมหลักสูตร การจัดท�าแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร

 ๔๒. อบรมหลักสูตร การประเมินผลและความคุ้มค่าของแผนและโครงการ

 ๔๓. อบรมหลักสูตร การสร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วยโปรแกรม Joomla 3.x

 ๔๔. อบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla 3.x Advamce Extensions for AEC’s Website

 ๔๕. อบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุ

 ๔๖. อบรมหลักสูตร KM กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร

 ๔๗. อบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ๔๘. อบรมหลักสูตร การเขียนผลงานทางวิชาการ

 ๔๙. อบรมหลักสูตร การน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 ๕๐. อบรมหลักสูตร การก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

 ๕๑. อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)

 ๕๒. อบรมหลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม

 ๕๓. อบรมหลักสูตร การเขียนเชิงปฏิบัติการ





สวนที่ ๓
ภารกิจพิเศษ
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๑. การประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา 

(ปคร.)

	 	 เป ็นการสนับสนุนการด�า เนินงานของคณะ

รัฐมนตรีและรัฐสภา	 ในการจัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

การขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 

การติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี	 

การประสานชี้แจงคณะกรรมาธิการ	 และการประสาน

การเสนอร่างกฎหมายและติดตามร่างกฎหมาย	 ตลอดจน

กระบวนการนิติบัญญัติระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	

ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพโดยในปี	 พ.ศ.

๒๕๕๗	มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๓๐๐	เรื่อง	ประกอบด้วย	

  การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จ�านวน		๘		เรื่อง	

โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	เช่น

	 	 •	 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม	 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 ๑๐๖	 ใน

พืน้ทีบ่างส่วนในท้องทีต่�าบลวดัเกต	ต�าบลหนองหอย	อ�าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่	ต�าบลหนองผึง้	ต�าบลยางเนิง้	และต�าบลสารภี	

อ�าเภอสารภ	ีจงัหวดัเชยีงใหม่	และในพืน้ทีบ่างส่วนในท้องที่

ต�าบลอุโมงค์	อ�าเภอเมืองล�าพูน	จังหวัดล�าพูน

	 	 •	 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ทะเบียน 

รายนามพื้นที่ชุ ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติและ

ระดับชาติของประเทศไทย	 และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ 

ชุม่น�า้เมือ่วนัที	่๑	สงิหาคม	๒๕๔๓	และ	วนัที	่๓	พฤศจกิายน	

๒๕๕๒

  •	 แนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการ 

พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	

และความคืบหน้า

	 	 •	 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	

๒๕๕๕

  การจัดท�าความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี จ�านวน	 	๗๕	 	 เรื่องโดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	

เช่น

	 	 •	 ขออนุมัติใช้พื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่	 ๑เอ	 พื้นที่อุทยาน

แห่งชาตลิานสางและพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตติากสนิมหาราช	

ส�าหรบัโครงการเร่งรดัขยายทางสายประธานให้เป็น	๔	ช่อง

จราจร	(ระยะที่	๒)	ทางหลวงหมายเลข	๑๐๕	ตอน	ตาก	–	

อ�าเภอแม่สอด

	 	 •	 	 (ร่าง)	 แผนจัดการเพื่อคุ ้มครองสมุนไพรใน

พื้นที่เขตอนุรักษ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 –	 ๒๕๕๙	 (แผนระยะสั้น) 

ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองและส่งเสริมภูมิป ัญญา 

การแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๔๒

  •	 โครงการปรบัปรงุระบบไฟฟ้าบรเิวณภาคตะวนัตก 

และภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

	 	 •	 โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ	

เครื่องที่	๔	–	๗

	 	 •	 ขออนญุาตก่อสร้างอาคาร		“โครงการก่อสร้างศนูย์ 

การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค”	คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	เป็นกรณีพิเศษ	ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 การชีแ้จงและให้ข้อมลูต่อคณะกรรมาธกิาร/คณะอนุ

กรรมาธิการ	จ�านวน		๓๗		เรื่องโดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	เช่น

	 	 •	 เรื่องร้องเรียนกรณีน�้ามันรั่ว	 ของบริษัท	 พีทีที	

โกลบอล	เคมคิอล	จ�ากดั	(มหาชน)	บรเิวณอ่าวพร้าว	จงัหวดั

ระยอง

•	 การแสดงเจตจ�านงการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจก

ที่เหมาะสมของประเทศ	(NAMAs)

	 	 •	 ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสขุภาพทีเ่กดิจาก

โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่	 ๓	 และ	 ๔	 ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ

	 	 •	 การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	 เพื่อใช้ใน 

การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ	ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	และ

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

	 	 •	 การติดตามและตรวจสอบงบประมาณของ

กระทรวงคมนาคม		เกี่ยวกับการขยายทางหลวงสาย	๓๐๔	

โคราช	–	ปักธงชยั	–	กบนิทร์บรุ	ีผ่านป่ามรดกโลกดงพญาเยน็ 

–	เขาใหญ่	และความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่ง

ทะเลสายตะวันออกและสายตะวันตก)

  การประสานแจ้งเรื่องจากคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภาให้หน่วยงานในสังกัดทราบ	จ�านวน		๑๗๗		เรื่อง	

โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	เช่น
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	 	 •	 มตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิครัง้ที	่๕	พ.ศ.	๒๕๕๕	

เรือ่ง	การป้องกนัและลดผลกระทบด้านสขุภาพจากโรงไฟฟ้า

ชีวมวล	และแผนการขับเคลื่อนมติฯ

  •	 การชดเชยผลกระทบด้านเสยีงจากการด�าเนนิงาน 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

	 	 •	 ค�าพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับคดีประสาทพระวิหาร

	 	 •	 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

และการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน	

(ASEAN	–	German	Project	on	Energy	Efficiency	and	

Climate	Change	Mitigation	in	the	Land	Transport	

Sector)

	 	 •	 รายงานผลการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	

เมื่อวันที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๕	เรื่อง	แผนการแก้ไขปัญหา

มาบตาพุดอย่างครบวงจร

  การตอบกระทู้ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน		๓		เรื่อง	โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ	เช่น

	 	 •	 กระทูถ้ามทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายให้รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น 

ผู้ตอบ	๖	เรื่อง	อาทิ

	 	 	 -	 ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรม

ของป่าต้นน�้า	และความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา

	 	 	 -	 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากโครงการสร้าง

เขื่อนแก่งเสือเต้น

	 	 •	 กระทูถ้ามที่	๐๑๖	เรือ่ง	การสร้างกระเช้าลอยฟ้า

ขึ้นภูกระดึง	

	 	 •	 กระทู้ถามที่	๖๐๔	เรื่อง	การบริหารจัดการพื้นที่

ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับท้องถิ่น

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

	 	 ฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภา	 (ปคร.)	 	 ได้รับเรื่องที่จะต้องประสานขอความเห็น

จากหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ

รัฐมนตรีในระยะเวลากระชั้นชิด	 อยู่บ่อยครั้ง	 ส่งผลให้ 

การเสนอความเห็นเกิดความล่าช้า	 ไม่ทันตามระยะเวลา 

ที่ก�าหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

	 	 เพื่อให้สามารถเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรีได้ทันตามก�าหนดเวลา	 จึงจ�าเป็นต้องมี

การประสานและเร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งอาจจ�าเป็นต้องมีการจัด

ระบบการบรหิารงานภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัส่งเอกสาร	

ให้มีความกระชับ	คล่องตัว	และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย	

๒. การด�าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาล

  การบูรณาการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 

คุณภาพสิ่งแวดล ้อมในระดับจังหวัด ตามแนวทาง 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕7 

	 	 การบูรณาการแผนปฏิบัติการฯ	 ในระดับจังหวัด	

ตามแนวทาง	 Roadmap	 การจัดการขยะมูลฝอยและ 

ของเสียอันตราย	และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วย 

การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	 พ.ศ.	

๒๕๕๗	 	 ทส.	 จึงได้จัดประชุมหารือร่วมระหว่างหน่วยงาน 

ภายใน	 ทส.	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 และมี 

ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ	

ในระดับจังหวัด	ดังนี้

	 	 ๑)	 เห็นควรส ่งโครงการที่มีค�าขอจัดสรรเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน	 ส�าหรับการก่อสร้างหรือด�าเนินการ

เพื่อให้มีระบบก�าจัดของเสียรวม	 ตามมาตรา	 ๓๙	 และ

โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ขอรับการสนับสนุน

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ตามมาตรา	 ๒๓(๑)	 และมาตรา	

๒๓(๔)	 ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	 ในระดับจังหวัด	 และ 

ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน	 หรือเงินกองทุน 

สิ่งแวดล้อม	 ให้กรมควบคุมมลพิษ	 เพื่อด�าเนินการตาม

แนวทาง	 Roadmap	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย

	 	 ๒)	 การจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดั	และการตัง้ 

งบประมาณเพื่อด�าเนินการดังกล่าวให้ด�าเนินการภายใต้

แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแผนปฏิบัติการ
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เพื่อด�าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด	 ตาม 

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการจัดระบบบริหาร 

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ซึ่ ง 

กรมควบคุมมลพิษ	 เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม	 ตาม

แนวทาง	 Roadmap	 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย	 โดยไม่ต้องเสนอผ่านแผนปฏิบัติการฯ	 ในระดับ

จังหวัด	 เพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน	 หรือขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 	 สผ.	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการฯ	 ในระดับจังหวัด	 และค�าขอจัดสรรเงิน 

งบประมาณแผ่นดนิส�าหรบัการก่อสร้างหรอืด�าเนนิการ	เพือ่

ให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม	 หรือระบบก�าจัดของเสียรวม 

เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	

ตามมาตรา	๓๗	 โดย	สผ.	ท�าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์	

เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา	ตาม

มาตรา	๓๙	จึงตรวจสอบโครงการส�าหรับการก่อสร้าง	หรือ

ด�าเนินการเพื่อให้มีระบบก�าจัดของเสียรวม	 ตามมาตรา	

๓๙	 และโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรา	

๒๓(๑)	 และมาตรา	 ๒๓(๔)	 ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	 ใน

ระดับจังหวัด	 ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน	

หรือเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ให้กรมควบคุมมลพิษด�าเนิน

การตามแนวทาง	 Roadmap	 การจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายและระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่า

ด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 และเสนอแนะแนวทางการบูรณาการแผน

ปฏิบัติการฯ	ในระดับจังหวัด	โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	

๒๕๖๐	 ให้จังหวัดจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ	 ในระดับจังหวัด	

และค�าขอจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินเฉพาะโครงการ

ก่อสร้าง	 หรือด�าเนินการ	 เพื่อให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม	

หรอืค�าขอรบัเงนิกองทนุสิง่แวดล้อมตามมาตรา	๒๓(๑)	และ

มาตรา	๒๓(๔)	เฉพาะโครงการนอกเหนือจากโครงการด้าน 

การจัดการขยะมูลฝอย	 โดยให้โครงการด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอยจังหวัด	 ด�าเนินการภายใต้แผนบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของจังหวัด	 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 

ว่าด้วยการจดัระบบบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ	

พ.ศ.	๒๕๕๗	และRoadmap	การจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย	ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๓. ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ

ภารกิจของรัฐประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๖

๓.1 การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ 

สผ.

	 การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ	 สผ.	

ด�าเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ

ภารกิจตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติก�าหนดไว้	 มีความสอดคล้องตาม 

พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการ 

บ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๒๐-๒๒	 ที่ได้ก�าหนด

บทบัญญัติเพื่อให้มีการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า	 โดยค�านึงถึงความเป็น

ไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการด�าเนินการ	

ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับ	 รวมถึงรายจ่าย

ทั้งก่อนและหลังการด�าเนินการ	 ตลอดจนประโยชน์หรือ 

ผลเสียทางสังคมและอื่นๆ	 ซึ่งไม่อาจค�านวณเป็นตัวเงินได้	

นอกจากนี้	 ยังแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของภารกิจ

กับยุทธศาสตร์ระดับชาติ	 ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลและ 

ผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

การน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดล�าดับความส�าคัญ

ในการทบทวนภารกิจ/โครงการและงบประมาณเพื่อให้ 

การด�าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสนับสนุนต่อ 

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่และ 

ตามนโยบาย	 ยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ	 ได้อย่าง

สอดคล้องกับสถานการณ์	

ผลการด�าเนินงาน

	 	 ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ	 ในปี 

งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ประกอบด้วย	 ๒	 ผลผลิต	

ได้แก่	 ผลผลิตที่	 ๑	 เครื่องมือ	 กลไกในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและ

ผลผลิตที่	 ๒	 เครื่องมือ	 และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	 ซึ่งสามารถสรุป

ได้ดังนี้
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  ผลผลติที ่1: เครือ่งมอื กลไกในการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

  มิติประสิทธิภาพ	 ปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริง	 คือ 

จ�านวนเครื่องมือ	 กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ด�าเนินการ 

แล้วเสรจ็	จ�านวน	๑๖	เรือ่ง	โดยมค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิการจดั

ท�าเครือ่งมอื	กลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชวีภาพ	๑๓๗,๔๘๒,๒๓๑.๕๕	บาท 

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย	๘,๕๙๒,๖๓๙.๔๗	บาท

  มติปิระสทิธผิล	จ�านวนเครือ่งมอื	กลไกในการบรหิาร 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่มีการถ่ายทอดและ/หรือแปลงไปสู ่การปฏิบัติ	

จ�านวน	๑๖	เรื่อง	โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอด

และ/หรือแปลงเครื่องมือ	 กลไก	 และฐานข้อมูลในการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพไปสู่การปฏิบัติ	 ร้อยละ	 ๑๒๒.๔๐	

ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	(ร้อยละ	๗๐)	

  ผลผลิตที่ ๒: เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมและการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	 (ซึ่งไม่

รวมงบประมาณ	 (งบอุดหนุน)	 ของโครงการถ่ายโอนการ

สนบัสนนุแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม

ในระดับจังหวัด	 เนื่องจากเป็นโครงการที่หน่วยงาน	 (สผ.) 

ไม่ได้ท�าหน้าที่ด�าเนินการ	 แต่ท�าหน้าที่ในฐานะช่วยส่งผ่าน

เงินอุดหนุนให้แก่	อปท.	หรือหน่วยงานอื่นๆ	จึงเป็นผลผลิต

ที่ไม่เข้าข่ายการประเมินความคุ้มค่าฯ	 อ้างอิงตามคู่มือ 

การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ)

  มิติประสิทธิภาพ	 ปริมาณผลผลิตที่ท�าได้จริง	

คือจ�านวนเครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ด�าเนินการ 

แล้วเสร็จ	 จ�านวน	 ๘	 เรื่อง	 โดยมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

การจัดท�าเครื่องมือ	 และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่ ง แวดล ้ อมและการจั ดการคุณภาพสิ่ ง แวดล ้ อม

ในการรองรับการ เปลี่ ยนแปลงสภาวะภูมิ อากาศ	

๑๖๐,๒๐๓,๓๐๖.๒๔	 บาท	 คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย	

๒๐,๐๒๕,๔๑๓.๒๘	บาท

  มิติประสิทธิผล 	 จ�านวนเครื่องมือและกลไก 

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและการจดัการคณุภาพ 

สิง่แวดล้อมในการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ 

ที่มีการถ่ายทอดและ/หรือแปลงไปสู่การปฏิบัติ	 จ�านวน 

๘	 เรื่อง	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดและ/

หรือแปลงเครื่องมือ	 และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมและการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในการรองรบั 

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติ	 ร้อยละ	

๙๗.๙๔	ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	(ร้อยละ	๗๐)	

ปัญหา อุปสรรค อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

	 	 ๑.	 การลงนามในสัญญาจ้างช้ากว่าก�าหนด	 ส่ง

ผลกระทบท�าให้การเริ่มด�าเนินการโครงการล่าช้า	 และ

ระยะเวลาไม่เพียงพอในการด�าเนินโครงการ	จึงไม่สามารถ

ด�าเนนิโครงการให้แล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณได้	รวมทัง้

ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่ก�าหนดไว้

	 	 ๒.	 ข้อมูลส�าหรับการประเมินผลตามตัวชี้วัด	 เช่น	

จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย	 แยกตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 ท�าให้ไม่สามารถ

วัดผลเพื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

	 	 ๓.	 ปัญหาอุปสรรคในการเก็บข้อมูล	 เนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบด�าเนินงานแต่ละโครงการมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ ้มค่าที่แตกต่างกัน 

เป็นผลท�าให้ข้อมลูทีไ่ด้มคีวามครบถ้วนสมบรูณ์แตกต่างกนั	

	 	 ๔.	 การวางแผนการใช้ที่ดินในระดับพื้นที่ลุ ่มน�้า

ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดหลายเขตการปกครองและมี

หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มิได้ให้อ�านาจในการบริหารจัดการที่ดินแก่หน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะท�าให้ขาดความเป็นเอกภาพ 

ในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ

	 	 ๕.	 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผน 

การใช้ที่ดินต้องใช้ข้อมูลระดับพื้นที่ลุ ่มน�้าแต่การจัดเก็บ 

ข้อมูลในปัจจุบันเป ็นการจัดเก็บข ้อมูลตามขอบเขต 

การปกครอง

	 	 ๖.	 การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินของหน่วยงานจัด

ทีด่นิและหน่วยงานในพืน้ทีข่าดการประสานงานร่วมกนั	และ

นโยบายรัฐบาลแต่ละยุคสมัย	 ท�าให้การท�างานไม่ต่อเนื่อง 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อระยะเวลาล่วงเลยไปท�าให้มีการบุกรุกของราษฎรมี

จ�านวนเพิ่มขึ้น

	 	 ๗.	 การจดัทีด่นิขาดการประเมนิสมรรถนะของดนิ

ในพืน้ที	่ท�าให้ราษฎรอพยพไปท�ากนิในบรเิวณทีก่นัไว้เป็นป่า

ธรรมชาต	ิรวมทัง้แนวเขตการจดัทีไ่ม่ชดัเจนท�าให้เกดิปัญหา

จากจัดที่ดินนอกผังโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

	 	 ๘.	 การขาดองค์ความรู้ทางด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศของภาคประชาชน	ท�าให้การประชาสมัพนัธ์

และเผยแพร่ข้อมลู	เพือ่สร้างความตระหนกัและความเข้าใจ

ให้กับประชาชนเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

ข้อเสนอแนะ

	 	 ๑.	 การประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตที่เกิดขึ้น 

เปรียบเทียบกับงบประมาณ	 ควรพิจาณาทุกผลผลิตที่ 

เกดิขึน้และด�าเนนิการแล้วเสรจ็	จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ทุกประเภท	

	 	 ๒.	 ควรก�ากับ	 ดูแล	 และเร่งรัดการด�าเนินงานใน 

ทุกกระบวนการ/ขั้นตอนให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

แผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้

	 	 ๓.	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ	 ในทุกระดับจะต้องมี

ความเข้าใจที่ดีและเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว	ควรสร้าง

ความตระหนักและความรับผิดชอบ	 ในการพัฒนาต่อยอด 

โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปีให้เกิดความ 

ต่อเนื่อง	 และผลักดันโครงการในเชิงนโยบายให้เห็นเป็น 

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

	 	 ๔.	 ควรจดัท�าระบบฐานข้อมลูในการจดัเกบ็ข้อมลู

เพื่อประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ	 และสามารถ

ใช้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่า	 ๑	 ปี	 เนื่องจาก

ผลลัพธ์บางเรื่องไม่สามารถวัดได้ในปีงบประมาณเดียวกัน

กับผลผลิต	 และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงอาจเกิดขึ้นในปี 

ถัดไป	

๓.๒ การประเมินความคุ ้มค ่าการปฏิบัติภารกิจ

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 	 กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการจัดท�ารายงาน

การประเมินความคุ ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุน 

สิง่แวดล้อม	เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องตามพระราชกฤษฎกีา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 หมวด	 ๔	 การบริหารราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ	

ตามแนวทางด�าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ

ภารกิจของรัฐ	 ตามมาตรา	 ๒๒	 ของพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิและส�านกังบประมาณร่วมกนั

จดัให้มกีารประเมนิความคุม้ค่าในการปฏบิตัภิารกจิของรฐัที่

ส่วนราชการด�าเนินการอยู่	 โดยมีคณะท�างานการประเมิน

ความคุ ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ท�าหน้าที่ประสานจัดเตรียมความพร้อม	 และด�าเนินการ

จัดท�ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงาน

	 	 รายงานการประเมนิความคุม้ค่าการปฏบิตัภิารกจิของ 

กองทนุสิง่แวดล้อม	ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม	 ในการประชุม	 ครั้งที่	 ๔/๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่	 ๒๕	 สิงหาคม	๒๕๕๗	 	 โดยสรุปผลการประเมิน

ความคุ ้มค่าฯ	 พบว่า	 ผลผลิตของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ในการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ประสบความส�าเร็จ

ทั้งในมิติประสิทธิภาพ	ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการ

ด�าเนินงานด้านการเงินที่ให้การสนับสนุนต่อค่าใช้จ่ายเพื่อ

บริหารงานกองทุนฯ	 มีผลการด�าเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้มาก	รวมทัง้สามารถบรรลผุลผลติได้ตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้	 ทั้งในส่วนของผลการด�าเนินงานด้านปฏิบัติ

การ	 และการติดตามประเมินผลลัพธ์จากโครงการที่ได้รับ 

การสนบัสนนุจากกองทนุสิง่แวดล้อม	ส่วนในมติปิระสทิธผิล	

เมื่อพิจารณาจากร้อยละความส�าเร็จของโครงการที่ได้

รับการอนุมัติ	 ตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ	 รวมถึง 

การด�าเนินงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	 พบว่า 

มผีลการด�าเนนิงานโดยรวม	สงูกว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้มาก 

ดังนั้น	กล่าวได้ว่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ได้ผลผลิต	 “การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
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มีความคุ้มค่า	เพราะสามารถบรรลุผลผลิตสูงกว่าเป้าหมาย	

ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายที่ต�่ากว่าเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ

	 	 กองทนุสิง่แวดล้อมยงัขาดฐานข้อมลูตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	

ที่จะน�ามาใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง	๒-๓	ปี

ข้อเสนอแนะ

	 	 กองทนุสิง่แวดล้อมมแีผนการด�าเนนิการในอนาคต

ทีจ่ะได้น�าผลการประเมนิความคุม้ค่าฯ	ไปใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ	 ในการ 

จดัท�าระบบฐานข้อมลูของตวัชีว้ดัทีส่�าคญั	เพือ่เปรยีบเทยีบ

ข้อมูลย้อนหลัง	 ๒-๓	 ปี	 และการวางแผนการด�าเนินงาน 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 ต่อเป้าหมาย

การให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม

๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

	 	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 โดยส�านักงาน

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ได้คัดเลือกให้	

สผ.	 เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการประจ�ากระทรวง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

๒๕๕๖	โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง	(MOU)	การ

เป็นเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

หน่วยงานรัฐเมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖	ส�านักติดตาม

ประเมนิผลสิง่แวดล้อม	ในฐานะผูร้บัผดิชอบการด�าเนนิการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	 สผ.	 ได้ด�าเนินการตาม 

หลักเกณฑ์ของการเป็นหนว่ยงานต้นแบบในการจัดตัง้ศนูย์

ข้อมลูข่าวสารของราชการ	โดยได้จดัท�าและด�าเนนิการตาม

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 สผ.	 ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึ่งมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

  1. การด�าเนินงานของ สผ. ในฐานะหน่วยงาน

ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ใน

ส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวงหนึ่งหน่วยงาน

ต้นแบบฯ)

  1.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข ้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0

	 	 	 	 สผ.	 ก�าหนดให้ใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	 ทั้งนี้เนื่องจากมีความเหมาะสมที่

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 และเป็นสถานที่รวบรวม

เอกสารและข้อมูลของส�านักงานฯ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งเป็นข้อมูล

ข่าวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	โดยมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม	

พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	มาตรา	๗	

และ	๙	ที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	และมีการจัดท�าดัชนีข้อมูล

ข่าวสารที่จัดให้บริการอย่างชัดเจน	สามารถสืบค้นได้อย่าง

สะดวก	 รวดเร็วโดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของ	สผ.	ด้วย

  1.๒ การบรหิารจดัการเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารอย่างเป็นระบบ

	 	 	 	 สผ.	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูล

ข่าวสาร	ใน	สผ.	เรียกโดยย่อว่า	“กกข.สผ.”	ประกอบด้วย	

เลขาธิการ	สผ.	เป็นประธานกรรมการ	รองเลขาธิการ	สผ.	

เป็นรองประธาน	ผูอ้�านายการส�านกั/กอง	เป็นกรรมการ	และ

มเีลขานกุารกรม	เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และมกีารจดั

ตั้งคณะท�างานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 เพื่อด�าเนินการให้ศูนย์

ข้อมูลข่าวสาร	สผ.	มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	ครบถ้วน 

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด	และมอบหมายเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารอย่าง

ชดัเจน	ซึง่ได้มกีารจดัเกบ็สถติแิละสรปุผลการใช้บรกิารศนูย์

ข้อมูลข่าวสารของส�านักงาน	 รายงานผู้บริหารรายไตรมาส

อย่างสม�่าเสมอ

  1.๓ การเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธิ

การรบัรูข้้อมลูข่าวสารของประชาชนให้บคุลากรของ สผ. 

และประชาชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร

	 	 	 	 ๑)	 ด�าเนนิการจดัอบรมหลกัสตูร	“การเปิดเผย 

ข้อมูลข่าวสารราชการและการคุ ้มครองข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ”	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	

๒๕๕๗	 เพื่อให้ความรู	้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	ให้แก่ 

บุคลากร	 สผ.จ�านวน	๙๙	 คน	 โดยมีนายเธียรชัย	ณ	นคร 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการเป็นวิทยากรในการบรรยาย	 ซึ่งท�าให้ผู ้เข้ารับ

การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารและการคุ ้มครองข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	

มากขึน้	และมคีวามตระหนกัถงึความส�าคญั	และมจีติส�านกึ

ที่ดีในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	 ซึ่งจะช่วย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้อง

	 	 	 ๒)	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารให้ประชาชน	ผ่านช่องทางต่างๆ	ได้แก่	เว็บไซต์ของ

ส�านักงาน	(http://www.onep.go.th)	เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร	 สผ.	 (http://www.onep.go.th/information) 

บอร์ดประชาสัมพันธ์	 แผ่นพับประชาสัมพันธ์	 รายงาน 

ประจ�าปีของส�านักงาน	ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์	

  1.๔ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง 

หน่วยงาน องค์กร การศึกษาดูงาน

	 	 	 	 คณะท�างานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 สผ.	 และ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น	๑๗	คน	ได้เข้าศึกษาดูงาน 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานกับศูนย์

ข้อมูลข่าวสารของบริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน) 

เมื่อวันที่	 ๙	 กันยายน	๒๕๕๗	 โดยได้รับฟังแนวคิดในการ

ด�าเนนิงานและขัน้ตอนการขอข้อมลูของศนูย์ข้อมลูข่าวสาร	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อน�ามาประยุกต์และ

ปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สผ.	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

  ๒. สถิติผู ้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร สผ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7

	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๕๗	 สถิติผู ้มารับ

บริการข้อมูลข่าวสารของ	สผ.	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ดังนี้

	 	 ๒.๑	 จ�านวนผู้มารับบริการ	 รวมทั้งสิ้น	 ๕๓๓	 ราย	

แยกเป็น

	 	 	 	 ๑)	 มารับบริการข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง	

๔๕๕	ราย	

	 	 	 	 ๒)	ติดต่อขอรับบริการทางโทรศัพท์	๒๖	ราย

	 	 	 	 ๓)	ท�าหนงัสอืราชการมาขอรบับรกิาร	๕๒	ราย	

	 	 ๒.๒	 ความพึงพอใจของผูม้ารบับรกิาร	อยู่ในระดบั

พึงพอใจมากค่าเฉลี่ยร้อยละ	๙๕

๕. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

	 	 ๑.	 สรุปผลการด�าเนินการเรื่องร ้องเรียนจาก

ประชาชนในภาพรวม

	 	 	 	 ประชาชนได้แจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นต่างๆ	

รวม	๖๕	 เรื่อง	 โดยแบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนจากศูนย์บริการ

ประชาชน	(e-petition)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	 ๔	 เรื่อง	 และเรื่องร้องเรียนในระบบ

จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของ	สผ.	จ�านวน	๖๑	เรื่อง

	 	 ๒.	 ประเด็นต่างๆ	 ที่ประชาชนร้องเรียน	 สามารถ

สรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ประเด็นเรื่องที่ร้องเรียน จ�านวน 

(เรื่อง)

ด�าเนินการแล้วเสร็จ 

(เรื่อง)

อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

(เรื่อง)

๑.	ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๔๕ ๓๖ ๙

๒.	ด้านการประกอบการเหมืองแร่และปิโตรเลียม ๒ ๐ ๒

๓.	 ด้านประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๑ ๑ ๐

๔.	ด้านการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดล้อม	และ

การปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

๑๔ ๘ ๖

๕.	ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒ ๒ ๐

๖.	ด้านการบริหารจัดการที่ดิน ๑ ๑ ๐

รวม 6๕ ๔8 17
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๖. การยกย่องและรับรางวัลของ สผ.

6.1 โครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัด ทส. ประจ�าปี ๒๕๕7

	 	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ก�าหนดให้มีโครงการคัดเลือก	 “เพชรจรัสแสง”	 บุคคลต้นแบบ	

สังกัด	 ทส.	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการผู้ที่มีคุณลักษณะของข้าราชการ	 พนักงานและเจ้าหน้าที่ 

ภาครัฐ	 ที่ดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ	 อันจะเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ	 ให้แก่ข้าราชการและ 

เจ้าหน้าที่ในสังกัด	โดยคณะกรรมการคัดเลือก	“เพชรจรัสแสง”	บุคคลต้นแบบ	สังกัด	ทส.	ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ในสังกัด	 สผ.	 เป็น	 “เพชรจรัสแสง”	 บุคคลต้นแบบ	 สังกัด	 ทส.	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 จ�านวน	 ๑	 ราย	 คือ 

นายกาวิล	นัยพัฒน์	ต�าแหน่งพนักงานขับรถยนต์	ส๒	และประเภทรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ	จ�านวน	๓	ราย	ดังนี้

	 	 ๑.	นายสมศักดิ์		บุญดาว	 	 ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	

	 	 ๒.	นางสาวมัธยา	รักษาสัตย์			 ต�าแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ	

	 	 ๓.	นางสาวพรรณี		พานทอง			 ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	

6.๒ โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

	 	 สผ.	ได้รับรางวัล	“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”	ระดับดีเยี่ยม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	

๒๕๕๗		ของส�านักงาน	ก.พ.ร.	จากการด�าเนินงานโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๕๗
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. กิจกรรมของ สผ. โครงการปันหนังสือ “เพิ่มพูนความรู้ควบคู่ไปกับน้องในชนบท”

	 	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 สผ.	 จัดกิจกรรม 

ภายใต้ชือ่	“โครงการปันหนงัสอืเพิม่พนูความรูค้วบคูไ่ปกบัน้อง 

ในชนบท	โดยมี	นายนพดล	ธิยะใจ	รองเลขาธิการ	สผ.	เป็น

ประธาน	โดยได้ด�าเนินการมอบหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียน	

หนังสืออ่านเล่น	 สื่อการเรียน-การสอบ	อุปกรณ์กีฬา	 และ

ชุดคอมพิวเตอร์	ณ	โรงเรียนบ้านดงโคร่ง	อ�าเภอทองผาภูมิ	 

จังหวัดกาญจนบุรี	 ทั้งนี้	 สผ.	 จัดโครงการดังกล่าว	 ขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนในชนบทมี

ห้องสมุดและวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม	 และเพื่อเสริมสร้างบทบาท	 จิตส�านึก	 และความ

รับผิดชอบต่อสังคม	



สวนที่ ๔
รายงานการเงิน
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๑. งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และ ๒๕๕6

 หน่วย : บาท  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

   พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. ๒๕๕6 พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. ๒๕๕6 

สินทรัพย์    

 สินทรัพย์หมุนเวียน    

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	๒,๔๗๒,๘๘๒.๔๓		 ๑๔,๓๔๐,๑๒๔.๘๘		 ๓.๖๑	 ๑๔.๒๑

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 ๒๒,๓๘๗,๑๔๐.๒๕		 	๓๖,๑๕๐,๘๘๖.๐๒		 ๓๒.๗๑	 ๓๕.๘๒

	 	 วัสดุคงเหลือ	 ๒,๙๔๗,๐๑๔.๑๙		 				๒,๕๖๖,๘๒๒.๓๐		 ๔.๓๑	 ๒.๕๔

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๒๗,๘๐๗,๐๓6.๘๗  ๕๓,๐๕๗,๘๓๓.๒๐  ๔๐.6๓ ๕๒.๕๘

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 ลูกหนี้ระยะยาว	 		๑,๑๑๒,๗๘๙.๖๔		 	๑,๔๐๐,๘๙๒.๓๐		 ๑.๖๓	 ๑.๓๙

	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		 	๓๘,๑๒๐,๒๑๓.๔๙		 	๔๔,๓๓๐,๔๙๒.๐๒		 ๕๕.๗๐	 ๔๓.๙๓

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		 			๑,๓๙๓,๙๓๘.๔๕		 				๒,๑๒๑,๘๑๒.๖๗		 ๒.๐๔	 ๒.๑๐

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๔๐,6๒6,๙๔1.๕๘    ๔๗,๘๕๓,1๙6.๙๙  ๕๙.๓๗ ๔๗.๔๒

รวมสินทรัพย์  6๘,๔๓๓,๙๗๘.๔๕  1๐๐,๙11,๐๓๐.1๙  1๐๐.๐๐ 1๐๐.๐๐

หนี้สิ้น

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 	๔๘,๒๙๓,๙๕๒.๐๓		 		๒๒,๘๔๗,๑๖๐.๘๖		 ๗๐.๕๗	 ๒๒.๖๔

	 	 เงินกู้ระยะสั้น	 						๕๒,๓๗๕.๓๔		 			๑,๓๐๒,๘๗๘.๓๔		 ๐.๐๘	 ๑.๒๙

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 	๑๖,๐๙๘,๕๙๙.๙๓		 				๘,๒๑๖,๙๖๔.๖๒		 ๒๓.๕๒	 ๘.๑๔

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  6๔,๔๔๔,๙๒๗.๓๐    ๓๒,๓6๗,๐๐๓.๘๒  ๙๔.1๗ ๓๒.๐๗

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 		๑,๙๐๒,๖๘๗.๕๒		 		๒,๐๑๔,๒๐๐.๑๐		 ๒.๗๘	 ๒.๐๐

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 ๑,๘๗๕,๐๐๐.๐๐		 				๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		 ๒.๗๔	 ๑.๔๙

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 		๑,๑๑๒,๗๘๙.๖๔		 				๑,๔๐๐,๘๙๒.๓๐		 ๑.๖๓	 ๑.๓๙

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๔,๘๙๐,๔๗๗.16      ๔,๙1๕,๐๙๒.๔๐  ๗.1๕ ๔.๘๗

  รวมหนี้สิน  6๙,๓๓๕,๔๐๔.๔6  ๓๗,๒๘๒,๐๙6.๒๒  1๐1.๓๒ ๓6.๙๕

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    (๙๐1,๔๒6.๐1)  6๓,6๒๘,๙๓๓.๙๗     (1.๓๒) 6๓.๐๕

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    

	 	 ทุน	 	๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓		 		๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓		 ๓๙.๖๒	 ๒๖.๘๗

	 	 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 (๒๘,๐๑๒,๘๒๑.๙๔)	 	๓๖,๕๑๗,๕๓๘.๐๔		 	(๔๐.๙๓)	 ๓๖.๑๙

  รวมสินทรัพย์สุทธิ   (๙๐1,๔๒6.๐1) 6๓,6๒๘,๙๓๓.๙๗     (1.๓๒) 6๓.๐๕

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 หน่วย : บาท อัตราย่อส่วนแนวดิ่ง 

 พ.ศ. ๒๕๕๗   พ.ศ. ๒๕๕6  พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. ๒๕๕6 

รายได้    

	 รายได้จากงบประมาณ	 	๑,๐๙๒,๕๖๖,๘๗๔.๑๑		 ๕๒๐,๓๕๒,๓๖๒.๔๗		 ๙๘.๕๕	 								๘๙.๕๔	

	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 														๒,๒๐๐.๐๐											๔๑๐,๑๘๐.๕๐		 ๐.๐๐	 ๐.๐๗	

	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 						๑๖,๑๐๔,๔๗๙.๑๕						๖๐,๓๖๒,๖๔๕.๕๒		 ๑.๔๕	 			๑๐.๓๙	

	 รายได้อื่น	 														๒,๗๘๓.๑๓													๒๐,๗๐๔.๑๙	 ๐.๐๐	 ๐.๐๐	

รวมรายได้ 1,1๐๘,6๗6,๓๓6.๓๙   ๕๘1,1๔๕,๘๙๒.6๘ 1๐๐.๐๐ 1๐๐.๐๐ 

     

ค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 				๑๕๕,๐๒๘,๔๓๔.๓๑				๑๔๓,๘๒๑,๗๖๔.๗๙		 ๑๓.๙๘	 					๒๔.๗๕	

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 						๑๕,๑๖๘,๖๖๘.๙๑		 	๑๖,๙๓๓,๔๕๖.๐๑		 ๑.๓๗	 										๒.๙๑	

	 ค่าตอบแทน	 										๑๐๙,๓๓๐.๐๐		 	๓๕๐,๐๙๖.๕๐		 ๐.๐๑	 		๐.๐๖	

	 ค่าใช้สอย	 				๑๗๙,๑๑๘,๗๓๐.๓๙			๒๐๔,๙๙๔,๔๒๒.๑๑		 ๑๖.๑๖	 						๓๕.๒๗	

	 ค่าวัสดุ	 								๖,๔๔๘,๑๒๗.๙๐		 				๘,๔๙๖,๘๓๓.๖๖		 ๐.๕๘	 						๑.๔๖	

	 ค่าสาธารณูปโภค	 								๗,๕๕๕,๔๖๘.๙๙		 			๗,๕๒๗,๖๑๒.๐๔		 ๐.๖๘	 				๑.๓๐	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 						๑๑,๗๔๕,๐๔๖.๔๔		 		๑๔,๐๖๓,๔๐๘.๒๐		 ๑.๐๖	 		๒.๔๒	

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 				๗๙๔,๕๗๗,๗๖๗.๒๒			๑๗๒,๑๓๔,๒๑๓.๔๙		 ๗๑.๖๗	 		๒๙.๖๒	

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 								๓,๕๒๔,๕๓๔.๓๖		 		๘๓,๗๗๐.๘๐	 ๐.๓๒		 ๐.๐๑	

รวมค่าใช้จ่าย   1,1๗๓,๒๗6,1๐๘.๕๒ ๕6๘,๔๐๕,๕๗๗.6๐ 1๐๕.๘๓ ๙๗.๘1 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุน      (6๔,๕๙๙,๗๗๒.1๓) 1๒,๗๔๐,๓1๕.๐๘ (๕.๘๓) ๒.1๙ 
ทางการเงิน

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (6๔,๕๙๙,๗๗๒.1๓) 1๒,๗๔๐,๓1๕.๐๘  (๕.๘๓)  ๒.1๙ 

๒. งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และ ๒๕๕6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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๓. การวิเคราะห์การเงิน 

	 	 จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น	สรุปการวิเคราะห์ได้ดังนี้

  งบแสดงฐานะการเงิน

	 	 -	 มสีดัส่วนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	(ต่อสนิทรพัย์)	ลดลงจากร้อยละ	๑๔.๒๑	ในปี	๒๕๕๖	เป็นร้อยละ	
๓.๖๑	ในปี	๒๕๕๗		ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี	๒๕๕๗	หน่วยงานได้ปิดบัญชีโครงการที่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จจากโครงการ
รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศทุกโครงการ	 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	 มียอดคงเหลือน้อยกว่าปีก่อน	 เนื่องจาก 
มีสภาพคล่องในการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิในอัตราเร็วขึ้นกว่าปีก่อน	และเงินฝากคลัง	ลดลง	เนื่องจาก	มีการรับเงินประกัน
สัญญาจากการท�าสัญญาจ้างโดยใช้เงินสดน้อยกว่าหนังสือค�้าประกันของธนาคาร	 มีการใช้บันทึกข้อตกลงแทนสัญญาจ้าง	
และมีการถอนคืนเงินประกันสัญญาเมื่อครบก�าหนดของสัญญาจ้างปีก่อน
	 	 -	 มีสัดส่วนของลูกหนี้ระยะสั้น	 (ต่อสินทรัพย์)	ลดลงจากร้อยละ	๓๕.๘๒	ในปี	๒๕๕๖	เป็นร้อยละ	๓๒.๗๑	ในปี	
๒๕๕๗	 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี	 ๒๕๕๗	 	 มีสัญญาจ้างที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า	 คงเหลือจ�านวนสัญญาน้อยกว่าปีก่อน	 และ 
ลูกหนี้เงินในงบประมาณ	มีจ�านวนรายคงเหลือสูงกว่าปีก่อนแต่จ�านวนเงินน้อยกว่าปีก่อน
	 	 -	 มีสัดส่วนของที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		(ต่อสินทรัพย์)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๔๓.๙๓	ในปี	๒๕๕๖	เป็น	ร้อยละ 
๕๕.๗๐	 ในปี	 ๒๕๕๗	 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี	 ๒๕๕๗	 สัดส่วนของสินทรัพย์รวมในปี	 ๒๕๕๖	 สูงกว่าในปี	 ๒๕๕๗	 แต่ 
ขณะที่	ผลรวมของที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ในปี	๒๕๕๗	ต�่ากว่า	ในปี	๒๕๕๖	ในระหว่างปีมีจัดซื้อครุภัณฑ์ต�่าปีกว่าก่อน	
ไม่มีการจ�าหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดความจ�าเป็น	เสื่อมสภาพ	ช�ารุด	ค่าเสื่อมราคาลดลง	และค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น
	 	 -	 มีสัดส่วนของเจ้าหนี้ระยะสั้น	 (ต่อสินทรัพย์)	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 ๒๒.๖๔	 ในปี	 ๒๕๕๖	 เป็นร้อยละ	 ๗๐.๕๗ 
ในปี	๒๕๕๗	ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี	๒๕๕๗	มีการขอเบิกเงินจากคลังประเภทจ่ายตรงเจ้าหนี้	ซึ่งเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับตัวเงิน 
โดยกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายในปีงบประมาณถัดไปสูงกว่าปีก่อน	 และเป็นงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เป็นเจ้าหนี้ที่มีวงเงินสูงต่องวดงาน	
	 	 -	 มีสัดส่วนของหนี้สินหมุนเวียนอื่น	 (ต่อสินทรัพย์)	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๘.๑๔	 ในปี	 ๒๕๕๖	 เป็นร้อยละ	๒๓.๕๒ 
ในปี	 ๒๕๕๗	 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี	 ๒๕๕๗	 สัญญาจ้างที่ปรึกษา	 เงื่อนไขของสัญญา	 มีการหักเงินประกันผลงาน	 
ตามงวดงาน	จะจ่ายคืนให้กับคู่สัญญาภายใน	๔๕	วัน	นับจากมีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย	ซึ่งมียอดคงเหลือสูงกว่าปีก่อน

  งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
	 	 -	 มีสัดส่วนของรายได้จากงบประมาณประจ�า	งบกลาง	และงบลงทุน	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	(ต่อรายได้รวม)	เพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ	๘๙.๕๔	ในปี	๒๕๕๖	 เป็นร้อยละ	๙๘.๕๕	ในปี	๒๕๕๗	ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่	ปี	๒๕๕๗	หน่วยงานได้รับ 
งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่เบิกในปี	 ๒๕๕๗	 มีการเบิกจ่ายได้สูง	 มียอดคงเหลือขยายกัน 
ต�่ากว่าปีก่อน	 และในปี	 ๒๕๕๗	หน่วยงาน	สามารถเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไปได้ทั้งจ�านวนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้
สูงกว่าปีก่อนจ�านวนร้อยละ	๑๙๖.๙๓
	 	 -	 มสีดัส่วนของรายได้จากการอดุหนแุละบรจิาค	(ต่อรายได้รวม)	ลดลงจากร้อยละ	๑๐.๓๙	ในปี	๒๕๕๖	เป็นร้อยละ	
๑.๔๕	ในปี	๒๕๕๗	ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี	๒๕๕๗	หน่วยงานได้ปิดบัญชีโครงการที่ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จจากโครงการ
รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศทุกโครงการ
	 	 -	 มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร	 (ต่อรายได้รวม)	 ลดลงจากร้อยละ	๒๔.๗๕	 ในป	ี ๒๕๕๖	 เป็นร้อยละ	๑๓.๙๘ 
ในปี	๒๕๕๗	ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี	๒๕๕๗	มีสัดส่วนของรายได้รวมในปี	๒๕๕๖	ต�่ากว่า	ในปี	๒๕๕๗	แต่ขณะที่ผลรวม
ของค่าใช้จ่าย	ในปี	๒๕๕๗	สูงกว่าปี	๒๕๕๖
	 	 -	 มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	(ต่อรายได้รวม)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	๒๙.๖๒	ในปี	๒๕๕๖	เป็นร้อยละ	๗๑.๖๗	
ในปี	๒๕๕๗	ซึง่เป็นผลเกดิจากการทีปี่	๒๕๕๗	ได้รบัจดัสรรงบประมาณงบอดุหนนุเฉพาะกจิ	และเบกิจ่ายยอดสงูกว่าปีก่อน



ภาคผนวก
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๑. รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 1.1 คณะกรรมการผู้ช�านาญการ 

	 ๑)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	 ๒)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้า	

	 ๓)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร	 การจัดสรรที่ดิน	 

	 	 	 และบริการชุมชน

	 ๔)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบก 

	 	 	 และอากาศ

	 ๕)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้า

	 ๖)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่

	 ๗)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียม

	 ๘)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน�า้มัน 

	 	 	 ปิโตรเลียม	ปิโตรเคมี	และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

	 ๙)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

	 ๑๐)	 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและ 

	 	 	 ระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน

	 ๑๑)	 คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นและรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

	 	 	 สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

	 ๑๒)	 คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นและรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

	 	 	 สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณเมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี

	 ๑๓)	 คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นและรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

	 	 	 สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

	 ๑๔)	 คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นและรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

	 	 	 สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ๑๕)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร	ชุดที่	๑	

	 ๑๖)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร	ชุดที่	๒	

 1.2 คณะอนุกรรมการ 

	 ๑)	 คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 ๒)	 คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	และพื้นที่ใกล้เคียง

	 ๓)	 คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

	 ๔)	 คณะอนุกรรมการก�ากับการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

	 ๕)	 คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า

	 ๖)	 คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้า

	 ๗)	 คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
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	 ๘)	 คณะอนุกรรมการบูรณาการการกัดเซาะชายฝั่ง

	 ๙)	 คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

	 ๑๐)	 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

	 ๑๑)	 คณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 ๑๒)	 คณะอนุกรรมการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

	 ๑๓)	 คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลทัศน์

	 ๑๔)	 คณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

	 ๑๕)	 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล

	 ๑๖)	 คณะอนกุรรมการก�ากบัการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์การจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

	 	 	 เชิงบูรณาการ

	 ๑๗)	 คณะอนกุรรมการอนสุญัญารอตเตอร์ดมัว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมลูสารเคมล่ีวงหน้าส�าหรบัสารเคมอีนัตราย 

	 	 	 และสารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

	 ๑๘)	 คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

	 ๑๙)	 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

2. คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

	 ๒.๑	 คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ

	 ๒.๒	 คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดท�าแนวทางการแสดงเจตจ�านง	 (Pledge) 

	 	 	 การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ	(NAMAs)

	 ๒.๓	 คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีไทยในการเจรจา

๓. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

	 ๓.๑	 คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ

๔. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 

	 ๔.๑	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�าเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์

	 ๔.๒	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

๕. คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

	 ๕.๑	 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

	 ๕.๒	 คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

	 ๕.๓	 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง

	 ๕.๔	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ

๖. คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

	 ๖.๑	 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน	
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๗. คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 

	 ๗.๑	 คณะอนุกรรมการก�ากับ	ติดตามและประเมินผล

	 ๗.๒	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตื้นเขินของทะเลสาบและการจัดระเบียบเครื่องมือประมง 

	 	 	 ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

	 ๗.๓	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน�้าเสีย	และขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

	 ๗.๔	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการลดลงและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ป่าต้นน�้า	และ 

	 	 	 ป่าพรุ	ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

๘. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

	 ๘.๑	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๘.๒	คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

๒. เอกสารเผยแพร่ การจัดท�าสื่อต่างๆ

 ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทย

โครงการหรือกิจการที่ต้องทำา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

แนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำาหรับโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

Environmental Impact
Assessment in Thailand
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 ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง	http://envfund.onep.go.th

แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แหล่งเงินทุนด้านการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกู้จาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมสำาหรับภาคเอกชน

ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
(ฉบับภาษาญี่ปุ่น)

การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์
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 ส�านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

	 -	 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 -	 รายงานประจ�าป	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 -	 รายงานการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 	 พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	ระยะครึ่งแผน	(ภายหลังการประกาศใช้	๒	ป)

	 -	 รายงานการติดตามประเมินผลสถานภาพและการบริหารจัดการ

	 	 พื้นที่ชุ่มน�้าในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 -	 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปที่	๓	ฉบับที่	๑	–	๔

	 -	 จับตาประเด็นร้อนข่าวสิ่งแวดล้อม	๔	ฉบับ	ตุลาคม	–	ธันวาคม	๒๕๕๖	,	มกราคม.	–	มีนาคม	๒๕๕๗	,	เมษายน	–	

	 	 มิถุนายน	๒๕๕๗	,	กรกฎาคม	–	กันยายน	๒๕๕๗

คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน 
ควบคุม และกำาจัดของประเทศไทย

ทะเบียนรายชื่อพืชในประเทศไทย
เล่มที่ ๑

     ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
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ส�านัก / กอง โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักงานเลขานุการกรม (สลก.)

เลขานุการกรม	 ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๕	-	๑๖ ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๑

กลุ่มงานคลังและพัสดุ ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๙	-	๒๓ ๐	๒๒๖๕	๖๖๔๑

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๔	-	๒๕

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๖	-	๒๗ ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๖

กลุ่มงานอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๘

๐	๒๒๖๕	๖๖๔๘

๐	๒๒๖๕	๖๕๒๘

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๐	-	๓๒ ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๑

ส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๑

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๐	๒๒๖๕	๖๗๓๐ ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๒

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๓	–	๔ ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๒

กลุ่มงานนโยบายและแผน ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๕ ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๖

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๒ ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๑

กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ ๐	๒๒๖๕	๖๖๗๖ ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๘

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๙ ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๐

๓. หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของผู้บริหาร ส�านัก และกอง

ผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร

เลขาธิการ ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๕ ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๖

รองเลขาธิการ

นางอัษฎาพร	ไกรพานนท์

๐	๒๒๖๕	๖๕๐๔ ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๖

รองเลขาธิการ	

นายพงศ์บุณย์	ปองทอง

๐	๒๒๖๕	๖๕๐๗ ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๘

รองเลขาธิการ

นางปิยนันท์	โศภณคณาภรณ์

๐	๒๒๖๕	๖๕๑๗ ๐	๒๒๖๕	๖๕๑๒

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

นางอินทิรา	เอื้อมลฉัตร

๐	๒๒๖๕	๖๕๐๐	ต่อ	๖๘๓๑ ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๙



รายงานประจำาปี ๒๕๕๗

12๖

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�านัก / กอง โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวผ.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๓	-	๑๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๕ ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๖

กลุ่มงานเหมืองแร่ ๐	๒๒๖๕	๖๖๑๗	–	๑๘

กลุ่มงานอุตสาหกรรม ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๗

กลุ่มงานคมนาคม ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๑	–	๒๒

กลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๓	-	๒๔

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน�้าและเกษตรกรรม ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๕	-	๒๖

กลุ่มงานพลังงาน ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๘

กลุ่มงานปิโตรเคมี	 ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๐

กลุ่มงานพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

๐	๒๒๖๕	๖๖๓๐ ๐	๒๒๖๕	๖๖๒๙

ส�านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (สตป.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๕ ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๖

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๗	-	๓๘

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน ๐	๒๒๖๕	๖๕๓๙	-	๔๐ ๐	๒๒๖๕	๖๖๘๖

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๑	-	๔๒

ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม (สกส.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๗

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๙	–	๙๐ ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๘

กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๗	-	๘ ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๑	–	๓ ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๘

กลุ่มงานติดตามประเมินผล ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๕	-	๖ ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๓	-	๔ ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๔

กลุ่มงานอ�านวยการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ๐	๒๒๖๕	๖๖๐๐ ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๙

ส�านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๖๕๐

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๖๙๒ ๐	๒๒๖๕	๖๕๙๒
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ส�านัก / กอง โทรศัพท์ โทรสาร

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๐	ต่อ	๖๘๔๒

๐	๒๒๖๕	๖๖๙๒

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนากลไก ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๐	ต่อ	๖๗๘๓

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๐	ต่อ	๖๗๘๕

๐	๒๒๖๕	๖๖๙๐

ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สชพ.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๕

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๖	-	๖๘ ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๗

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๙	-	๗๐ ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๐

กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๑	-	๗๒ ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๒

กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๓	-	๗๔ ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๓

ส�านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (สธศ.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๕

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๗ ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๘

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ๐	๒๒๖๕	๖๕๗๙

๐	๒๒๖๕	๖๗๕๑

๐	๒๒๖๕	๖๕๘๐

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๑

๐	๒๒๖๕	๖๕๐๐	ต่อ	๖๗๕๕

๐	๒๒๖๕	๖๕๘๑

กลุม่งานอนรุกัษ์และพฒันากรงุรตันโกสนิทร์และเมอืงเก่า ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๓	–	๘๔ ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๔

กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๕	–	๘๖ ๐	๒๒๖๕	๖๕๘๖

กองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๕	-	๔๖ ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๔

กลุ่มงานวิเคราะห์การบริหารจัดการที่ดิน ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๗	-	๔๘

กลุ่มงานจัดที่ดินของทบวงการเมือง ๐	๒๒๖๕	๖๕๔๙	-	๕๐

กลุ่มงานสงวนหวงห้ามและจัดที่ดิน ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๑	-	๕๒

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กทส.)

ผู้อ�านวยการ ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๕	-	๕๖ ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๖

กลุ่มงานระบบนิเวศต้นน�้า ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๗	-	๕๘ ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๘
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�านัก / กอง โทรศัพท์ โทรสาร

กลุ่มงานระบบนิเวศแหล่งน�้า ๐	๒๒๖๕	๖๕๕๙ ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๐

กลุ่มงานระบบนิเวศเกษตร ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๑	-	๖๒ ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๒

กลุ่มงานระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๓ ๐	๒๒๖๕	๖๖๘๔

ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ (ฝลช.)

หัวหน้า ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๗ ๐	๒๒๖๕	๖๖๔๐

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๘ ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๘

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

๐	๒๒๖๕	๖๕๖๔ ๐	๒๒๖๕	๖๕๖๙

กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๖ ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๖

กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๗ ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๖

กลุ่มงานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๙ ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๙

กลุ่มงานประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ

๐	๒๒๖๕	๖๖๔๐ ๐	๒๒๖๕	๖๖๔๐

หน่วยงานอิสระ

กลุ่มตรวจสอบภายใน	(กตภ.) ๐	๒๒๖๕	๖๖๕๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพร.) ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๒	-	๓๓ ๐	๒๒๖๕	๖๕๒๖

กลุ่มนิติการ	(กนต.) ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๔	-	๓๕ ๐	๒๒๖๕	๖๖๓๕

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ๐	๒๒๖๕	๖๕๐๐	ต่อ	๖๘๔๕




