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สารจากผู้บริหาร
5สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การจัดท�ารายงานประจ�าปี	 2562	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 ซึ่งเป ็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม	มภีารกจิเกีย่วกับการก�าหนดนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 
เพือ่สนบัสนนุการสร้างความเข้มแขง็ด้านเศรษฐกจิของประเทศ	และสนบัสนนุการพัฒนาทีย่ั่งยนื 
และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ	และต่างประเทศ
 

ผลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญัของสำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย การดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การดำาเนินงานตามแผนแม่บท 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านสิง่แวดล้อมในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ 

สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า รายงานประจำาปี 2562 ฉบับนี้  

จะเป็นสื่อกลางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและผู้ท่ีสนใจ  

ได้รับทราบผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำานักงานฯ และสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึง 

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานของสำานักงานฯ ด้วยดีมาโดยตลอด  

มา ณ โอกาสนี้

นางรวีวรรณ  ภูริเดช
เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายสุโข  อุบลทิพย์
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พนักงานธุรการ	ระดับ	๓
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
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กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
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เพชรจรัสแสง สผ. 

นางสาวศาลติา ทบัพุม่  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
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ข้อมูลภาพ
รวมองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะด้าน (CK expert)

“การจัดท�าแผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

นางภัทรินทร์ ทองสิมา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ	
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	องค์ความรู้ส�าคัญ	

“จะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการ/กิจการ	
เข้าข่ายต้องจัดท�ารายงาน	EIA”

นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ	
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมองค์กร



วิสัยทัศน์
และพันธกิจ 

วัฒนธรรม
และค่านิยมหลัก 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงสร้าง
องค์กร 

อ�านาจหน้าที่ อัตราก�าลัง
งบประมาณ

และผลการใช้จ่าย
ระบบ

การตรวจสอบภายใน
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วิสัยทัศน์
และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580

พันธกิจ (Mission)

1
จัดทำานโยบาย แผน  

และมาตรการแบบบรูณาการ  

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  

การรักษาสภาพแวดล้อม

2
สร ้ า งคว ามร ่ ว มมื อ 

กั บ เครื อข ่ า ยชุ มชน 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ในการนำานโยบายแผน 

เเละมาตรการสูก่ารปฏบิตัิ

3
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น  

เสนอแนะและรายงาน

ผ ล บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

4
สร้างความรู้ความเข้าใจ

ทุกภาคส่วนและสื่อสาร

เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

5
สร้างกลไกขับเคลื่อน 

และสนับสนุนการดำาเนินงาน 

ของประเทศทีส่อดคล้องกบั 

อนสุญัญาระหว่างประเทศ 

ด้านทรพัยากรธรรมชาติ

แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  

โดยเป็นไปตามภารกิจ

ของสำานักงาน



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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วัฒนธรรม
และค่านิยมหลัก

วัฒนธรรม (Culture)

มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย แม่นในหลักการ มั่นในคุณธรรม

ค่านิยมหลัก (Core Value)
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์และกำาหนดค่านิยม

หลัก (Core Value) เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีแนวความคิด ความเช่ือ และปรับพฤติกรรมการทำางานให้เป็นทิศทางเดียวกัน  

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความสำาเร็จ โดยใช้คำาว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก

Networking

มุ ่งเน ้นการสร ้างเครือข ่าย มุ ่งเน ้น 

การทำางานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและ

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประสาน

การทำางานแลกเปลีย่นข้อมลูเป็นเครอืข่าย

ร่วมกัน ยอมรับในบทบาทหน้าท่ีของกัน 

และกนั เพ่ือร่วมกนัเอือ้เฟ้ือเก้ือกูลให้สามารถ

ทำางานสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือ

ของทุกฝ่าย

Awakening Knowledge

จิตใจใฝ่รู ้หมัน่พฒันาตน มุง่พฒันาความรู้

ของตนเองอย่างสมำ่าเสมอ ด้วยความ

กระตอืรอืร้นทีจ่ะเปิดรบัและเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ 

ทั้งในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเอง และ

ความรู้รอบตัวต่างๆ (รู้ลึก รู้กว้าง และ 

รู ้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถ

พฒันาตนเองให้เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ในทุกๆ ด้านได้ตลอดเวลา

Team Working

กระตือรือร้น ท�างานเป็นทีม มุ ่งเน้น 

การทำางานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและ

หน่วยงานภายใต้องค์กร ด้วยความเชื่อมั่น

ในกันและกัน สามารถติดต่อส่ือสารและ

ประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งใน

การทำางาน และการทำากจิกรรมอืน่ๆ ร่วมกนั 

เพื่อนำาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร

ออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความ

สมานฉันท์ มีความรักและความภูมิใจ  

เห็นคุณค่าในองค์กร

Uncovering

ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส บุคลากร 

มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผย

กระบวนการจัดทำานโยบายและแผนการ

วเิคราะห์ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม การจดัสรรเงนิกองทนุต่อ

สาธารณชนได้ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

รวมถึงมี เอกสารหลักฐานที่สามารถ 

ตรวจสอบได้

Result-Based Orientation

มุง่เป็นเลศิในผลการปฏบิตังิาน บคุลากร 

มคีวามชำานาญ ทำางานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล โดยยึด เป ้ าหมาย 

ขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการ

ทีถ่กูต้องในการดำาเนนิงานไม่เปล่ียนแปลง

ผันแปรไปตามปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงปัจจัยทางการเมือง และสามารถ

ผลักดันให้นโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมได้รบัการยอมรบั

และดำาเนนิควบคู่ไปกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

Expertise

มคีวามเชีย่วชาญอย่างมอือาชีพ บคุลากร

ผูป้ฏบิตังิานเป็นผู้ทีม่คีวามรอบรูแ้ละความ
ชำานาญในเรือ่งนัน้ๆ อย่างถกูต้องและชัดแจ้ง 
มีการทำางานโดยใช้ความรู้ ความชำานาญ 
ความเชีย่วชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ 
ทีถ่กูต้องและเหมาะสม มคีวามรบัผดิชอบ
และตรงต่อเวลา ไม่ปล่อยให้ล่าช้าจนก่อความ
เสยีหายต่อตนเองและผู้อืน่ มหีลักการและ
จุดยนืในการทำางาน และให้บรกิารด้านนโยบาย 
และแผน ในการจั ดก า รทรั พย ากร 
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีจ่ะทำาให้องค์กร 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำานโยบาย 
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ของประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2560 - 2579 

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ : 
1.	นโยบาย	แผน	และมาตรการ	มีการน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	โดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
2.	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการน�านโยบาย	แผน	และมาตรการไปสู่การปฏิบัติ
3.	มีกระบวนการท�างานแบบบูรณาการตามหลักวิชาการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง	ทันสมัย	และเชื่อถือได้
4.	มีโครงสร้าง/ระบบงาน/เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงป้องกัน	พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ : 
1.	มีนิติธรรมในพื้นที่	ลดความขัดแย้ง
2.	หน่วยงานน�ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.	ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน
4.	ฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สื่อสารองค์กร	และความรับผิดชอบต่อสังคม	

วัตถุประสงค์ : 
1.	สผ.	มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก	ส่งผลให้สังคมมีความเชื่อมั่น	และน�านโยบาย	แผน	และมาตรการไปปฏิบัติ	
	 ท�าให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศ
2.	มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจร	และหลากหลายช่องทาง
3.	บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
4.	บุคลากรมีจิตบริการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างกระแสการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

วัตถุประสงค์ : 
1.	ประชาชนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.	มีการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
3.	เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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โครงสร้างองค์กร

กองประสานการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

กองจัดการ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรม

กองจัดการ 
ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ

กองบริหาร 
กองทุนสิ่งแวดล้อม

กลุ่มนิติการ

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม*

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านระบบการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการ สผ. 
(3 ต�าแหน่ง)

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เลขาธิการ สผ.

กองพัฒนาระบบ 
การวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส�านักงาน
เลขานุการกรม

กองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน

กองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ

กองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม

กองบริหารจัดการที่ดิน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หมายเหตุ: 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	2560	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560

	*	หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน
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อ�านาจหน้าที่ 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2560 ให้ สผ. มภีารกิจเก่ียวกับการกำาหนดนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม โดยเสนอแนะ

นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  

ตลอดจนตดิตาม ตรวจสอบมาตรการและเงือ่นไขผลกระทบสิง่แวดล้อมตามรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพือ่สร้างความเข้มแขง็

ด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี และประสานความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมูอิากาศและความหลากหลายทางชวีภาพกบัหน่วยงานทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มหีน้าทีแ่ละอำานาจ ดงัต่อไปนี้

1.
จัดทำานโยบายและแผนการอนุรักษ ์ 

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

2.
ประสานและจัดทำ าแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ

ดำาเนินการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่น 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งประสานการจัดการ 

เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

3.
ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และดำาเนินการ

ให้มีการประกาศเขตพื้นที่ และมาตรการ

คุ้มครองทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

4.
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การดำาเนินงานตามนโยบาย แผน และ

มาตรการ และจัดทำารายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.
ดำาเนนิการเกีย่วกบัการวเิคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการหรือ

กิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งมี

แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

6.
บริหารงานกองทุนสิ่ งแวดล ้อมให ้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผน

และมาตรการ และการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน

7.
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการกำาหนดนโยบาย และแนวทางการ

บรหิารทีด่นิและทรัพยากรดนิ การวางแผน

การถอืครองทีด่นิ การสงวนและพฒันาทีดิ่น

เพือ่จดัให้แก่ประชาชน และการสงวนหรอื

หวงห้ามที่ดินของรัฐ

8.
ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง

ประเทศและต่างประเทศ ในการดำาเนนิการ

ร่วมด้านนโยบายและแผนการอนรุกัษ์และ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

9.
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

การกักเก็บ และการปลดปล่อยก ๊าซ 

เรอืนกระจก รวมทัง้ศกึษา วจิยั และพฒันา

เก่ียวกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

10.
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการกำาหนดนโยบายและแผน การอนรุกัษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างย่ังยืน ตลอดจนดำาเนินการ

ตามพันธกรณขีองความตกลงระหว่างประเทศ

ทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายทางชีวภาพ

และพื้นที่ชุ่มนำ้า

11.
ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกำาหนดให้

เป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงาน หรือ 

ตามทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย
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อัตราก�าลัง

อัตราก�าลัง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีอัตรากำาลังทั้งสิ้น 585 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ  

ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้าราชการ

292
คน

13
คน

165
คน

24
คน

91
คน

ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ
พนักงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม
ลูกจ้างโครงการ/
พนักงานจ้างเหมา

อัตราก�าลังข้าราชการ 
ข้าราชการ รวมทั้งสิ้น 292 คน ประกอบด้วย ตำาแหน่งบริหาร ตำาแหน่งอำานวยการ ตำาแหน่งวิชาการ และตำาแหน่งทั่วไป ดังนี้

บริหาร

วิชาการ

ทั่วไป

อ�านวยการ

1
คน

3
คน

3
คน

12
คน

6
คน

71
คน

96
คน

86
คน

3
คน

6
คน

5
คน

สูง

ช�านาญการพิเศษ

ช�านาญงาน

เชี่ยวชาญ

อาวุโส

สูงต้น

ช�านาญการ

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

ต้น
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งบประมาณและผลการใช้จ่าย

สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ได้รบัการจดัสรรงบประมาณตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือ่ดำาเนนิการภายใต้ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

และยทุธศาสตร์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรรภายใต้ยทุธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ

ของ สผ. เป็นวงเงนิทัง้สิน้ 804,673,300 บาท สามารถจำาแนกงบประมาณท่ีได้รบัการจดัสรร และผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ได้ดงันี้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จ�าแนกตามแผนงาน	ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 161,650,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการนำ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  193,851,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์  52,143,000 บาท
 3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
  และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
 3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหล่ือมลำ้าทางด้าน 
  เศรษฐกิจและสังคม
 3.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื ้นฟูและป้องกันการทำาลาย 
  ทรัพยากรธรรมชาติ
4. แผนงานบูรณาการ  397,027,900 บาท
 4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ 
  มลพิษและสิ่งแวดล้อม
 4.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ศ.	2562
ตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สผ. ได้รบัการจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้ 804,673,300 บาท 

โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำานวนทั้งสิ้น 616,141,797 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 โดยจำาแนกได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงจ�านวนงบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรรประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

แผนงานบูรณาการ แผนงานพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์แผนงานบุคลากรภาครัฐ

49%

7%

20%

24%

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 158.5245 112.1030 10.9516 399.9234 123.1708 804.6733

ผลเบิกจ่าย 161.3556 109.7093 12.8771 220.3778 111.8220 616.1418

คิดเป็นร้อยละ 101.79 97.86 117.58 55.11 90.79 76.57
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ล้านบาท

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่าย
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ระบบการตรวจสอบภายใน

ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์

ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในสำาหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561  

การตรวจสอบภายใน หมายถงึ การให้ความเช่ือมัน่และให้คำาปรึกษา

อย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง 

การดำาเนินงานของส่วนราชการ สนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุ 

ถงึเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 

ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ฝ่ายบริหารและ 

หน่วยงานภายใน สผ. (หน่วยรบัตรวจ) เพือ่เป็นข้อมลูต่อฝ่ายบรหิาร

และหน่วยรบัตรวจ ในด้านการให้ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ การให้

ความเชื่อมั่น และให้คำาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

โดยการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หลักการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	สผ.	พิจารณาภายใต้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง	4	ข้อ	ได้แก่	
1) ข้อทักท้วง ข้อสังเกตจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี

2) แนวทางการตรวจสอบประจำาปีของกรมบัญชีกลาง 

3) ยุทธศาสตร์ สผ. นโยบายเลขาธิการ สผ. 

4) แผนการตรวจสอบหรือแนวทางการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	สผ.	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	คือ	

การด�าเนินงานตรวจสอบภายใน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในสำาหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ.  2561 กลุม่ตรวจสอบ 

ภายใน สผ. ได้ดำาเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน จำานวน 10 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2) ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ

 อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

3) ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ 

4) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ 

5) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้

 ค่าสาธารณูปโภคค้างชำาระของส่วนราชการ 

6) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สผ.

7) ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 

8) การตรวจสอบการดำาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 

9) ตรวจสอบการดำาเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

1) การวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง

2) การวางแผน
การตรวจสอบ

3) การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

4) การรายงานผล 
การตรวจสอบและการตดิตาม
ผลการตรวจสอบ

10) การตรวจสอบการดำาเนินงานของกองทุนสวัสดิการ สผ.

ผลการตรวจสอบ

การด�าเนินการตรวจสอบส่วนใหญ่ 

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบั  

มติคณะรัฐมนตรท่ีีเก่ียวข้อง 

และกลุม่ตรวจสอบภายใน 

ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก�าหนด



ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ



ผลการด�าเนินงาน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ
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ผลการด�าเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	5	 เมษายน	2559	มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการ
และข้อราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามค�าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ	(คสช.)	ที่	5/2559	เรื่อง	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	โดยมีผล
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ	(มาตรา	44)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ของ	สผ.	ตามตารางที่	1	



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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ตารางที่ 1 ผลการดำาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

องค์ประกอบ
การประเมิน ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน/ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน คะแนน คะแนน
องค์ประกอบขั้นต่�า 

(25)
มาตรฐาน 

(75) 
ขั้นสูง 
(100)

1. Function Base 1. ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน 
และคมนาคมขนส่งลดลง

ร้อยละ 

12

(45.69 MtCO
2
e) 

ร้อยละ 

13

(47.77 MtCO
2
e)

ร้อยละ 

14

(51.44 MtCO
2
e) 

 

ร้อยละ 

14.09

100.00 98.13

2. ร้อยละของโครงการ 
ท่ีรักษามาตรการตามรายงาน EIA 

ร้อยละ
44.28

ร้อยละ
51.42

ร้อยละ
58.55

ร้อยละ 
57.48

96.25

2. Agenda Base 1. ความสำาเร็จในการปรับปรุง
ระบบการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม

1-2
ผลผลิต

3-4
ผลผลิต

5
ผลผลิต

5
ผลผลิต

100.00 100.00

3. Area Base ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3

4. Innovation Base 1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม 100
(คะแนน)

95
(คะแนน)

95.00 95.00

5. Potential Base 1. การดำาเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

100
(คะแนน)

95
(คะแนน)

95.00 95.00

คะแนนเฉลี่ย 97.03

สรุปผลการประเมิน

Function Base Agenda Base Area Base Innovation Base Potential Base สรุปผลประเมิน

98.13
คะแนน

100
คะแนน

ไม่มีตัวชี้วัด
95.00
คะแนน

95.00
คะแนน

คะแนนเฉลี่ย
97.03

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ 

ระดับคุณภาพ	ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ตั้งแต่	90.00	–	100.00	
ระดับมาตรฐาน	มาตรฐานขั้นสูง	ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ตั้งแต่	75.00	–	89.99	
มาตรฐานขั้นต�่า	ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ตั้งแต่	60.00	–	74.99	
ระดับต้องปรับปรุง	ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ต�่ากว่า	60.00



26 รายงานประจำาปี 2562

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ สผ. 
แบ่งได้ 15 กลุ่ม ดังนี้

การด�าเนินงาน
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

กลุ่มที่ 1

สผ.	 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 เป้าหมายที่	 12	 แผนการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน	มีการด�าเนินการ
ท่ีส�าคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	 
ในประเด็นการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ดังนี้

1) ศกึษาแนวทางการจดัการการสญูเสยีอาหารเพือ่การ

บริโภคทีย่ั่งยนื เพือ่หาแนวทางการจดัการการสญูเสยีอาหาร

ในรูปแบบขยะอาหารทีเ่หมาะสมกบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขยะอาหาร อาทิ 

หน่วยงานราชการ วดั บ้านเรอืนประชาชนและผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะร้านค้าปลีก - ส่ง ร้านอาหาร  

โรงแรม รวมถึงภาคส่วนท่ีร่วมจัดการขยะอาหาร อาทิ 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐอื่นๆ และ NGOs  

โดยได้มีการศึกษาในพื้นที่นำาร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการผลิตและ 

การบริโภคที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมาย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนืของประเทศและของโลก ข้อมลูทีร่วบรวม 

และวิเคราะห์แล้วถูกนำามาจัดทำาร่างรายละเอียดแนวทาง

สำาหรับนำาไปกำาหนดวิธีการและข้อปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ

การลดการสูญเสียอาหาร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพื่อส่งเสริมการลดการสูญเสียอาหารของประเทศต่อไป

การศกึษาแนวทางการจดัการการสญูเสยีอาหารเพือ่การบรโิภค
ที่ยั่งยืน

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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2) ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต

และการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย ระยะท่ี 2 ร่วมกับสำานักงาน

ศูนย์วิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาวิธีการ

คำานวณตวัชีว้ดัภายใต้เป้าหมายการพฒันายัง่ยนืที ่12 (SDG12) รวมทัง้พัฒนา

ระบบฐานข้อมลู ให้สามารถนำาเข้า ประเมินผล และตดิตามข้อมลูจากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลประกอบการ

รายงานต่อประชาคมโลก โดยการดำาเนนิงานในระยะที ่2 ได้คัดเลอืกตวัชีวั้ด

มาศึกษาจำานวน 5 ตัวชี้วัด (จากทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 12.1.1 

จำานวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการผลิตและการบริโภค 

ที่ยั่งยืน (SCP) หรือมีการนำาเอา SCP มาเป็นลำาดับสำาคัญหลักหรือเป้าหมาย

ในนโยบายระดบัชาติ ตวัช้ีวดัที ่12.4.2 ของเสียอนัตรายให้เกดิข้ึนต่อหวั และ

สัดส่วนของเสียที่ได้รับการบำาบัด จำาแนกตามประเภทการบำาบัด ตัวช้ีวัด 

ที ่12.7.1 จำานวนประเทศทีมี่การดำาเนนิการตามนโยบายและแผนปฏิบตักิาร

ด้านการจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐัอย่างยัง่ยนื ตวัชีว้ดัที ่12.8.1 มกีารดำาเนนิการ 

เกีย่วกบั (i) การศกึษาเพือ่ความเป็นพลเมอืงโลก และ (ii) การจัดการศกึษา 

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (รวมถงึการศกึษาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ)  

เป็นเรื่องหลักๆ ใน (a) นโยบายการศึกษา 

ของประเทศ (b) หลกัสตูรการสอน (c) การศกึษา

ของครูผู้สอน และ (d) การประเมินนักเรียน/

นกัศึกษา และตวัชีว้ดัที ่12.b.1 จำานวนยทุธศาสตร์

หรือนโยบาย ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและ 

การนำาแผนไปดำาเนนิการให้เกดิผล โดยมกีารตดิตาม 

และใช้เครื่องมือการประเมินตามที่ได้ตกลงไว้ 

ทัง้นี ้ เพือ่นำามาศกึษาในรายละเอยีดและจดัทำา

แนวทางการจดัเกบ็ข้อมลู เพือ่สร้างความมัน่ใจ

ในข ้อมูลของประเทศไทยที่ต ้องรายงาน 

ต่อประชาคมโลกต่อไป นอกจากนี ้การดำาเนนิงาน

โครงการฯ ระยะที่ 2 ยังได้มีการปรับปรุง 

แผนขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

พ.ศ. 2560 - 2580 เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ต่างๆ ทีเ่ปล่ียนแปลง ทัง้จากภายในและภายนอก

ประเทศ รวมทัง้ทิศทางของโลกอนาคตอกีด้วย

การประชุมภายใต้โครงการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย	ระยะที่	2

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานนโยบายและแผน
0 2265 6605
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3) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา 

ทีย่ั่งยนื เป้าหมายท่ี 12 เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการจดัทำารายงาน

การทบทวนการดำาเนนิการตามวาระการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2030 

ระดับชาติ โดยสมัครใจ พ.ศ. 2562 (Voluntary National  

Review: VNR) ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำาเนินงานโดยสรุป 

ของทกุเป้าประสงค์ และการดำาเนนิงานในขัน้ต่อไป เสนอต่อกระทรวง

การต่างประเทศ เพือ่รวบรวมและจัดทำารายงานผลการดำาเนนิการ

ตามวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืในระดบัชาตโิดยสมคัรใจ (Voluntary 

National Review: VNR) สำาหรับเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ ผ่านการ

จดักจิกรรมคูข่นานการประชมุหารอืทางการเมอืงระดบัสงูว่าด้วย

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (High-Level Political Forum on Sustainable 

Development: HLPE) ในเดือนกรกฎาคม 2562

4) จัดประชุมวิชาการ ASEAN SCP Multi-stakeholders  

Dialogue with a focus on SCP and Circular Economy 

through Sustainable Tourism and Food Waste ร่วมกบั 

กรมควบคมุมลพิษ กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม และเครอืข่าย 

ส่งเสรมิการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนืแห่งประเทศไทย (Thai SCP  

Network) เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมาร ีวอเตอร์เกท 

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู ้ 

ความเข้าใจให้แก่ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนเป็นการแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ มุมมอง และบทเรียนที่ได้จากการดำาเนินงาน 

ด้านเศรษฐกจิหมนุเวยีน ผ่านการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื และการ

จดัการขยะอาหาร ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมประชุม ทัง้จากหน่วยงานภาครฐั 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กร

ระหว่างประเทศ ประมาณ 160 คน โดยได้รับข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายที่สำาคัญในการขับเคล่ือนการผลิตและการบริโภค 

ทีย่ัง่ยนืให้ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ การให้ความรูแ้ละสร้างจติสำานกึ

อย่างทัว่ถงึ ต่อเนือ่ง และผ่านช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพ การลด 

ของเสยีจากแหล่งกำาเนดิ และการสนบัสนนุการใช้สนิค้าและบรกิาร

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมเพือ่ผลกัดนัให้ผูบ้รโิภคขบัเคลือ่นให้เกดิ

ตลาดสีเขยีว ซึง่ สผ. จะนำาไปใช้ประกอบการปรบัปรงุแผนขบัเคลือ่น

การผลิตและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื พ.ศ. 2560 - 2579 ต่อไป

บรรยากาศผู้เข้าร่วมภายในงานประชุมวิชาการ
https://www.facebook.com/EUSWITCHAsia/photos

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานนโยบายและแผน
0 2265 6605
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ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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สผ.	 ในฐานะหน ่วยงานรับผิดชอบ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 เป้าหมาย
ที่	13	การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ	 มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล	ในประเดน็
การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	 เพื่อให้
บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ดังนี้

1) บูรณาการประเดน็ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2580) โดยบรรจไุว้ในประเดน็ที ่ 3 สร้างการเตบิโต

อย่างยัง่ยนืบนสงัคมท่ีเป็นมติรต่อสภาพภมูอิากาศ 

รวมทัง้ได้จดัทำาแผนปฏบิตักิารสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

ตามแผนที่นำ าทางการลดก ๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573 แผนการ 

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แห่งชาต ิและสนบัสนนุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยทำา

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  

ปี พ.ศ. 2564 - 2573 รายสาขา (สาขาพลงังาน  

สาขาขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม

และการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงนำ้าเสียอุตสาหกรรม 

และสาขาการจดัการของเสยีชุมชน) เพ่ือให้ทกุภาคส่วน

ที่ เกี่ยวข ้องใช ้เป ็นแนวทางในการขับเคลื่อน 

การดำาเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ รวมทั้งได้จัดทำา

รายงานแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (Third National 

Communication) เพือ่สือ่สารการมส่ีวนร่วมของ

ประเทศไทยในการดำาเนินการร่วมกับประชาคม

โลกในการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 

2) ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือรายงาน

ความก ้าวหน ้าการด�า เนินงานขับเคลื่อน 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืที ่13 อาท ิกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

เป้าประสงค์ท่ีจะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการต้านทาน ยดืหยุน่ และปรบัตวัต่อภยัอนัตราย

ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ

จะต้องปรับปรุงการศึกษา สร้างความตระหนักรู้

และขีดความสามารถของมนุษย์และสถาบัน 

ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการปรบัตวั ลดผลกระทบ รวมถงึการเตอืนภยั 

ล่วงหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การด�าเนนิงานตามแผน
การปฏริปูประเทศ
ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	สผ.	มกีารด�าเนนิการ
ทีส่�าคญัตามแผนการปฏรูิปประเทศด้านทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดังนี้

การจัดที่ดินท�ากนิให้ชมุชน 
ตามนโยบายรัฐบาล 
สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดิน 

แห่งชาติ (คทช.) ดำาเนินการตามนโยบายลดความเหล่ือมลำ้า 

ของสังคม และแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำากินของเกษตรกร 

และการรุกลำ้าเขตป่าสงวนโดยกำาหนดมาตรการกระจายสิทธิ 

การถือครองให้ชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิทีอ่ยูม่าก่อนประกาศเขตป่าไม้

ได้อยูอ่าศยั ทำากนิ อย่างถกูต้องภายใต้การรบัรองสิทธร่ิวมชุมชน 

และออกมาตรการป้องกันการเปล่ียนมือไปอยู่ในครอบครอง

ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร แนวทางดังกล่าวได้ดำาเนินการตาม

นโยบายการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และกฎหมายของประเภทที่ดิน

ทีเ่กีย่วข้อง และตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2558 

เรื่อง การจัดที่ดินทำากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและมติ

คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่21 มถินุายน 2559 รบัทราบกระบวนการ

การจัดที่ดินทำากินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เขต

ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน และ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 รับทราบ

กระบวนการการจดัทีด่นิทำากนิให้ชมุชนในพืน้ทีท่ีร่าชพสัด ุโดยมี

กรอบการดำาเนินงานตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

(1) การจดัหาทีด่นิ : จดัหาทีด่นิเพือ่จดัให้แก่ราษฎรผูท้ีไ่ม่มทีีดิ่น

ทำากิน ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ คทช. กำาหนด

(2) การจัดคนลง : การจัดที่ดินให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำากิน ในรูป

สหกรณ์ ชุมชนหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยมิให้กรรมสิทธ์ิ 

แต่อนญุาตให้เข้าทำาประโยชน์ หรอือยูอ่าศยัทำากนิตามกฎหมาย

ของประเภทที่ดิน และการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่ดิน

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั
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(3) การส่งเสรมิและพฒันาอาชพี : ส่งเสรมิ พฒันาอาชพี และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกจิชมุชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้กรอบการดำาเนินงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ได้จัดที่ดินให้แก่ประชาชนไปแล้ว 184 พื้นที่ 63 จังหวัด 65,555 ราย และมีพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพแล้ว 132 พืน้ที ่58 จงัหวดั และกำาหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายการจดัทีด่นิทำากนิให้ชมุชน ตัง้แต่ปี 2558 - 2563 จำานวน 919 พืน้ท่ี 

70 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 1,598,933-3-18.70 ไร่ ประกอบด้วย

ตารางสรุปพื้นที่เป้าหมายด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน

ล�าดับ ประเภทที่ดิน
เป้าหมาย ออกหนังสืออนุญาตแล้ว

พื้นที่ จังหวัด
เนื้อที่

(ไร่-งาน-ตารางวา)
พื้นที่ จังหวัด

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

1 ป่าสงวนแห่งชาติ 321 62 1,476,228-3-87.85 129 56 632,382-1-53.06

2 ป่าชายเลน 458 22 23,351-1-58.20 48 7 14,878-1-72.20

3 ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 73 16 73,024-2-92 20 7 13,180-2-85

4 ที่ดินสาธารณประโยชน์ 29 12 10,802-3-26.70 7 5 2,602-1-45

5 ที่ราชพัสดุ 7 6 6,864-0-48 2 2 41-3-00

6
ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม
ในนิคมสร้างตนเอง

31 26 8,661-3-05.95 - - -

รวมทั้งสิ้น 919 70 1,598,933-3-18.70 206 62 663,085-2-55.26

 

1
	ด้านการ

พัฒนาที่ดินและ
การใช้ประโยชน์
ที่ดินบนพื้นฐาน
ข้อมูล	Zoning	

2 
ด้านการพัฒนา
แหล่งน�้าและการ
พัฒนาปัจจัย 
พื้นฐาน	

3 
ด้านการส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพ	

4 
การจัดท�าเมนู
อาชีพเชิง
บูรณาการ	 

ด้านการส่งเสริม 
การรวมกลุ่ม	

5 
ด้านการ

สนับสนุนเข้าถึง
แหล่งทุน

6 
ด้านการส่งเสริม
และจัดท�าบัญชี
ครัวเรือน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิเคราะห์ 
การบริหารจัดการที่ดิน
0 2265 6547



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้า 

1) การประเมินสถานภาพลุ่มน�้าหลัก

และลุ่มน�้าสาขา ซ่ึงประกอบด้วยการ 

จดัทำาเกณฑ์ วธิกีาร และสร้างชดุตวัช้ีวัด

ในการประเมินสถานภาพลุ่มนำ้า จัดทำา

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นกับพื้นท่ีลุ่มนำ้า รวมท้ังจัดทำา

โครงการนำาร่องในการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟู

พื้นที่ต้นนำ้าลำาธาร เพื่อเป็นชุมชนและ

กจิกรรมต้นแบบการปฏบิตัจิรงิ ในพืน้ที่

ลุ่มนำ้าภาคตะวันตกและภาคกลาง

2) จดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่ฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน�้าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน และมี

ความวกิฤตติามผลการประเมนิสถานภาพ ในพืน้ทีลุ่ม่นำา้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ซ่ึงผลจากการดำาเนนิโครงการสามารถ

ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ

วางแผนจัดการและแก ้ไขป ัญหา 

ความวิกฤติของพื้นที่ลุ ่มนำ้าได้อย่าง 

ถกูต้องตามสถานการณ์และตามลำาดบั

ความวกิฤตหิรอืมคีวามจำาเป็นเร่งด่วน

การน�าเสนอผลการประเมินสถานภาพลุ่มน�้า

การร่วมวางแผนกับชุมชนพื้นที่ลุ่มน�้า การด�าเนินงานเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน�้า

สผ.	 ได้จัดท�าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้า	 ซึ่งเน้นให้ภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้า
ให้เป็นไปตามหลกัวชิาการและศักยภาพของพืน้ทีต่ามมาตรการการใช้ทีด่นิในแต่ละชัน้คณุภาพลุม่น�า้
ทีค่ณะรฐัมนตรีได้มมีตเิห็นชอบเป็นกรอบแนวทางปฏบิติัไว้แล้ว	โดยเน้นการด�าเนนิงาน	2	กจิกรรมหลกั	
ได้แก่	

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานบริหารจัดการ
ชั้นคุณภาพลุ่มน้�า
0 2265 6638
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การผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก

สผ. ได้จดัทำาแผนขับเคลือ่นพ้ืนทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน เพ่ือผลกัดนั 

ให้พ้ืนทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน ได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลก

ทางธรรมชาติของประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

สมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน  

ในระหว่างวันที ่30 มถุินายน - 10 กรกฎาคม 2562 ราชอาณาจกัรไทย 

ได้นำาเสนอพื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งมรดกโลก 

ทางธรรมชาติ ด้วยคำานึงถึงคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่ในด้าน 

ความหลากหลายทางชวีภาพของชนิดพนัธุพ์ชืและสัตว์ในพืน้ที ่และ

มุง่หวงัให้เกดิการอนรุกัษ์และมกีารจดัการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

พร้อมกบัการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของชุมชน แต่เนือ่งจาก

เงือ่นไขในเรือ่งขอบเขตพืน้ทีแ่ละเรือ่งสิทธมินษุยชนของกลุ่มชาตพินัธ์ุ

กะเหรีย่งในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน คณะกรรมการมรดกโลก

จงึมมีตส่ิงกลับเอกสารให้ไทยดำาเนนิการในเรื่องต่างๆ และจัดส่ง

เอกสารให้พิจารณาอีกครั้งภายในระยะเวลา 3 ปี

การผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง 

แห่งชาตขิองกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และหน่วยประสานงานหลักของกองทุน 

ภมูอิากาศสเีขยีว (Green Climate Fund: 

GCF) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี

ให้พฒันากระบวนการพจิารณาโครงการฯ 

และจัดทำากฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ  

ข้อบังคับ ตลอดจนรูปแบบวิธีการอื่นๆ  

ที่จำาเป ็นต ้องกำาหนดหรือบัญญัติขึ้น 

ภายในประเทศ เพือ่รองรบัการดำาเนนิงาน 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ให้ถกูต้องตามระเบยีบราชการพร้อมทัง้เป็น 

ผู้พิจารณาโครงการด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศ ที่ต้องการ

ขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก

กองทุน GCF จึงได้จัดทำาโครงการศึกษา

ความเหมาะสมในการขอรบัเงนิสนบัสนนุ

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภายใต้กรอบระหว่างประเทศของไทย  

โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพือ่ศกึษา

และพัฒนามาตรการขอรับเงินสนับสนุน

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศของ

ประเทศไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกบั

การสนบัสนนุด้านการเงนิจากต่างประเทศ 

ซึง่จะเป็นส่วนสำาคญัอย่างยิง่ต่อการกำาหนด

เป็นนโยบายการบริหารจดัการงบประมาณ

ให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานด้านการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของไทย

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานประสานงาน
กลางอนุสัญญา
0 2265 6690



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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การปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

สผ.	ด�าเนินการพฒันาระบบคลงัข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย	 การปฏิรูปกฎหมาย	 
และการปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับประเทศ	
ดังนี้

1) พัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility: 

TH-BIF) เพ่ือเชือ่มโยง แลกเปลีย่น เข้าถงึข้อมลูด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน ทำาให้สามารถนำาข้อมูล

ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อย่างครอบคลมุ มปีระสทิธภิาพมาก

ยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทาง

ชวีภาพของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจ 

(Memorandum of Understanding: MOU) การจัดทำาระบบ

คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ร่วมกับ

หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ทีม่ภีารกจิการดำาเนนิงานด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวม 16 แห่ง จาก 5 กระทรวง และ  

1 องค์กรอิสระ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้เชื่อมต่อข้อมูลกับ

เครือข่ายต่างประเทศแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ สหภาพระหว่างประเทศ

เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และ Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF) และหน่วยงานภายใต้บันทึก 

ความเข้าใจฯ ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลฯ แล้ว 

จำานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า

และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ ในบรมราชูปถัมภ์ กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง มหาวทิยาลยัรามคำาแหง และสมาคมอนรุกัษ์นก

และธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลที่สามารถสืบค้น 

ผ่านระบบคลงัข้อมลู ประกอบด้วย ข้อมลูอนกุรมวธิานของส่ิงมชีวีติ 

(พืช สัตว์ จุลินทรีย์) ส่ิงมีชีวิตในพระนาม สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น 

และระดบัความรนุแรงของการรกุราน สถานภาพการคกุคาม (Red 

Data) ของประเทศไทยและของโลก สถานภาพทางกฎหมาย 

ภูมิปัญญา การนำาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ 

ได้แก่ งานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงข้อมูลตำาแหน่ง 

ของพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ ธนาคารพันธุกรรม 

และอทุยานแห่งชาตต่ิางๆ เพ่ือประโยชน์ในการเชือ่มโยงฐานข้อมลู

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับพื้นที่และรายชนิด

ให้สามารถเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคต และ 

ในระยะต่อไป เพือ่ให้เกดิความเชือ่มัน่ และสร้างมาตรฐานร่วมกัน

ในการใช้ประโยชน์ข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่จดัเป็น

ข้อมลูขนาดใหญ่ (big data) สผ. จะดำาเนนิการให้มกีารจดัตัง้คณะ

กรรมการกำากับดูแลข้อมูล (data governance) เพื่อกำาหนด

แนวทางการจัดการและกำากับดูแลข้อมูลร่วมกัน รวมถึงขยาย 

และเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของประเทศไทยกบัหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้อง และเครอืข่ายเชงิพืน้ท่ี

ที่มีความสำาคัญด้านหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ ศูนย์อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดำาริฯ (อพ.สธ.) ต่อไป

2) การจดัท�าร่างพระราชบัญญตัคิวามหลากหลายทางชวีภาพ 

พ.ศ. .... โดยดำาเนนิการจดัให้มกีารประชมุรบัฟังความคดิเหน็จาก

ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องใน 4 ภมูภิาค และกรงุเทพมหานคร พร้อมท้ัง

ได ้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาแนวปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ  

โดยวิเคราะห์การดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง ความทับซ้อน และช่องว่างการดำาเนินงาน รวมท้ัง

สะท้อนประเด็นปัญหา ความคิดเห็นและข้อสังเกตสำาหรับ 

การปรบัปรงุ (ร่าง) พระราชบญัญตัฯิ ให้สอดคล้องกบัการดำาเนนิงาน

ของหน่วยงานบนพืน้ฐานการรกัษาผลประโยชน์ของประเทศและ

สามารถนำาไปสูก่ารปฏบิตัไิด้จรงิ รวมถงึสอดคล้องกบัแนวทางการ

ดำาเนนิงานของอนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและ

พิธีสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาศัยกลไกของคณะอนุกรรมการ 

กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ในการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงาน

เพ่ือปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และจะนำาเข้าสู่

กระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิก่อนนำาเสนอต่อคณะรฐัมนตรี

ต่อไป 

3) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นประเด็นปฏิรปูประเทศ 

เรือ่ง ความหลากหลายทางชวีภาพ ในปี พ.ศ. 2561 จำานวน 3 ชดุ 

ได้แก่ คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชวีภาพ คณะอนกุรรมการ

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะอนุกรรมการ

กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใน พ.ศ. 2562 ได้มี

การทบทวนองค์ประกอบของคณะอนกุรรมการฯ ให้เป็นปัจจบุนั 

และทำาหน้าที่พิจารณาหลักการสำาคัญและกำากับดูแลการยกร่าง

พระราชบัญญตัคิวามหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. .... รวมถงึการ

พจิารณาสาระและการดำาเนนิงานเพือ่ปรบัปรงุ (ร่าง) แผนพฒันา

เศรษฐกิจชีวภาพ และใน พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

จำานวน 2 ชดุ ได้แก่ คณะอนกุรรมการบรูณาการการบรหิารจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะอนุกรรมการวิชาการ 

ความหลากหลายทางชวีภาพด้านชนดิและระบบนเิวศ เพือ่ทำาให้

เกิดการบูรณาการระหว่างภาคส่วนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดทำา

ทะเบียนรายชื่อสิ่งมีชีวิตเฉพาะกลุ่ม และสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม 

ของประเทศ
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

สผ. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การประเมินสิง่แวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) โดยมี

สำานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) เป็นหน่วยงานหลัก ได้ดำาเนินโครงการ 

ขบัเคล่ือน SEA เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรือ่ง SEA ให้กบัผู้ทีเ่กีย่วข้องทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ 

มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ และการดำาเนินโครงการจัดทำา 

SEA นำาร่องในพื้นที่ จังหวัดระยอง รวมทั้งได้ร่วม

เป็นคณะกรรมการกำากับด้านวิชาการและเทคนิค

ของโครงการจัดทำา SEA พืน้ทีลุ่ม่นำา้ ดำาเนนิการโดย

สำานักงานทรัพยากรนำ้าแห่งชาติ จำานวน 5 ลุ่มนำ้า 

ได้แก่ พืน้ทีลุ่ม่นำา้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก พืน้ทีลุ่ม่นำา้

เจ้าพระยาใหญ่ พืน้ทีลุ่ม่นำา้มลู พืน้ทีลุ่ม่นำา้ช ี พืน้ที่ 

ลุม่นำา้ปราจนีบรุ ี- บางปะกง และพืน้ทีลุ่ม่นำา้สะแกกรงั

สผ. ได้ด�าเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่

ต้นแบบ (จงัหวัดพระนครศรอียธุยา) เพือ่วเิคราะห์

และจัดทำาต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ และจัดทำา

แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำาหรับหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องใช้เป็นกรอบ/เครือ่งมือ ในการบรูณาการ 

การปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงานร่วมกัน

อย่างเป็นระบบ 

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิชาการ
และฐานข้อมูล
0	2265	6650	ต่อ	6860



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

35สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การปฏิรูประบบและกลไกการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA และ EHIA)

การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดล้อม  ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดทำา

กฎหมายลำาดบัรอง ออกตามพระราชบญัญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ได้แก่ 

ประกาศกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดโครงการกิจการ

หรือการดำาเนินการ ซึ่งต้องจัดทำารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

หลกัเกณฑ์วธิกีารและเงือ่นไขในการจดัทำา

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดโครงการกิจการ

หรือการดำาเนินการ ที่อาจมีผลกระทบ 

ต่อทรัพยากรธรรมชาต ิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงต้อง 

จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงือ่นไขในการจัดทำารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมและประกาศ

กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

จัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ทีก่ำาหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดล้อม ซึง่ผูด้ำาเนนิการหรอืผูข้ออนญุาต

จะต้องจัดทำาเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำาเนิน

โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561  

รวมทั้งประกาศสำานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เรือ่ง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการจดัทำารายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ

ประชมุชีแ้จงหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 6 จงัหวดั

การปฏิรูปเครื่องมือและกลไก ได้แก่  

การพฒันาศูนย์ข้อมลูการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดล้อม โดยดำาเนนิโครงการพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมในจังหวัด กระจายภารกิจ 

การพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม โครงการการสำารวจสถานภาพ

โครงการ และปรบัปรงุข้อมลูในระบบฐาน

ข้อมูลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ภายหลั ง จ าก ได ้ รั บความ เห็ นชอบ 

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

การอบรม เรื่อง ระบบการยื่นลงทะเบียน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ 

ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในจงัหวดัต่างๆ จำานวน 6 จงัหวดั การตดิตาม

การดำาเนินงานการกระจายภารกิจการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคารให้กับ

จงัหวัดในพืน้ทีคุ้่มครองส่ิงแวดล้อม จงัหวดั

ที่มีศักยภาพ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  

รวม 15 จงัหวดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ตดิตาม

ผลการกระจายภารกจิการพจิารณารายงาน 

EIA/IEE และทบทวนแนวทางปฏิบัติของ 

ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน  

และบริการชุมชนจังหวัด รวมทั้ง มีการ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำาเนินงาน

ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิของ คชก. ส่วนกลาง 

และผู ้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ 

ผูช้ำานาญการ (คชก.) จงัหวดั ทัง้ 15 จงัหวดั

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
0	2265	6650	ต่อ	6860



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน
0 2265 6570

36 รายงานประจำาปี 2562

การจัดท�ากรณีศึกษาเมืองต้นแบบ ระดับท้องถิ่นและชุมชน

จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 

ของประเทศไทย ทีป่ระสบปัญหาทรพัยากรธรรมชาตทิีร่่อยหรอ 

และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจาก 

การเปลีย่นแปลงของชมุชนจากชนบทไปเป็นเมอืงอย่างรวดเรว็ สผ. 

พยายามท่ีจะผลกัดนัให้การพฒันาเมอืงมุง่สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื มุง่สู่

สงัคมหรือชมุชนทีม่กีารผลติและการบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

ตามยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG)  

โดยในปี 2561 ได้จดัทำา “โครงการขบัเคล่ือนตามแนวคดิต้นแบบ

เมอืงนเิวศ (Eco-City) เพือ่การจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงและชมุชน

ทีย่ั่งยนื” เพ่ือจดัทำาแนวทางและรปูแบบการพฒันาเมอืง และชุมชน

ตามแนวคิดต้นแบบเมอืงนเิวศสูก่ารปฏบัิตใินพืน้ที ่รวมทัง้จดัทำาแผน

และผังต้นแบบเมืองนิเวศ และแนวปฏิบัติแก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่และชมุชน เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และในปี 2562 สผ. ได้จัดทำาบันทึกข้อตกลง 

ความตกลง (MOU) กับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด (SCG)  

เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 เพือ่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง

และชมุชนตามแนวคดิต้นแบบเมอืงนเิวศ โดยนำาผลการดำาเนนิงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปประยกุต์ใช้ในระดบัพืน้ที ่โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดทำาแผนการจดัการสิง่แวดล้อม

ทีส่อดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ตำาบลเมืองมาย 

อำาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำาปาง โดยมีระยะเวลาดำาเนินงาน ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ซึง่การดำาเนนิการดงักล่าวจะเป็นตวัอย่าง

ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ท้องถิ่น 

และประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนเมืองไปสู่การเป็น

ชุมชนเชิงนิเวศ ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ

สอดคล้องกบัระบบนเิวศ นำามาซึง่คณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน

ในชุมชน และนำาไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป 



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

37สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม

ด�าเนินโครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูป
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	
โดยประเด็นปฏิรูปได้ก�าหนด	 “ให้มีการพัฒนา
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอิสระและเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการจัดการขยะ	น�้าเสีย	และ
ของเสียอันตราย	มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ	
เกดิความคล่องตวั	มวีตัถปุระสงค์ของกองทนุ
ที่ชัดเจน	 และมีแหล่งที่มาของรายได้กองทุน 
ที่มั่นคงและสม�่าเสมอ	 โดยมีกฎหมายว่าด้วย
กองทนุส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะ”	มคีวามก้าวหน้า
ในการด�าเนินงาน	ดังนี้

1. ประสานความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศึกษาแนวทางปฏิรูป

กองทุนสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เป็นผูด้ำาเนนิการในช่วงระหว่างเดอืนกนัยายน 2561 - กนัยายน 2562 โดยผลการศกึษา ได้เสนอแนวทางการปฏริปูกองทนุสิง่แวดล้อม

ใน 3 แนวทาง คือ

2. การปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2535 ในหมวดกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้อยู ่ระหว่างการพิจารณา 
ของสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ในวาระที ่2 ซ่ึงในร่างพระราชบัญญตัฯิ ได้มกีารปรับแก้
เนื้อหารายมาตราให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยขยายขอบเขตและปรับการดำาเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม  
ทั้งในด้านแหล่งรายได้ การจัดสรรเงิน โครงสร้างและกลไกการบริหารงาน เพื่อให้เป็น
กลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 1
จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เป็นทุนหมนุเวียนทีไ่ม่มีสถานะเป็นนติบุิคคล	
และมีส่วนราชการเป็นหน่วยงานบริหาร	

ได้แก่	ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 
จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เป็นทนุหมนุเวยีนทีไ่ม่มีสถานะเป็นนติิบคุคล	
และมีองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานบริหาร

แนวทางที่ 3 
จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เป็นทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
และเป็นหน่วยงานของรัฐในก�ากับ

 

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิชาการ
และฐานข้อมูล
0	2265	6650	ต่อ	6860



กลุ่มที่ 3

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม
0 2265 6571

38 รายงานประจำาปี 2562

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
และการด�าเนินการด้านกฎหมาย
การพัฒนา	ปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	และด�าเนินการด้านกฎหมาย	มีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ 

สผ. ได้ดำาเนินการปรับปรุง ยกร่าง และประกาศใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร 

จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

1.1) กฎกระทรวง กำาหนดให้พืน้ท่ีตำาบลบางกะเจ้า บางกอบวั บางนำา้ผึง้ บางยอ บางกระสอบ และทรงคนอง อำาเภอพระประแดง 

จงัหวัดสมทุรปราการ เป็นเขตพ้ืนทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 28 กมุภาพนัธ์ 2562

2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตามที่พระราชบัญญัติส ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่งชาติ  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 ซึ่ งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นั้น เพื่อให้สอดคล้อง 

กบัพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าว และกฎหมายมคีวามทันสมยักบัสภาพแวดล้อมของสงัคมทีเ่ปลีย่นไป สผ. ได้ดำาเนนิการปรบัปรงุ 

ยกร่าง และประกาศใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำานวน 4 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม จำานวน 3 ฉบบั และประกาศสำานกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ ประกอบด้วย

1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั

1.2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะ

เวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 

กำาหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม ในบรเิวณท้องทีต่ำาบลตล่ิงงาม 

บ่อผุด มะเร็ด แม่นำ้า หน้าเมือง อ่างทอง ลิปะน้อย อำาเภอเกาะสมุย และ 

ตำาบลเกาะพะงัน บ้านใต้ เกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพัฒนามาตรการ
และกลไก
0	2265	6500	ต่อ	6849

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

39สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

2.1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรือ่ง กำาหนดโครงการ 

กจิการ หรือการดำาเนนิการ ซึง่ต้องจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

2.2) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง กำาหนดโครงการ 

กิจการ หรือการดำาเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง  

ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเงื่อนไขในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2562

2.3) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง หลกัเกณฑ์ และ

วธิกีารจดัทำารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ำาหนดไว้ในรายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซ่ึงผูด้ำาเนนิการหรอืผูข้ออนญุาตจะต้องจดัทำาเมือ่ได้รบัอนญุาต

ให้ดำาเนนิโครงการหรือกจิการแล้ว พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแล้ว 

เมือ่วันที ่4 มกราคม 2562

2.4) ประกาศสำานกังานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกระบวนการจดัทำารายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม ประกาศใน 

ราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 

2562

3) (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. .... 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่าง 
การรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือประกอบ
การพิจารณาจดัทำา (ร่าง) พระราชบญัญัติ
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
แห่งชาต ิพ.ศ. .... โดยเนือ้หาประกอบด้วย 
โครงสร้างเชิงสถาบัน การลดก๊าซเรือน
กระจก การปรับตัวต่อผลกระทบ และ 
แรงจูงใจ/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  
ซึง่จะเป็นการดำาเนนิการทีส่อดคล้องกบัพันธกรณ ี
ระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุน 
ให้เกดิการบรูณาการตามแผนปฏรูิปประเทศ 
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
เรื่อง สิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ 3  
ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหา 
การเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ซึ่งได ้กำาหนดให้มีการออกประกาศ  
พระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) ว ่าด ้วย 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ให้แล้ว
เสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 โดยจะเป็น
กลไกสนับสนุนทั้งในด้านการบริหาร
ราชการ การลดก๊าซเรอืนกระจก การปรบัตวั
ต่อผลกระทบ รวมทัง้การส่งเสรมิให้ภาค
เอกชนได้มีส่วนร่วมในการใช้เป็นเครื่อง
มือทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการดำาเนิน
งานด ้ านการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศระดับประเทศในระยะยาว  
โดยกฎหมายดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือ 
ทีจ่ะบรูณาการการทำางานของทกุภาคส่วน 
ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน จงึต้องการ
สร้างกลไกทางกฎหมายขึ้นเพื่อให้เกิด
การขับเคล่ือนเรื่องการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึง่จะทำาให้การแก้ไขปัญหา
โลกร้อนมอีำานาจเชงิการบรหิารทีเ่ช่ือมโยง
ได้ทุกภาคส่วน โดยในปี พ.ศ. 2562 

ดำาเนินการจัดตั้ งคณะอนุกรรมการ 
การเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ด้านกฎหมาย ภายใต้คำาสัง่คณะกรรมการ
นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
แห่งชาติ เพื่อรองรับการดำาเนินงาน 
ตามแผนปฏิรปูประเทศ และดำาเนนิการจดัทำา
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาในการดำาเนิน
โครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
พ.ศ. .... เพือ่ศกึษา วเิคราะห์ ตลอดจน 
รบัฟังความเหน็สาธารณะตามพระราชบญัญตัิ
หลักเกณฑ์การจัดทำาร ่างกฎหมาย  
และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย 
พ.ศ. 2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จะดำาเนินโครงการรับฟังความคิดเห็น 
ต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศแห่งชาติทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
0 2265 6629



กลุ่มที่ 4 ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มนิติการ
0 2265 6635

40 รายงานประจำาปี 2562

การด�าเนินการอื่นๆ ด้านกฎหมาย 

การดำาเนินงานอื่นๆ ด้านกฎหมาย ได้แก่ 1) การดำาเนินคดีปกครอง 

ซึ่งเนื้อหาการฟ้องร้องดำาเนินคดีปกครองส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับรายงานการประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 2) การเป็นพยานบุคคลและการส่งพยาน

เอกสารในคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา 3) การสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 4) การตอบข้อหารือด้าน

กฎหมาย 5) การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้าง

ทำาของและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ 6) การตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูม้สีทิธจิดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยการ

ดำาเนนิงานด้านกฎหมายนัน้ นบัตัง้แต่ทีผ่่านมาจนถงึปัจจบัุน สามารถ

สรุปได้ดังต่อไปนี้

ตารางสรุปการด�าเนินงานด้านกฎหมายของ สผ.

การด�าเนินงาน จ�านวน

การด�าเนินคดีปกครองที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 119 คดี

- คดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาด 59 คดี

- คดีปกครองที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ทั้งหมด (คดีที่เข้ามาใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ�านวน 2 คดี)

62 คดี

การเป็นพยานบุคคลและการส่งพยานเอกสารในคดีปกครอง 
คดีแพ่ง และคดีอาญา

1 คดี

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 1 เรื่อง

การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 109 เรื่อง

การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างท�าของ
และร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ

50 ร่างสัญญา

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดท�ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

38 ราย

การประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

การประสานความร่วมมือ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
ที่ส�าคัญ อาทิ ความตกลง
ทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อม  
ความตกลงพหุภาคี 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
และกรอบอาเซียน 
ด้านสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานประสานงาน
กลางอนุสัญญา
0 2265 6690

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

41สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินงานภายใต้ความตกลงทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ร่วมกับกระทรวงสิง่แวดล้อม คุม้ครองธรรมชาตแิละความปลอดภยั

ทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German  

Federal Ministry for the Environment, Nature Protection 

and Nuclear Safety) ผ่านองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ของเยอรมนั (German International Cooperation: GIZ) ดำาเนนิ

โครงการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ดงันี้

จงัหวดั และสำานกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวัด 

พร้อมทัง้คัดเลือกพืน้ทีน่ำาร่อง เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการบรูณาการ

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 

- 2593 เข้าสู่กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด

2) โครงการสนบัสนนุการจดัท�าแผนการปรบัตวัต่อผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ บนมติกิารจดัการความเสีย่ง 

(Risk-based National Adaptation Plan Project) พ.ศ. 2558 

- 2562 เพือ่บรูณาการประเดน็ด้านการปรบัตวัต่อผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศร่วมกบัแผนการพฒันาเชงิพืน้ที่ 

ในพื้นที่นำาร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี นครสวรรค์ 

มหาสารคาม กลุม่จงัหวดัลุม่นำา้เจ้าพระยา และกลุ่มจงัหวดัชายฝ่ัง

ทะเลอันดามัน และการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวฯ  

ร่วมกบันโยบายและแผนรายสาขา ใน 4 สาขานำาร่อง ได้แก่ สาขา

สาธารณสุข สาขาการตัง้ถิน่ฐานและความมัน่คงของมนษุย์ สาขา

การท่องเที่ยว และสาขาการจัดการนำ้า

การด�าเนินงานภายใต้ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม หน่วยงานส่วนกลาง

ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำานักงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ สผ. ทำาหน้าที่หน่วยประสานงานกลางของความตกลง 

พหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุม่นำา้ 

อนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

และพันธมิตรสำาหรับการอนุรักษ์นกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย มีการดำาเนินงานที่สำาคัญ  

สรุปได้ดังนี้

1) อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและความร่วมมอืระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง 

(1) การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ สมยัที ่14 ณ สาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์ สาระสำาคัญของ

การประชุม คือ การรับรองข้อมติและปฏิญญาชาร์ม เอล เชค เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และคุ้มครอง 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นการสนบัสนนุการดำาเนนิงานเพือ่บรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) รวมถงึ

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 - 2020 (พ.ศ. 2554 - 2563) และเป้าหมายไอจิ 

ตลอดจนแนวทางการดำาเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพหลังส้ินสุด ค.ศ. 2020 ท้ังนี้ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ 

ผลการประชมุสมัชชาภาคีอนสุญัญาฯ สมยัที ่14 เมือ่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2562 แก่ผู้มส่ีวนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน และรับฟังความคิดเหน็

ต่อประเด็นที่มีการหารือภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ รวมถึงการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องของไทย

1) โครงการด ้ านนโยบายการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 

ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ไปสู่การดำาเนินงานในพื้นที่ ระยะที่ 2 

พ.ศ. 2561 - 2564 มีการดำาเนินการ

ในพืน้ที ่60 จงัหวดั โดยใน พ.ศ. 2562  

ได้จดัฝึกอบรมการจดัทำาแผนปฏบัิตกิาร

รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

/การบรูณาการประเด็นการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการ 

จั ด ทำ า แ ผ น ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด / 

แ ผ น พั ฒ น า ใ น ร ะ ดั บ ท ้ อ ง ถิ่ น  

ให้แก่หน่วยงานส่วนกลางภายใต้
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(2) การจัดท�ารายงานแห่งชาติว ่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ ฉบับท่ี 6 ซ่ึงมุง่เน้นการตดิตามประเมินผลการดำาเนนิงาน 

ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 

2560 - 2564 การดำาเนินงานของประเทศเพื่อบรรลุแผนกลยุทธ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 - 2020 และเป้าหมาย

ไอจิ รวมถึงข้อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการจัดทำารายงานฯ ได้มีการวิเคราะห์ 

ประมวลผลร่วมกบัผลการประชุมสมัชชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่14 

และจั ดทำ าข ้ อ เสนอเชิ งน โยบายในการขับ เคลื่ อนงาน 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป

(3) การประชมุเวทวีทิยาศาสตร์ - นโยบายระหว่างรฐับาลว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 

ครัง้ที ่7 (IPBES-7) ระหว่างวนัที ่29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562 

ณ สาธารณรฐัฝรัง่เศส ซึง่ท่ีประชมุได้ให้การรบัรองรายงานสรุป 

ผู้บรหิารผลการประเมนิความหลากหลายทางชวีภาพและบรกิาร

จากระบบนเิวศของโลก (Summary for policymaker of the 

global assessment on biodiversity and ecosystem service) 

และแผนงานของ IPBES ในระยะต่อไป ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน 

การดำาเนนิงานทีส่อดคล้องกบักรอบงานความหลากหลายทางชวีภาพ 

ของโลกหลงัปี ค.ศ. 2020 และวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2030

2) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

จดักจิกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการดำาเนนิงานด้านมรดกโลก และแนวทางการบรหิารจดัการแหล่งมรดกโลก แหล่งมรดก

ทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาตอิย่างย่ังยนื ระหว่างวนัที ่ 25 - 28 มนีาคม 2562 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ความเข้าใจในการดำาเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ และ

ขั้นตอนการดำาเนินการจัดเตรียมเอกสารการนำาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก  

โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการดำาเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

ทางธรรมชาติ และงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้กับผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการนำาเสนอแหล่งฯ ของไทย และผู้แทน

จากกลุ่มประเทศอาเซียน 

3) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Change: UNFCCC)

จดัประชมุเพ่ือเผยแพร่การดำาเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศภายใต้กรอบอนสัุญญาฯ ให้แก่ ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ดังนี้ 

(1) การประชมุเผยแพร่ผลการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สมยัที ่24  

การประชมุรฐัภาคพีธิสีารเกยีวโต สมยัที ่ 14 การประชมุรฐัภาคคีวามตกลงปารสี สมัยที ่ 1.3 (COP24 Debriefing)  

เมือ่วันที ่31 มกราคม 2562 ณ กรงุเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่สรปุผลการประชมุรฐัภาคอีนสัุญญาฯ สมยัที ่24 (COP 24)  

การประชุมรฐัภาคพีธิสีารเกียวโต สมยัท่ี 14 (CMP 14) และการประชุมรฐัภาคคีวามตกลงปารสี สมยัที ่ 1.3 (CMA 1.3)  

แก่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน และรบัฟังความคดิเหน็ต่อประเดน็ทีมี่การหารอืภายใต้กรอบอนสุญัญาฯ พธิสีารเกยีวโต และ 

ความตกลงปารสี รวมถงึการดำาเนนิงานทีเ่ก่ียวข้องของไทย



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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(2) การจดัการประชมุเชงิปฏิบตักิารเตรยีมความพร้อมของ

ผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมอนสุญัญาฯ ประจ�าปี 

2562 เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 

เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ 

เป้าหมายของการประชุมภายใต้อนุสัญญาฯ และเสริมสร้าง

ศักยภาพ บทบาท แนวทางปฏิบัติ ทักษะในการเข้าร่วม 

การประชุม และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม 

การประชมุอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ประจำาปี พ.ศ. 2562

 

(3) การประชมุสมัมนาเรือ่งการทบทวนสถานการณ์และการ

ด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 

(Thailand Climate Change Stocktake) และการเตรียม

ความพร้อมเพือ่ยกระดบัการดำาเนนิงานตามความตกลงปารสี 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ รับทราบ

สถานการณ์และการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางการดำาเนินงานตามความตกลงปารีส พันธกรณ ี

ทีป่ระเทศไทยต้องดำาเนนิการให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

และเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานไทยในการยกระดับ

การดำาเนนิงานตามความตกลงปารีส รวมถงึรับฟังข้อคิดเหน็

และข้อเสนอแนะต่อประเด็นการดำาเนินงานของไทย 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำามาวิเคราะห์

ช่องว่าง (Gap) และความต้องการ (Need)



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานประสานงานกลาง
อนุสัญญา
0 2265 6690
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(4) การประชมุเชงิปฏิบตักิารเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพผูแ้ทน

ไทยในการเข้าร่วมการประชมุเจรจาระดบันานาชาตด้ิานการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Road to COP 25:  Workshop  

on Negotiations technique and key outcomes) 

ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการดำาเนนิงานตามแนวปฏบิตัขิองความ

ตกลงปารีส (Paris Agreement Work Programme: PAWP) 

จากการประชมุรฐัภาคีกรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 (COP 24) 

เตรยีมความพร้อมให้แก่ผูแ้ทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม

รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 25 (COP 25) การประชุม

รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 15 (CMP 15) และการประชุม

รัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2 (CMA 2)

(5) การจั ดกิ จกรรมประชาสัมพันธ ์ และ เผยแพร ่ 

การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

“เปลีย่นเรา เปลีย่นโลกร้อน” (Climate Change, We change) 

เมือ่วนัที ่ 3 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรมโซน B ชั้น 1 

ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซ่า ลาดพร้าว กรงุเทพมหานคร โดย

มวัีตถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่วกบั

การดำาเนนิงานของไทย ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ภายใต้กรอบอนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศและกรอบอาเซียนให้แก่ภาคส่วนต่างๆ กระตุน้

จติสำานกึและความตระหนกัรูใ้ห้แก่ภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกนั

แก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การดำาเนนิงานด้านกาเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศของ กองประสานการจดัการการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ สผ.



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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4) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า 

ดำาเนินงานในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้า (Convention on Wetlands) หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Site) ที่สำาคัญ ดังนี้ 

(1) การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา 
ว่าด้วยพื้นที่ชุ ่มน�้า สมัยท่ี 13 จัดขึ้น 
ในระหว่างวันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2561 ณ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้หัวข้อ 
“Wetland for Sustainable Urban 
Future” สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ได้รบัรอง
ข้อมต ิจำานวน 25 เรือ่ง ซ่ึงมปีระเดน็ทีส่ำาคญั 
แ ล ะ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น 
ของประเทศไทย ได้แก่ การเสนอพื้นที่พรุ 
เป ็นพื้นที่แรมซาร์ไซต์ เพื่อสนับสนุน 
การจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
การฟ้ืนฟพูืน้ทีพ่รทุีเ่สือ่มโทรมเพือ่บรรเทา 
ผลกระทบและการปรบัตวัจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศและส่งเสริมความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การส่งเสริมการอนุรักษ์  

การฟ ื ้นฟูและการจัดการพื้นที่ ชุ ่ มนำ้ า 
ทางทะเลและชายฝ่ัง การทบทวนแผนกลยทุธ์ 
อนุสัญญาฯ ระหว่าง ค.ศ. 2016 - 2024  
และสถานภาพของพื้นที่ Ramsar Site  
ความริเริ่มระดับภูมิภาคของอนุสัญญาฯ  
ระหว่าง ค.ศ. 2019 - 2021 
การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งวางไข่ 
ของเต่าทะเลและการเสนอเป็นพืน้ทีแ่รมซาร์ไซต์ 
ปัจจุบนั สผ. อยูร่ะหว่างการเสนอพืน้ท่ีชุม่นำา้ 
ที่มีความสำาคัญของประเทศ เป็นพื้นที่  
Ramsar Site เพิ่มเติมจากเดิมที่เสนอ 
ขึ้นทะเบียนไปแล้ว จำานวน 14 แห่ง ได้แก่  
แม่นำ้าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม  
แม่นำ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา - เขาระยาบังสา 

และอทุยานแห่งชาตทิะเลบัน จังหวัดสตูล
(2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
อนุสัญญาฯ ครั้งที่ 57 มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินการ
ตามข้อมตกิารประชุมสมัชชาภาคีอนสุญัญาฯ  
สมัยที่ 13 จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2561  
ณ เมืองดู ไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส ์  
และรวมถึงข้อตัดสินใจของการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารอนสุญัญาฯ ซึง่มอบหมาย 
ให้สำานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ดำาเนินการ  
โดยให้ความสำาคัญกับกลไกการบริหารงาน 
ของอนุสัญญาฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และส่งเสรมิการดำาเนนิงานของอนสุญัญาฯ  
การประชุมครั้ งนี้มีสาระสำาคัญ อาทิ  
การทบทวนข้อมตแิละข้อตดัสินใจทีผ่่านมา 
เพื่อลดความซำ้าซ้อน ขัดแย้งหรือล้าสมัย  
แผนการดำาเนินงานของคณะที่ปรึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ (Scientific  
and Technical Review Panel: STRP)  
ร ะหว ่ า งป ี  ค . ศ .  2019  -  2021  
และความรเิริม่ระดบัภมูภิาคของอนสุญัญา 
ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้า รวมถึงการเตรียมการ 
สำาหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  

สมัยที่ 14 

5) ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์นกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - 
ออสเตรเลีย (East Asian - Australasian Flyway Partnership: EAAFP)

สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางความร่วมมอืเพ่ือการอนุรกัษ์

นกอพยพ และการใช้ประโยชน์ถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยของนกอพยพอย่างยัง่ยนื  

ในเส้นทางการบนิเอเชยีตะวนัออก - ออสเตรเลยี ได้มอบหมายผูแ้ทน 

เข้าร่วมประชมุ The Tenth Meeting of Partners (MOP10)  

of the East Asian - Australasian Flyway Partnership (EAAFP)  

ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมีข้อตัดสนิใจทีเ่ก่ียวข้องกับประเทศไทย  

ได้แก่ แผนยทุธศาสตร์ EAAFP พ.ศ. 2562 - 2571 มวีตัถปุระสงค์หลกั คอื  

การพัฒนาเครือข่ายเพือ่การอนรุกัษ์ การส่งเสรมิการสือ่สาร การศกึษา 

การมีส่วนร่วม และการสร้างความตระหนัก (Communication,  

Education, Participation and Awareness: CEPA)  

ต่อคณุค่าของนกนำา้อพยพและถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั การส่งเสรมิการศกึษา 

วจิยัและตดิตามตรวจสอบ การแลกเปลีย่นข้อมลูนกนำา้และถ่ินทีอ่ยูอ่าศยั 

การนำาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิติัการ CEPA ไปประยุกต์ใช้และปฏิบตัิ 

ปัจจุบนั สผ. อยูร่ะหว่างการประสานงานกบัหน่วยงาน และองค์กร 

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เสนอพืน้ทีเ่ขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บนำา้ห้วยจรเข้มาก  

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บนำ้าสนามบิน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

อ่างเก็บนำ้าห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เครือข่ายนกอพยพ  

(Flyway Site Network) ในเส้นทางการบินฯ เพิ่มเติม จากเดิม 

ที่เสนอไปแล้วจำานวน 3 พื้นที่ คือ ปากแม่นำ้ากระบี่ จังหวัดกระบี่  

นาเกลือบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และบ้านปากทะเล  

- แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับ 

การสนบัสนนุงบประมาณบางส่วนจากความร่วมมอื เพือ่การอนรุกัษ์นกอพยพ  

ในการศกึษาสำารวจข้อมลูในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการเป็นพืน้ทีเ่ครอืข่าย 

นกอพยพในอีก 2 พื้นที่ คือ ดอนหอยหลอด และคลองโคน  

จังหวัดสมุทรสงคราม
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การด�าเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ีย่ังยืน	
คร้ังท่ี	10

ประเทศไทยได้รับมอบต�าแหน่งการเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐสิงคโปร์	 เมื่อวันที่	 15	
พฤศจกิายน	2561	 ในช่วงส้ินสุดการประชุมสุดยอดผูน้�าอาเซยีน	ครัง้ที	่ 33	 โดยประเทศไทยได้ก�าหนดแนวคดิหลัก	 
ในการเป็นประธานอาเซยีน	คอื	“Advancing	the	Partnership	for	Sustainability”	หรอื	“ร่วมมอื	ร่วมใจ	ก้าวไกล	ยัง่ยืน”	
ภายใต้บรบิทอาเซยีน	จะร่วมมอืกันเพือ่สร้างผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างมพีลวตัไปสูอ่นาคตทีย่ัง่ยนื	โดยเชือ่มโยงคณุค่า
ของอาเซียนที่ดึงหุ้นส่วนต่างๆ	มาร่วมด�าเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียน	สร้างอาเซียน 
อย่างไร้รอยต่อ	และสร้างความยัง่ยนืในทกุมิต	ิโดยมีการด�าเนินงานดังน้ี

1) ความร่วมมอืด้านสิง่แวดล้อม ได้มกีารจดัตัง้องค์กรเพือ่กำากับ

ดูแล เรียกว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม (ASEAN 

Senior Officials on the Environment: ASOEN) มีหน้าที่กำากับ

ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน เสนอแนะนโยบาย 

และประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน รวมท้ัง

ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านสิง่แวดล้อมระหว่างกนัในอาเซยีน รวมทัง้

องค์กรระหว่างประเทศ/ภูมิภาคอื่น ภายใต้การกำากับดูแลของ

รัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Ministers on the 

Environment: AMME) และมีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อดำาเนิน

โครงการและกิจกรรมตามนโยบาย แผนงาน และแนวทางต่างๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจบุนัมคีณะทำางานภายใต้ ASOEN ทัง้หมด  

7 คณะ และ สผ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานกลาง 

3 คณะ ได้แก่ (1) คณะทำางานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Working Group on 

Nature Conservation and Biodiversity: AWGNCB) (2) คณะ

ทำางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working 

Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) 

และ (3) คณะทำางานอาเซยีนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC)

2) การด�าเนนิงานของคณะท�างานอาเซยีนด้านการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate 

Change: AWGCC) ในฐานะทีป่ระเทศไทยดำารงตำาแหน่งประธาน

อาเซียน พ.ศ. 2562 สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง 

ของประเทศไทยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะทำางานอาเซียนฯ  

ได้จัดทำาแถลงการณ์ร่วมอาเซยีนว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  

2 ฉบับ เพือ่แสดงจดุยนืของประเทศสมาชกิอาเซยีนในการดำาเนนิงาน 

ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ได้แก่ (1) แถลงการณ์ร่วมอาเซยีน 

ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสำาหรับการประชุม  

United Nations Climate Action Summit 2019  

โดยพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นผูก้ล่าวถ้อยแถลง 

ในฐานะที่ประเทศไทยดำารงตำาแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562  

เมือ่วนัที ่23 กนัยายน 2562 ณ สำานกังานใหญ่สหประชาชาตสิหรฐัอเมรกิา  

และ (2) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศสำาหรับการประชมุรฐัภาค ีกรอบอนสุญัญาสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 เมื่อวันที่ 10 

ธันวาคม 2562 ณ กรุ งมาดริด  ราชอาณาจักรสเปน  

โดยมีนายวราวุธ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อม เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงในนามของประเทศไทย 

และประเทศสมาชิกอาเซียน

3) การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 

ทีย่ัง่ยนื ครัง้ที ่ 10 (10th East Asia Summit High - Level 

Seminar On Sustainable Cities: 10th EAS - HLS) และการ

ประชุมสัมมนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวสำาหรับเมืองในเอเชีย 

(Seminar on Infrastructure for Asian Cities) ระหว่างวันที่ 

21 - 23 มกราคม 2562 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่การดำาเนินงานของ 

ภาคส่วนต่างๆ ให้บรรลสุิง่แวดล้อมเมอืงอย่างยัง่ยนืในภมูภิาคอาเซยีน  

โดยผู้แทน สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง (National  

Focal Point) ของคณะทำางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 

ทีย่ั่งยนื และโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Program 

ได้เข้าร่วมประชุม และนำาเสนอบทบาทและความก้าวหน้า 

การดำาเนนิงานของหน่วยงานในระดบัประเทศ เพือ่ขบัเคลือ่น SDGs 

และการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
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4) การประชุมคณะท�างานอาเซียน 

ด้านสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื ครัง้ที ่17 (17th  

Working Group on Environmentally 

Sustainable Cities: AWGESC) ระหว่าง

วนัที ่13 - 14 มถินุายน 2562 ณ นครหลวง

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดย สผ. ได้นำาเสนอ 

ความก้าวหน้าการเตรยีมจัดประชมุสมัมนา 

วิชาการ ASEAN-China Symposium  

on Ecologically Friendly Urban  

Development 2019 ซึ่งกำาหนดจัดขึ้น 

ในระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2562  

การประชุมคณะท�างานอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ีย่ังยืน	คร้ังท่ี	17		

ณ กรุงเทพมหานคร และได้นำาส่งข้อคดิเห็น 

ต่อตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 

ทีย่ัง่ยนื ปัจจบุนัและทีเ่สนอขึน้ใหม่ เพือ่เป็น 

ข้อมูลประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ 

การทบทวนตัวชี้วัดฯ โดยที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบกับข้อเสนอของประเทศไทยและ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่จะร่วมกันศึกษา 

ตวัชีว้ดัสำาหรบัรางวลัอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อม 

เมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Award)  

รวมท้ังเพิ่มสาขาด้านพื้นที่สีเขียวและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสาขาใหม่ 

ของรางวัลอาเซียนด ้านสิ่ งแวดล ้อม 

เมอืงทีย่ัง่ยนืประเภทแข่งขนั (Certificate of  

Recognition) และรบัทราบความก้าวหน้า 

การดำาเนินงานโครงการ Urban Nature 

-Green Infrastructure in ASEAN Cities 

ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

เป็นผู้นำาร่วม (Co-lead) ดำาเนนิงานภายใต้

กจิกรรมที ่9 Promote urban biodiversity  

and greenery โปรแกรม 1 ในแผนปฏิบัตกิาร 

อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน  

(AWGESC Action Plan)

5) สผ. ได้เข้าร่วมการประชมุเชงิปฏบัิตกิารระดบัภมูภิาค โครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities (SDGs-FC) Programme 

ครัง้ท่ี 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้นำาเสนอ

ความก้าวหน้าการดำาเนนิงานระดบัประเทศ อาทิ บทบาทของ National Focal Point และ National Coordinator การจัดการประชมุ

เชิงปฏิบัติการระดับประเทศ ครั้งที่ 1 รวมทั้งการเตรียมการจัดทำารายงานระดับประเทศ และได้หารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนไทย และ

ผู้แทน IGES เพื่อหารือรายละเอียดของการดำาเนินงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค	โครงการ	ASEAN	SDGs	Frontrunner	Cities	(SDGs-FC)	Programme	คร้ังท่ี	2	



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพื้นที่สีเขียว 
และนันทนาการ
0 2265 6750
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6) ประเทศไทยและสาธารณรัฐสงิคโปร์เป็นผูน้�าร่วมในการด�าเนนิโครงการ Urban Nature-Green Infrastructure in ASEAN Cities 

ภายใต้กิจกรรมที่ 9 โปรแกรมที่ 1 ในแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนา ASEAN Work Programme 

on Green Infrastructure/Urban Biodiversity โดยมีระยะเวลาดำาเนินโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562  

ซึง่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง จำานวน 2 ครัง้ ได้แก่ การประชมุครัง้แรกเมือ่วนัที ่29 - 30 เมษายน 2562 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อร่วมพัฒนา ASEAN Work Programme และแบบสอบถาม 

รวมทั้งกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำาหรับประกอบการจัดทำา  

ASEAN Work Programme และการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562  

ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพือ่พจิารณาผลทีไ่ด้จากการประมวลและวเิคราะห์แบบสอบถาม

ที่ได้จากเมืองและหน่วยประสานงานกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งหารือ

แนวทางการดำาเนินโครงการในอนาคต

การลงส�ารวจพื้นที่ภายใต้โครงการ	Urban	Nature-Green	
Infrastructure	in	ASEAN	Cities	

เมื่อวันที่	29–30	เมษายน	2562	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์

บรรยากาศการประชุมภายใต้โครงการ	 
Urban	Nature-Green	Infrastructure	in	ASEAN	Cities	 
เมื่อวันที่	25–26	กรกฎาคม	2562	ณ	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

7) การด�าเนินงานภายใต้กรอบของคณะท�างานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่สำาคัญและ

เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น 

 7.1 การเสนอขึน้ทะเบยีนพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตหิาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาต ิ

หมูเ่กาะอ่างทอง จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นอทุยานมรดกอาเซยีน (ASEAN Heritage Parks) ของประเทศไทยเพิม่เตมิ ซึง่ได้รบัการรบัรอง

ในการประชมุรัฐมนตรีสิง่แวดล้อมอาเซียน ครัง้ที ่15 เมือ่เดอืนตลุาคม 2562 ณ ราชอาณาจกัรกัมพชูา

 7.2 ดำาเนนิโครงการ Biodiversity Conservation and Management of Protect Areas in ASEAN (BCAMP) ด้านการบรูณาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ที่ผ่านมาได้สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำาเยาวชนอาเซียน 

ด้านความหลากหลายทางชวีภาพ การตดิตามความก้าวหน้าและให้ความเหน็ต่อการประเมนิและวเิคราะห์มลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศในพื้นท่ีกลุ่มป่าตะวันออกและอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และติดตาม 

การดำาเนนิงานภาพรวมของโครงการฯ

 7.3 การดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะทำางานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้

ร่างยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2016 - 2025 เนื่องจากประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากการประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุส

อาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม ครัง้ที ่30 ให้เป็นผูน้ำาในการดำาเนนิงานด้านการบรูณาการความหลากหลายทางชวีภาพกบัภาคการเกษตร ภายใต้

แผนปฏิบัตกิารคณะทำางานฯ โดย สผ. ร่วมกบัศนูย์อาเซยีนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) จดัการประชุมเชิงปฏิบตักิารระดบัภูมภิาค 

เรือ่ง ASEAN Multi - Sectoral Workshop on Mainstreaming Biodiversity for Food and Agriculture เมื่อเดือนธันวาคม 2561 

ณ กรงุเทพมหานคร และให้การสนบัสนนุองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) สำานกังานภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกในการ

จัดประชุม Regional Consultative Meeting on Biodiversity Mainstreaming across Agricultural Sectors for Asia and 

Pacific ในเดือนกรกฎาคม 2562
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กลุ่มที่ 5 ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั

8) การประชุมเจ ้าหน ้าท่ีอาวุโสอาเซียน 

ด้านสิง่แวดล้อม ครัง้ที ่30 (30th ASEAN Senior 

Officials Meeting on the Environment: 

30th ASOEN) และการประชุมอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

ระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2562 ณ 

กรงุเทพมหานคร โดยท่ีประชมุรบัทราบความคบืหน้า 

การดำาเนนิงานของคณะทำางานอาเซยีนท่ีเก่ียวข้องกับ สผ.  

ได้แก่ AWGNCB AWGCC และ AWGESC และ

ที่ประชุมได้เหน็ชอบ ดงันี้ 

1) 

ร ่างแถลงการณ์ร ่วมอาเซียนว ่าด ้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�าหรับ
การประชมุ	Climate	Action	Summit	2019	

2)	

ร ่างแถลงการณ์ร ่วมอาเซียนส�าหรับ 
การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
สมยัที	่25

 

3)	

การเสนออุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่	
จ�านวน	5	แห่ง	 เป็น	 ได้แก่	อทุยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม	-	เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลบิง	
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง	 ของ
ประเทศไทย	อทุยานแห่งชาต	ิLo	Go	-	Xa	Mat	
และเขตอนรุกัษ์ธรรมชาต	ิNgoc	Linh	ของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และเขต
รักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่า	 Htamanthi	 ของ
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์	ให้เสนอต่อ
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม	
ครั้งที่	 15	พิจารณาอนุมัติขึ้นเป็นอุทยาน
มรดกอาเซยีนล�าดบัที	่45	-	49	ตามล�าดบั

การด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการ
สผ. ได้ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการระดบัชาต ิและ 
คณะกรรมการที่ส�าคัญๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 แต่งต้ัง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 
มนีายกรัฐมนตรีเป็นประธาน		โดยมปีลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ แล ะสิ่ ง แวดล ้อม 
เป็นกรรมการและเลขานกุาร	และมเีลขาธกิาร	สผ.	
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ มีการประชุมจำานวน 6 ครั้ง ได้พิจารณา 

เรื่องเชิงนโยบาย การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม และการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการ ประกอบด้วย เรือ่งเสนอ

เพือ่ทราบ จำานวน 24 เรือ่ง เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา จำานวน 

60 เร่ือง และเรือ่งอืน่ๆ จำานวน 4 เรือ่ง อาท ิโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ของการรถไฟ 

แห่งประเทศไทย แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 

คณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (ร่าง) แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพ

อากาศของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่  

ระยะที่ 2 พิษณุโลก - เชียงใหม่ และโครงการรถไฟ 

ความเรว็สงูเชือ่มต่อ 3 สนามบนิแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง 

- ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) 



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานเลขานุการ 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
0 2265 6610
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สผ. ได้ติดตามผลการดำาเนินงานตามมติคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 

(มกราคม - มิถุนายน 2561) และรอบที่ 2 (กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2561) จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมรายงานต่อ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ ในการประชุม

คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รวมถึง 

ได้มกีารตดิตามและรายงานผลการดำาเนนิงานคณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2561 รวมท้ังสิ้น 72 คณะ  

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ  

ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 

24 มิถุนายน 2562 มีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

คณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ	 แต ่งตั้งตามระเบียบ 
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด�าเนินงาน
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	พ.ศ.	2550	
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	2552	มนีายกรฐัมนตรี
เป็นประธาน	มปีลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม	 เป็นกรรมการและเลขานุการ	
และเลขาธิการ	 สผ.	 เป็นกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ	 โดยในปี	พ.ศ.	 2562	มีมติในเรื่อง 
ที่ส�าคัญดังนี้

1) การเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทย เป็นการ

ดำาเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ในการ

สนับสนุนการดำาเนินงาน NDC และเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ 

และการสนับสนุนทางการเงินผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 

ระดับโลก คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม NDC 

Partnership ของประเทศไทย โดยมอบหมายให้สำานกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

และสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ทำาหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point)  

ของประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ 

ต่อร่างหนงัสอืแสดงความจำานงเข้าร่วม NDC Partnership  

ดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู ่ระหว่างสำานักงานนโยบาย 

และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และสำานกังาน

สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิลงนามร่วมกนั

ก่อนการแสดงเจตจำานงอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม 

NDC Partnership ต่อไป

รูปการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพัฒนามาตรการ
และกลไก
0	2265	6500	ต่อ	6849

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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2) เห็นชอบต่อ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทน (ร่าง) กรอบ

ท่าทกีารเจรจา และ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซยีนว่าด้วยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ในการประชมุรฐัภาคีอนสัุญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

สมยัที ่25 (COP 25)

3) เห็นชอบต่อ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำาหรับการประชุม Climate 

Action Summit 2019

4) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศด้านกฎหมาย และการปรบัปรงุองค์ประกอบ

คณะอนุ กรรมการภาย ใต ้ คณะกรรมการนโยบาย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

5) เห็นชอบต่อรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซ

เรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2560  

โดยสามารถลดก ๊าซเรือนกระจกได ้  51.72 ล ้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ หรือร้อยละ 14.09 จาก 9 มาตรการ 

ในภาคพลังงาน

6) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม Nitric Acid Climate 

Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิต 

กรดไนตริกของประเทศกำาลังพัฒนา



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานนโยบาย 
และยุทธศาสตร์
0	2265	6500	ต่อ	6684
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คณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ	 (กอช.)	 แต่งตั้งขึ้นตาม 
ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนรัุกษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ	พ.ศ.	2543	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2548	 โดยมีรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
เป็นประธาน	 และเลขาธิการ	 สผ.	 เป็นกรรมการ 
และเลขานกุาร	มผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัดงันี้

1) เห็นชอบรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ฉบับที่ 6 เพื่อเสนอต่อสำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

2) เหน็ชอบการทบทวน ปรบัปรงุ และแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

ภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพแห่งชาต ิจำานวน 8 ชดุ เพือ่ขบัเคลือ่นประเดน็การปฏริปู

ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรือ่ง ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ และยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้แก่

(1)
คณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ	

(2)	
คณะอนุกรรมการข้อมูล
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

 (3) 
คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

(4)	
คณะอนุกรรมการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 
ด้านการประสานท่าทีเจรจา 

และความร่วมมือระหว่างประเทศ

(5)	
คณะอนุกรรมการบูรณาการ

การบริหารจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

(6)
คณะอนุกรรมการวิชาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	
ด้านชนิดและระบบนิเวศ	

(7)	
คณะอนุกรรมการวิชาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(8)	
คณะอนุกรรมการวิชาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	
ด้านการเข้าถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานประสานการบริหาร
จัดการมรดกโลก
0 2265 6585

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยอนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก

คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยอนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก	แต่งต้ังขึน้ตามระเบียบส�านกันายกรัฐมนตร	ี
ว่าด้วยการด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ	
พ.ศ.	 2559	 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก�ากับการบริหารราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นประธาน	และเลขาธิการ	สผ.	เป็นกรรมการและเลขานุการ	ในการ
ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	
2562	คณะกรรมการฯ	มีมติในเรื่องที่ส�าคัญ	ได้แก่

1) เห็นชอบการนำาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขอบรรจุไว้ในบัญชี 
รายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก จำานวน 2 แหล่ง ได้แก่
 (1) เมืองโบราณศรีเทพ ภายใต้ชื่อ The Ancient Town of Si Thep
 (2) กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองตำ่า และปราสาทปลายบัด  
  ภายใต้ช่ือ Ensemble of Phanom Rung, Muang Tam and Plai Bat  
  Sanctuaries
2) เห็นชอบถอนปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง ปราสาทหิน 
 พนมรุ้ง และปราสาทเมืองตำ่า จากบญัชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List)  
 ของศนูย์มรดกโลก
3)  เหน็ชอบร่างเอกสารนำาเสนอพืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก (เพิม่เตมิ)  

 ตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40
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คณะกรรมการอนุรกัษ์และพฒันากรงุรัตนโกสนิทร์ และเมอืงเก่า

ในปีงบประมาณ	2562	มกีารประชมุคณะกรรมการฯ	2	ครัง้	คอื	การประชมุครัง้ที	่1/2562	 เมือ่วนัที	่13	
พฤษภาคม	2562	และคร้ังท่ี	2/2562	เม่ือวันที	่13	กนัยายน	2562	เพือ่พจิารณาโครงการทีเ่กีย่วข้อง	คอื

1. คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติ ดังนี้ 
   1) เห็นชอบในหลักการการดูแลและบำารุงรักษาโบราณสถานตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนครในงานพระราชพิธี 
บรมราชาภเิษก และขอให้กรงุเทพมหานครดำาเนนิการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ และประสานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
เพื่อดำาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
   2) เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) บริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ และขอให้
กรุงเทพมหานครปรับปรุงรายละเอียดร่างผังเมืองรวมตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  
ในกรุงรัตนโกสินทร์ และคณะกรรมการฯ
   3) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งใหม่ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
   4) ขอให้กรมธนารักษ์พจิารณาปรบัปรุงรปูแบบโครงการก่อสร้างอาคารปฏบิติังานพพิธิภัณฑ์และอนรัุกษ์ทรพัย์สนิมค่ีาของรฐั 
   5) เห็นชอบให้สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งดำาเนินการพิจารณาแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และ
พฒันากรุงรตันโกสนิทร์ และเหน็ชอบในการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่ดำาเนินการจดัทำาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนรุกัษ์และพฒันา

บริเวณเมืองเก่า 7 เมือง

   6) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำาเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (การประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และผลการขับเคลื่อนการดำาเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า) 

   7) เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง (เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่า

จันทบุรี และเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน) 

2. คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มีมติ ดังนี้
   1) เห็นชอบการก่อสร้างอาคารที่ทำาการใหม่ของสถานีตำารวจนครบาลชนะสงคราม

   2) รับทราบประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง กำาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ฯ และให ้

กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานกรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน

  3) เหน็ชอบแผนแม่บทและผงัแม่บทการอนรุกัษ์และพฒันาบรเิวณเมอืงเก่า 4 เมอืง ได้แก่ เมอืงเก่าพมิาย เมอืงเก่านครราชสมีา 

เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าภูเก็ต และให้นำาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

   4) เห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก 

  5) เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง (เมืองเก่าน่าน และเมืองเก่า

นครศรีธรรมราช) 



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
0 2265 6595

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

55สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการกองทนุสิง่แวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 สรปุได้ดงันี้

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับ

การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ มีอำานาจหน้าท่ีในการพิจารณา

จัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ตาม

กิจการที่กำาหนดไว้ในมาตรา 23 แห่ง 

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ

สิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 กำาหนดหลกัเกณฑ์ 

เงื่อนไข ระเบียบ วิธีการขอจัดสรรเงิน

อดุหนนุ และขอกูย้มืเงนิกองทุนสิง่แวดล้อม 

รวมทั้ งกำ าหนดระเบียบการรับและ 

การเบิกจ ่ายเงินกองทุน ส่ิงแวดล ้อม 

กำาหนดระยะเวลาชำาระคืนเงินที่กู ้ยืม 

จากกองทุนส่ิงแวดล้อม รวมท้ังอตัราดอกเบีย้ 

โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือทำาหน้าทีก่ารกรองโครงการทีเ่สนอขอรบั

การสนับสนุนเงินจากกองทุนส่ิงแวดล้อม 

2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง

โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 

ด้านมลพิษ 

นอกจากน้ี เพื่อให้การบริหารงานของ 

กองทนุส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

คณะกรรมการสิ่ งแวดล ้อมแห ่งชาติ 

ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการอกี 1 คณะ ได้แก่ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง 

การจดัหาแหล่งรายได้จากภาษค่ีาธรรมเนียม

และมาตรการทางการเงินเข้าสู่กองทุน 

สิ่งแวดล้อม ตามหลักการผู ้ก ่อมลพิษ 

เป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP)

 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง 

การจัดหาแหล่งรายได้จากภาษีค่าธรรมเนียมและมาตรการ
ทางการเงินเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านมลพิษคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

(ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	เป็นฝ่ายเลขานุการ)

ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม  
(เงินอุดหนุน	:	กรมบัญชีกลาง	
และเงินกู้	:	บมจ.ธนาคารกรุงไทย)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ผังสรุปขั้นตอนการด�าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

1) ด ้านนโยบายในการบริหารจัดการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น แผนการบริหาร

พัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (ร่าง) รายงานการประเมิน 

ความคุ ้ มค ่ าการปฏิบั ติ ภ ารกิ จของ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม การดำาเนินงานตาม 

แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและรับเงิน

ผ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ของกองทุน 

สิง่แวดล้อม และการวเิคราะห์ความต้องการ

และความคาดหวังท่ีสำาคัญของผู้ใช้บริการ

หลกัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมของกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2) ด้านการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (1) 23 (3) และ 

23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เช่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาด้ังเดิมของคนชายโขง จังหวัด

อุบลราชธานี โดยสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 

เครอืข่ายวดัให้เป็นศนูย์เรยีนรูด้้านวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมชมุชน จงัหวดัน่าน โดยมลูนธิิ

ส่งเสรมิการเรยีนรูช้มุชน โครงการก่อสร้างระบบบำาบดันำา้เสียเพือ่ผลิตก๊าซชวีภาพ ระบบ 

COVER LAGOON บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำากัด และโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม

นำา้เสยี ระยะที ่3 ของเทศบาลนครตรงั จงัหวดัตรัง เป็นต้น รวมทัง้ได้ดำาเนนิการตดิตาม

และประเมินผลการดำาเนินงานโครงการ 

ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากกองทนุสิง่แวดล้อม

อย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่เร่ิมต้นจนสิน้สดุโครงการ



กลุ่มที่ 6

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานขับเคล่ือนนโยบาย
และกลไก 
0	2265	6500	ต่อ	6559

56 รายงานประจำาปี 2562

การบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การดำาเนินงานด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ ่มนำ้าที่สำาคัญ  

ได้ดำาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจดัการพืน้ทีชุ่ม่นำา้ของประเทศไทย 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ

ความตระหนกัในคุณค่าและความสำาคัญ

ขอ ง พื้ นที่ ชุ ่ ม นำ้ า ที่ มี ค ว ามสำ า คั ญ 

ของประเทศ แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและเครอืข่ายพืน้ทีชุ่ม่นำา้ 

ในการติดตามสถานการณ์พ้ืนที่ชุ่มนำ้า 

ที่มีความสำาคัญของประเทศ และ 

เพื่อพัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้า และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพื้นที่ชุ่มนำ้า โดยมี 

การกำาหนดหลกัเกณฑ์ แนวทางในการคดัเลอืกพืน้ทีชุ่ม่นำา้ทีม่คีวามสำาคัญของประเทศเป็นพืน้ทีน่ำาร่องมกีารศึกษาการจดัทำา

แนวทาง ขั้นตอนและกระบวนการการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้าแบบมีส่วนร่วม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารพื้นที่ชุ่มนำ้า และติดตามสถานการณ์พื้นที่ชุ่มนำ้า 

นอกจากนีป้ระเทศไทย โดย สผ. ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณดำาเนนิการจากกองทนุสิง่แวดล้อมโลก รอบที ่5 เพือ่ดำาเนนิ

โครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes โดยมี 

ชนดิพนัธุท์ีส่ำาคญั คอื นกกระเรยีนพนัธุไ์ทย นกชายเลนปากช้อน และพลบัพลงึธาร ในปี 2562 เป็นช่วงเวลาสิน้สดุโครงการ  

มีผลงานที่สำาคัญ อาทิ จัดทำา/พัฒนา (ร่าง) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บูรณาการแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ ์

ทีใ่กล้สญูพนัธุแ์ละถิน่อาศยั การจดัอบรมชุมชนในพืน้ทีด่ำาเนนิโครงการฯ ด้านการเพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิ รวมถงึการส่งเสรมิ/

พัฒนากลไกด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การศึกษา และจัดทำา

ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ จำานวน 10 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ นกชายเลน

ปากช้อน พลับพลึงธาร นกกระเรียนพันธุ์ไทย เสือปลา นกแสกทุ่งหญ้า  

นกเด้าลมแม่นำา้โขง ปเูจ้าพ่อหลวง ปลาซิวสมพงษ์ จำาปีสรินิธร และว่านเข้าพรรษา 

และเผยแพร่ผ่านบนเวบ็ไซต์ https://www.chff.onep.go.th จดัตัง้ศูนย์เรยีนรู้ 

การอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์เรียนรู ้

การอนุรักษ์พลับพลึงธาร จังหวัดระนอง และพังงา

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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กลุ่มที่ 7

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

การขับเคลื่อนการด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สผ. ในฐานะสำานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการอนรุกัษ์และพฒันากรงุรตันโกสนิทร์ และเมอืงเก่า 

ได้ดำาเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่า โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุม

สมัมนาวชิาการ คณะอนกุรรมการอนรุกัษ์และพัฒนาเมอืงเก่า 

เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร่วมกัน เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 

2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วม

ประชุม 420 คน ทั้งนี้มีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ที่สำาคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในสังคม 

ร่วมสมยั ต้องอาศยัความร่วมมือจากประชาชนในพืน้ที ่จงึควร

มีการสื่อสารและสร้างความรู ้ความเข้าใจระหว่างภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรับทราบประโยชน์และ

ตระหนักในคุณค่าความสำาคัญของพื้นที่เมืองเก่าร่วมกัน เพื่อ

เป็นการสร้างกรอบในการขับเคลื่อนเมืองเก่าที่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ภาครัฐควร

สนับสนุนกลไกทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เมืองเก่า 

ทีส่อดคล้องตามบรบิทของแต่ละเมอืง เช่น เศรษฐกจิกระแสใหม่ 

(New Economy) ตามแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ได้รับ

ความเห็นชอบโดยนายกรัฐมนตรีแล้ว และกิจการเพื่อสังคม 

หรือ Social Enterprise (SE) เป็นต้น รวมท้ังสนับสนุน

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐาน

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลมรดก

ทางวฒันธรรมในท้องถ่ินทีค่รบถ้วนและสร้างระบบการสือ่สาร

ในทกุมติแิละมรีปูแบบทีเ่ข้าถงึง่ายและรวดเรว็ เช่น การสร้าง

ระบบฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นตัวช่วย 

ในการสื่อสาร เป็นต้น 2) การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจกระบวนการเรยีนรูก้ารอนุรกัษ์และพฒันาเมอืงเก่า

ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับบริหารจัดการ 

การอนรุกัษ์และพฒันาเมอืงเก่าทีป่ระกาศเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่าแล้ว 

แบ่งเป็นเมืองเก่า 4 กลุ่มตามภาค ดังนี้ 1) กลุ่มภาคเหนือ  

2) กลุ่มภาคกลางและตะวนัออก 3) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และ 4) กลุ่มภาคใต้ ซึ่งได้ดำาเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 

- สิงหาคม 2562

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั
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การศึกษาจัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ

โครงการนี้ได้ดำาเนินงานสืบเนื่องจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การอนรัุกษ์และฟ้ืนฟูย่านชมุชนเก่า ทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบ  

เมือ่ปี พ.ศ. 2560 โดยปี พ.ศ. 2562 และ สผ. ได้นำาข้อเสนอที ่ 1  

ด้านนโยบาย ซึ่งเป็นข้อเสนอเร่งด่วนให้มีการจัดทำานโยบายและ

ยทุธศาสตร์เพือ่เป็นกรอบการดำาเนนิงานในภาพรวมระดบัประเทศ 

ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นประเทศไทยสูก่ารพฒันา 4.0 

ช่วยสร้างรากฐานความเข้มแข็งระดับท้องถิ่นในการดำาเนินงาน

พัฒนาเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ

และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนพัฒนาเศรษฐกจิในระดบั

ฐานราก ส่งเสริมคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป วาระที่ 25 

บริหารจัดการทรัพยากร และ 35 ศิลปวัฒนธรรมสร้างมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ/สังคม

การจดัประชุมช้ีแจงประชาสมัพนัธ์ผลการด�าเนนิงาน	
โครงการศึกษาจัดท�านโยบายและยทุธศาสตร์การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

ย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟยู่านชุมชนเก่าแห่งชาต ิสำาหรบัใช้เป็นกรอบ

การดำาเนินงานระดับประเทศที่ชัดเจน และถ่ายทอดนโยบาย 

สู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่

ผลประชาสมัพนัธ์ผลการดำาเนนิงานเมือ่โครงการแล้วเสรจ็ เพือ่เป็น

แนวทางการดำาเนินงานให้เป็นท่ีรับทราบทั่วกันแก่ทุกภาคส่วน  

ทั้ งภาคราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง 

ในการบูรณาการการดำาเนินงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า 

ให้ขบัเคลือ่นไปในทิศทางเดียวกัน 



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

59สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามการด�าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

สบืเนือ่งจากมตคิณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่16 มิถนุายน 2558 เหน็ชอบ

ให้พื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถเป็นพื้นท่ีคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือให้คงสภาพความเป็นเมอืงโบราณทีค่วบคูก่บัการเป็นย่านชมุชน

อยู่อาศัยอย่างสมดุลและยั่งยืน ต่อมาได้มีประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองศรีมโหสถ 

อำาเภอศรีมโหสถ จงัหวดัปราจนีบรุ ีพ.ศ. 2558 มผีลบงัคับใช้ตัง้แต่

วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นต้นมา เป็นระยะเวลา 5 ปี

สผ. ได้เหน็ความสำาคัญของการนำามาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม 

ทีก่ำาหนดไว้มาใช้ในทางปฏิบตั ิจงึได้ดำาเนนิโครงการตดิตามตรวจสอบ

การดำาเนนิงานตามมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม บรเิวณพืน้ทีเ่มอืง

โบราณศรีมโหสถ อำาเภอศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบรุ ีในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้

มาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม และนำามาหาแนวทางในการปรบัปรงุ 

แก้ไข เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพของการดำาเนนิงานในการดแูล รกัษา 

ป้องกัน บำาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ให้เกดิผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

การดำาเนนิงานประกอบด้วย ตดิตามสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม

ศิลปกรรม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศพื้นที่

คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะการปรับปรุงมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ 

ดังกล่าว ผลของการดำาเนินโครงการนี้ทำาให้ได้รับรายงานติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  

ในเขตพ้ืนที่คุ ้มครองสิ่ งแวดล ้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ  

อำาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และแผนจัดการอนุรักษ ์

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งศลิปกรรมเมอืงโบราณศรมีโหสถ

การประชมุสรปุผล	และรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม	 และร่างแผนจัดการฯ	 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เมืองโบราณศรีมโหสถ	อ�าเภอศรีมโหสถ	จังหวัดปราจีนบุรี

ระบบเว็บแอปพลิ เคชันฐาน
ข้อมูลเมืองโบราณศรีมโหสถ	
โดยสแกน	 QR	 CODE	 ด้วย	
Mobile	Device

Webpage	 โครงการติดตามการด�าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	
บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ	อ�าเภอศรีมโหสถ	จังหวัดปราจีนบุรี
http://www.onep.go.th/nced/โครงการติดตามการด�าเนิน/
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การด�าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด

แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ
และศลิปกรรมระดับจงัหวดั	จดัท�าข้ึนเพือ่ให้การด�าเนนิงาน
ตามแผนพฒันาการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมศิลปกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 การประสานงาน 
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว	 รวมทั้งขับเคล่ือน
นโยบายการอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อมธรรมชาต ิ
และศลิปกรรมให้บรรลเุป้าหมาย	โดยมศีนูย์ประสานงาน	

ติดตาม	 และนิเทศ	 (ศปน.)	 ตั้งอยู่ที่	 สผ.	 มีหน้าที่ 
ในการขบัเคล่ือนตดิต่อประสานงานกบัภาคอีนรุกัษ์ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด	
และสนับสนุนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
และศิลปกรรม	โดยในปี	พ.ศ.	2562	ได้ด�าเนนิการภายใต้
แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ฯ	ดังนี้

1) จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด

2) ประสาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการดำาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ และภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด รวมทั้งจัดทำารายงาน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำาจังหวัด 

3) สนบัสนนุงบประมาณดำาเนนิงานของหน่วยอนรุกัษ์ โดยการจัดสรรเงนิอดุหนนุ เพือ่สนบัสนนุแผนงาน/โครงการของหน่วยอนรุกัษ์

สิง่แวดล้อมศลิปกรรม แผนงานที ่1 - 4 จำานวน 11,400,000 บาท และมกีารจัดประชุมคณะทำางานพิจารณากล่ันกรองแผนงาน/โครงการ

และตดิตามการดำาเนนิงานของหน่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศิลปกรรมท้องถิน่ทัว่ประเทศ รวม 2 ครัง้ เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2561 

และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

4) จดักจิกรรมและสนบัสนนุการให้ความรูค้วามเข้าใจการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละขยายเครอืข่ายอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติ

และศลิปกรรมท้องถิน่ โดยผลกัดนัให้จงัหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ NGOs ชมรม ชมุชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครฐัในทอ้งถิ่น 

และวัด เข้าร่วมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สนับสนุนให้มีการนำาเครื่องมือ กลไก ทาง Social Media มาใช้  

เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผ่านช่องทาง Facebook ช่ือ  

“หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด” 

ในปี 2562 หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้สำารวจตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวม 67 จังหวัด และ

จัดส่งรายงานให้ สผ. เพื่อรวบรวมเป็นรายงานประจำาปีของหน่วยอนุรักษ์ฯ ต่อไป

การประชมุประจ�าปีภาคี
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
ธรรมชาตแิละศลิปกรรม	
ประจ�าปี	2562
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โครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอนัควร
อนรุกัษ์ประเภทน�า้ตก ในพืน้ทีน่�าร่องน�า้ตกธารารกัษ์ 
อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ระยะท่ี 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สผ.	 โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาตแิละศิลปกรรม	ได้คัดเลอืก	
น�า้ตกธารารกัษ์	 เพือ่เป็นพืน้ทีน่�าร่อง 
ใ น ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ  ์
สิง่แวดล้อมธรรมชาต	ิภายใต้แผนแม่บท
โครงการอนุรักษ ์พันธุกรรมพืช 
อั น เ น่ื อ งม าจ ากพร ะ ร า ชด� า ริ	 
สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกมุาร	ีสผ.	(อพ.สธ.–สผ.)	
ระยะ	 5	 ปี	 (ตุลาคม	พ.ศ.	 2559	 -	
กันยายน	พ.ศ.	2564)	ซึ่งบรรจุไว้ใน
กรอบการสร้างจติส�านกึ	กิจกรรมที	่8	
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนรุกัษ์
ท รั พยากรภาย ใต ้ แผนแม ่ บท 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 
มีวัตถุประสงค์ดังนี้	

นำา้ตกธารารักษ์ ตัง้อยูท่ีบ้่านเจดย์ีโคะ ตำาบลมหาวนั อำาเภอแม่สอด 
จงัหวัดตาก มีความสงูท่ีหน้าผาของนำา้ตกประมาณ 640 เมตรจาก
ระดบันำา้ทะเลปานกลาง ลำาห้วยทีเ่ป็นแหล่งกำาเนดิของนำา้ตกธารารกัษ์
มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร นำา้ในลำาห้วยมต้ีนกำาเนดิมาจาก 
นำ้าท่ีผุดซึมออกจากพื้นดิน ซ่ึงต้นทางของสายนำ้าจะอยู่ภายนอก 
ลุม่นำา้ โดยทีน่ำา้ไหลลอดตามโพรงหนิใต้ดนิเข้ามาผดุออกในลุม่นำา้ 
ด้วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุ ่มนำ้าเป็นหินปูน ทำาให้มี
ลกัษณะเป็นโพรงหนิใต้ดิน และมนีำา้ไหลจากลุม่นำา้ข้างเคยีงผดุข้ึน
ในพ้ืนทีลุ่ม่นำา้นำา้ตกธารารกัษ์ พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งต้นนำา้ทีส่ำาคญั 
ชมุชนทัง้ทีอ่ยูต้่นนำา้ กลางนำา้ และปลายนำา้ ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
เช่น การอปุโภค การเกษตร และการท่องเทีย่ว (บรเิวณด้านล่าง
นำา้ตกมีกจิกรรมหรอืสิง่อำานวยความสะดวกในการท่องเทีย่ว)  เป็นต้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สผ. ได้ดำาเนนิการ ดงันี ้1) การประสาน
ความร่วมมอืและประชมุหารอืการดำาเนนิงานในพืน้ที ่เพ่ือเสรมิสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการอนรุกัษ์นำา้ตกธารารกัษ์ให้กบัผู้นำาและชมุชน
บ้านเจดย์ีโคะ และ 2) การสำารวจและจดัเกบ็ข้อมลูฐานทรพัยากร 
ท้องถ่ิน ได้แก่ ฐานทรพัยากรด้านชวีภาพ ฐานทรพัยากรด้านกายภาพ 
และฐานทรพัยากรด้านวฒันธรรมและภูมปัิญญา โดยการมส่ีวนร่วม
กบัชมุชน เยาวชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 3) ส่งเสรมิศกัยภาพ
เยาวชนและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟู 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาตปิระเภทนำา้ตก ให้กบันกัเรยีนบ้านเจดย์ีโคะ 
สำาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการดำาเนินโครงการ 
ในระยะที่ 2 เพื่อจะได้เป็นพ้ืนที่นำาร่องในการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทนำ้าตก ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ 
ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
สามารถต่อยอดการเป็นต้นทนุเศรษฐกจิฐานรากของชมุชนทีส่ำาคญั
และยัง่ยนืต่อไป

1) 
สนองพระราชด�าริโครงการ
อนุ รักษ ์พั นธุ กรรมพืช 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	
(อพ.สธ.)	

2)	
แหล่งธรรมชาติประเภท
น�้ าตกมีการจ�าแนกเขต 
การใช้ที่ดินตามแนวทาง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ	

3)	
ชุ ม ช น แ ล ะ เ ย า ว ช น 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการอนุรักษ์	

4)	
เ ย า ว ช น ไ ด ้ รั บ ข ้ อ มู ล 
และแนวคดิด้านการอนรุกัษ์ฯ	
น�้าตก	อย่างเป็นรูปธรรม
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การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง 
อ�าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

บึงโขงหลง	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ�าเภอ
เซกา	 และอ�าเภอบึงโขงหลง	จังหวัด
บึงกาฬ	มีเนื้อที่ประมาณ	11,858	ไร่	
หรอื	18.97	ตารางกโิลเมตร	ลกัษณะ
โดยทั่วไปของบึงโขงหลงเป็นพื้นที ่
ชุ ่มน�้าขนาดใหญ่	 เป ็นบึงน�้า จืด
ธรรมชาติ	ในบึงมีเกาะเล็กหลายเกาะ	
จึงเป ็นแหล ่งที่อยู ่อาศัยของนก
ประจ�าถิน่	นกอพยพ	และปลามากมาย
หลายชนิด	ส่วนพืชที่เป็นจุดเด่น	คือ	
หม้อข้าวหม้อแกงลิง	 นอกจากนี	้ 
บึงโขงหลงยังเป็นแหล่งน�้าจืดท่ีมี
ความส�าคัญต่อชุมชนในการเกษตร
และการประมง	 และยังเป็นแหล่งน�้า 
ที่มีคุณค่าความส�าคัญในด้านต่างๆ	
โดยใน	พ.ศ.	2520	กรมชลประทาน 
ได้สร้างฝายเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง	 พ.ศ.	 2525	
พืน้ทีไ่ด้รบัการประกาศให้เป็นเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	พืน้ทีป่ระมาณ	
6,840	ไร่	พ.ศ.	2543	คณะรัฐมนตรี
ประกาศเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้ระดบันานาชาต	ิ
และในปี	 พ.ศ.	 2544	 ได้ขึ้นทะเบียน 
เป ็นพื้นที่ชุ ่มน�้ าที่มีความส�าคัญ
ระหว่างประเทศ	 (Ramsar	 Site)	 
เป็นล�าดับที่	1098 

(ร่าง)	แผนที่การก�าหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณบึงโขงหลง

จากความสำาคญัของบงึโขงหลงทีเ่ป็นพืน้ทีชุ่ม่นำา้ ทีม่คีวามสำาคญั

ระหว่างประเทศ (Ramsar Site) และเป็นบงึนำา้ขนาดใหญ่ทีป่ระชาชน

ได้ใช้ประโยชน์มายาวนาน และมเีส้นทางเช่ือมโยงในการเข้าถงึสะดวก 

ทำาให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น  

ส่งผลให้มีกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะทาง 

ตอนล่างฝ่ังตะวนัตกของบงึมเีรอืสกูต๊เตอร์และเรือกล้วยให้บรกิาร  

สิ่งปลูกสร้างร้านค้าริมบึง ศาลาและซุ้มอาหารในบึงด้านทิศใต้  

(ใกล้บรเิวณหวัฝายชลประทาน) โดยสิง่ปลกูสร้างไม่ได้มรีปูแบบใน

การจดัระเบยีบทีส่วยงาม ทำาให้ทศันยีภาพและคณุค่าของบงึลดลง 

รวมถงึผลกระทบอืน่ๆ ทีส่่งผลกระทบโดยรวมต่อบึง เช่น คราบนำา้มนั 

อุบัติเหตุกับผู้มาเยือน และเสียงดัง เป็นต้น ดังน้ัน จึงเห็นว่า 

ส่ิงแวดล้อมบริเวณโดยรอบของบึงโขงหลงควรได้รับการวางแผน 

ในการบรหิารจดัการส่ิงแวดล้อมธรรมชาตใิห้เกดิการใช้ประโยชน์

อย่างยัง่ยนื ดงันัน้ ใน พ.ศ. 2562 สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาตแิละศลิปกรรม ได้มกีารจดัทำา (ร่าง) กรอบและแนวทาง

การอนุรักษ์และพัฒนาบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยได้ประชุม

และรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด หน่วยงาน 

ในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และชาวบ้านบริเวณพื้นที่บึงโขงหลง 
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กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บึงโขงหลง อำาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นกรอบที่มุ่งเน้น

และให้ความสำาคัญในด้านการอนุรักษ์ ผสมผสานกับการใช้

ประโยชน์ และการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มุ่งเน้นเพื่อการบริโภคทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างเดียว แต่เพื่อให้ความสำาคัญกับความยั่งยืนของ

ฐานทรัพยากรท้องถิ่นซ่ึงประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ 

ทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งมีชีวิต) ทรัพยากรกายภาพ (สิ่งที่ไม่มีชีวิต) 

และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และที่สำาคัญยังเป็นการ

กระจายรายได้ให้กับท้องถิน่ได้อกีทางหนึง่ ส่งผลให้ชุมชนในท้องถิน่

ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากน้ี มีการ 

กำาหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณบึงโขงหลงในเบื้องต้น เพื่อการใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยนืและให้มคีวามเหมาะสมกบัการใช้ประโยชน์

ของพ้ืนทีร่อบบงึให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั ตามหลกัการ 

การอนุรักษ์ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาตริะยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556) ภายใต้มตคิณะรฐัมนตร ี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 จึงได้นำาหลักการดังกล่าวมาเป็น

แนวทางในการกำาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ของบึงโขงหลง  

ที่ออกเป็น 3 เขต ประกอบด้วย พื้นที่สงวน (Preserved Area) 

พืน้ทีอ่นรุกัษ์ (Conserved Area) และพืน้ทีพ่ฒันา (Developed 

Area) เพื่อสร้างความยั่งยืนและคงคุณค่าให้กับพื้นที่แหล่งนำ้า 

บงึโขงหลงโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนบนฐานทรพัยากรท้องถิน่

ที่ยั่งยืนต่อไป

การท่องเที่ยวบริเวณบ้านค�าสมบูรณ์



กลุ่มที่ 8

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานติดตามประเมินผล
นโยบายและแผน
0 2265 6540

64 รายงานประจำาปี 2562

การติดตามประเมินผลนโยบาย 
แผน มาตรการ และการรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การตดิตามประเมินผลแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะครึง่แผน)

สผ. ติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะครึ่งแผน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม

ประเมินผลความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน ตามเป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 หลังการ

ประกาศใช้แผน 2 ปี (ระยะครึง่แผน) และปัญหาอปุสรรคในการดำาเนนิงานตามแผนจดัการฯ รวมทัง้ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและกำาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ และ 30 แผนงาน มีตัวชี้วัด 

31 ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติท้ังหมด 221 แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งในการดำาเนินการติดตามประเมินผล ได้นำาส่ง 

แบบรายงานไปยังหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่างๆ จำานวน 529 หน่วยงาน 

ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบรายงานผลการดำาเนินงานเป็นจำานวน 170 

หน่วยงาน คดิเป็นร้อยละ 32.1 โดยแนวทางการปฏบิตัทิีม่กีารดำาเนนิการ มจีำานวน 

175 แนวทางการปฏิบัติ จากทั้งหมด 221 แนวทางการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 79 

และมีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่มีผู้รายงานจำานวน 46 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 21 

ในส่วนของตัวชี้วัด พบว่า มีแนวโน้มจะบรรลุเป้าหมายก่อนกำาหนดเวลา  

(ความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 75) จำานวน 16 ตัวชี้วัด จาก 31 ตัวชี้วัด

สผ. มีการด�าเนินงานด้านติดตามประเมินผลที่ส�าคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานติดตามประเมิน
สถานการณ์
0 2265 6538

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

65สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564 

สผ. ได้จดัทำาโครงการตดิตามประเมนิผล

ใน ระดั บ แผนปฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร 

ความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. 2560 - 

2564 เพื่อติดตามประเมินผลความ

ก้าวหน้าตามเป้าหมายและตัวชี้ วัด  

ภ า ย ใ ต ้ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร 

ความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. 2560 

- 2564 ระยะครึ่งแผน (ในช่วงปี พ.ศ. 

2560 -  2561) รวมทั้ งรายงาน 

ความก้าวหน้าการดำาเนินงานการขบัเคลือ่น

แผนแม ่บท บูรณาการจั ดการความ 

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  

พ.ศ. 2558 - 2564 ตามเป้าหมายระดบัชาติ  

เพื่ อ ให ้ ได ้ ข ้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบาย 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

ภายใต้แผนปฏบัิตกิารฯ และเสนอแนะแนวทาง 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติระยะ 

ต่อไป โดยแผนปฏบิตักิารฯ ประกอบด้วย

ยทุธศาสตร์ 4 ด้าน แผนปฏิบตักิาร 10 เรือ่ง  

ซึ่งได้กำาหนดเป้าหมายท่ีต้องการจะบรรลุ 

ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 

จำานวน 25 เป้าหมาย จากการรวบรวมข้อมลู 

และประมวลผล สามารถประเมินควาก้าวหน้า 

การดำาเนนิงานตามเป้าหมายในแผนปฏบัิตกิารฯ  

โดยพบว่า มีความก้าวหน้าในระดับ 5 

(บรรลุก่อนกำาหนด) จำานวน 1 เป้าหมาย 

ระดับ 4 (มีแนวโน้มบรรลุตามกำาหนด) 

จำานวน 19 เป้าหมาย ระดับ 3 (มีความ

ก้าวหน้า) จำานวน 5 เป้าหมาย โดยไม่มี

เป้าหมายใดอยู่ในระดับ 2 (ไม่มีความ

ก้าวหน้า) และระดับ 1 (ตรงข้าม 

เป้าหมาย) ทั้งนี้ ยงัพบว่าการดำาเนนิงาน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีระดับความ

ก้าวหน้าในภาพรวมมากทีสุ่ด รองลงมา

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

และยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามลำาดับ

การจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

สผ. จัดทำารายงานสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 13 (13)  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 

โดยผ่านการกำากบัดูแลของคณะอนุกรรมการ 

จดัทำารายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม  

ภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 

เพ่ือนำาเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นประจำาทกุปี  

สำาหรับใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ 

ในการจัดทำานโยบายและวางแผน 

การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมของประเทศ  

และให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงาน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

รายสาขา 11 สาขา ได้แก่ 1) ทรพัยากรดนิ 

และการใช ้ที่ดิน 2) ทรัพยากรแร ่

 3) พลังงาน 4) ทรัพยากรป ่าไม ้ 

แ ละสั ต ว ์ ป ่ า  5 )  ท รั พย ากรนำ้ า  

6) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง  

7)  ความหลากหลายทางชีวภาพ  

8) สถานการณ์มลพษิ 9) สิง่แวดล้อมชมุชน  

10) สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศิลปกรรม 

และ 11) การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

และภยัพิบตั ิ รวมไปถงึประเดน็สิง่แวดล้อม 

ที่ สำ าคัญ ใน  พ .ศ .  2562  ได ้ แก ่  

1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

2) ขยะพลาสติก 3) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

และ 4) การกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้ง

คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อ	ร่าง	รายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อม	พ.ศ.	2562



กลุ่มที่ 9

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานติดตาม  
และประเมินผล
0 2265 6595

66 รายงานประจำาปี 2562

การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนสิ่งแวดล้อมสู่ยุคดิจิทัล 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 

เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู ้ ให้แก่โครงการ 
ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รัฐวสิาหกจิ เอกชน 
และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดให้มีระบบ 
บำาบดันำา้เสยี/อากาศเสยี ระบบกำาจดัของเสยีสำาหรับควบคุมบำาบดั
และขจดัมลพษิ รวมทัง้การดำาเนนิกจิกรรมใดๆ เพือ่การส่งเสรมิ
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนโครงการ 
จำานวน 8 โครงการ รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน 360.58 ล้านบาท จาก
การตดิตามและประเมนิผลโครงการทีก่องทนุสิง่แวดล้อมให้การ
สนบัสนนุ ประสบความสำาเรจ็อย่างยัง่ยนื และเป็นตวัอย่างทีด่ี 
เช่น โครงการส่งเสริมศกัยภาพป่าแห่งการเรียนรูเ้พือ่การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ดำาเนินการโดยมูลนิธ ิ
เพ่ือเยาวชนชนบท ซ่ึงได้รบัการจดัสรรเงนิอดุหนนุ เม่ือปี พ.ศ. 2560 
และสิน้สดุโครงการในปี พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้ผลจากการดำาเนนิงาน
โครงการได ้ดำาเนินการศึกษารวบและจัดทำาฐานข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภมิูปัญญาท้องถิน่ ซึง่ก่อให้เกดิ 
ผลสำาเร็จสำาคัญจากการดำาเนินโครงการคือข้อมูลการสำารวจ 
“แมลงแห่งชวีติ วิถีเรยีนรูจ้ากทุง่กุลาถงึป่าชุมชน” ในพืน้ทีศ่กึษา
กฏีวิทยาพ้ืนบ้าน จงัหวดัร้อยเอด็ โดยค้นพบแมลงหลากหลาย
ชนดิพันธุ ์ทีส่ามารถสร้างรายได้ให้กบัชมุชน และก่อให้เกดิมลูค่า

รวมสูงถงึ 2,801,400 บาท 

สผ. เป็นหน่วยงานทีด่�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานกองทนุสิง่แวดล้อม เพือ่สนบัสนนุนโยบาย แผนและมาตรการ และการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในทกุภาคส่วน ทัง้นี ้ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัในปีงบประมาณ 2562 สรปุได้ดงันี้ 

การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 

ในการใช้เทคโนโลยีดจิทิลั ภายใต้การดำาเนนิโครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานแอปพลเิคชนัของ 
กองทนุสิง่แวดล้อม “Smart e-fund” ซึง่สามารถรองรบัการใช้งานของ Website Web Application และ Mobile Application 
เพ่ือให้มรูีปแบบการใช้งานทีส่ะดวก ทนัสมยั และสวยงาม รวมถงึง่ายต่อการใช้งานในพืน้ที ่ซึง่ประกอบด้วย 1) ระบบการตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง เป็นระบบสำาหรับผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน สามารถ 
ยืน่ข้อเสนอโครงการผ่านระบบได้ 2) ระบบการตรวจสอบสถานะโครงการทีย่ืน่ขอรบั
การสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุส่ิงแวดล้อม เป็นระบบทีอ่ำานวยความสะดวก
ให้กบัผูเ้สนอโครงการให้สามารถตรวจสอบว่า โครงการของตนเองอยูใ่นขัน้ตอนใด 
และ 3) ระบบรายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นระบบให้ผู้ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อม 
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำาเนินโครงการเป็นรายไตรมาส ผ่านทาง Web 

Application ขึน้

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั



กลุ่มที่ 10

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิเคราะห์การบริหาร
จัดการท่ีดิน
0 2265 6547

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

67สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการที่ดิน

สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ

นโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ดำาเนินโครงการ

ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment: 

SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยได ้

คดัเลอืก จงัหวดัพระนครศรอียธุยาเป็นพืน้ที่

ต้นแบบในการดำาเนินการ ภายใต้กรอบ

แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยทุธศาสตร์ของกลุม่ประเทศสหภาพยโุรป 

(EU) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทาง 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(กพย.) โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง 

การวเิคราะห์ประเดน็สำาคญัในการตดัสนิใจ 

ทีผ่่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี

ในพื้นที่ต ้นแบบ กำาหนดปัจจัยสำาคัญ 

ที่ต ้องตัดสินใจ (Critical Decision  

Framework: CDF) เพื่อระบุประเด็น

ยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ประโยชน์

ที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในการนำาไปสู ่การพัฒนายุทธศาสตร ์ 

ทางเลือก และการประเมินยุทธศาสตร ์

ทางเลือกเพื่อการจัดลำาดับความสำาคัญ 

ของยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์โอกาส 

และความเสี่ยง และมาตรการความยั่งยืน 

ตลอดจนแนวทางการตดิตามและประเมนิผล

ก า ร จั ด ทำ า ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น 

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

ด้านการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ทีมี่ผลในทางปฏบิตัิ

ในการนำาไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถนำาแนวทางการประเมนิสิง่แวดล้อม

ระดบัยทุธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ทีด่นิ 

ไปใช้เป็นกรอบในการบรูณาการการปฏบัิติ

การทางนโยบายและแผนงานร่วมกัน 

อย่างเป็นระบบ

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั



กลุ่มที่ 11 ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั
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การบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สผ. ด�าเนนิงานเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิในประเดน็ท่ี 3 สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิประเดน็ที ่18 การเติบโตอย่างยัง่ยืน ด้านการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้

การขับเคลือ่นนโยบายและแผนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

พ.ศ. 2558 - 2593 เป็นกรอบระยะยาวในการกำาหนด 

ทศิทางของประเทศให้มุง่สู่การมภีมูคิุม้กันต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ และมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนตำ่า 

ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2593  

และให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องนำาไปเป็นกรอบในการดำาเนนิงาน

และกรอบในการจดัตัง้งบประมาณรองรบัต่อไป ทัง้นี ้เพือ่ให้

แผนแม่บทฯ มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทของ

ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับความร่วมมือ

ระหว ่างประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติ  

ได้แก่ ความตกลงปารสี ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนการปฏริปูประเทศ 

สผ. จงึได้ทบทวนและจดัทำาแผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 

โดยได้ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแนวทาง/ 

มาตรการที่นำาเสนอไว้ในแผนแม่บทฯ ปัญหาและอุปสรรค 

จากการดำาเนนิงาน รวมถงึช่องว่างและความต้องการเพิม่เติมสำาหรบั

การจดัการปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศ 

และนำาไปทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้อง 

กับบริบทภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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การรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก 5 ภาคส่วน 

สผ. ได้ดำาเนินการพัฒนาโครงสร้าง 

เชงิสถาบนัในการรายงานข้อมลูเพือ่จดัทำา

บัญชีก๊าซเรือนกระจก และแบบฟอร์ม

รวบรวมข้อมลูกิจกรรมสำาหรบัหน่วยงาน

ใน 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน  

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและ 

การใช้ผลติภณัฑ์ ภาคเกษตร ภาคป่าไม้

และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ และภาคของเสยี 

ร วมทั้ ง พัฒนาระบบสารสน เทศ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

เพื่อประเมินและจัดเก็บข้อมูลบัญชี 

ก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศอย่าง 

เป็นระบบ ตามแนวทางของคู่มือ IPCC 

2006 แต่เนื่องจากการจัดทำาบัญชี 

ก ๊าซเรือนกระจกจำาเป ็นต ้องมีการ

เปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานฉบับ 

ที่ผ่านมา เพ่ือแสดงให้เห็นแนวโน้ม 

ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 

ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปีล่าสุดที่ต้อง

รายงานให้กบั UNFCCC ทัง้นี ้การประเมนิ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในแต่ละช่วง

เวลามีการปรับเปล่ียนวิธีการคำานวณ 

ไปตามข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) 

และค่าการปล่อย (Emission Factor) 

ที่คำานวณได้ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ทำาให้วิธี

การประเมินแตกต่างไปจากวิธีการเดิม

ในอดีต ดังนั้น ข ้อมูลย ้อนหลังไป 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จึงมีความสำาคัญ

ทีจ่ำาเป็นต้องจดัเกบ็ไว้ใช้ในการประเมนิ

เพือ่ประกอบในรายงานฉบบัต่อ  ๆไป ดงันัน้ 

เพือ่ให้เกิดความเชือ่มัน่ในการดำาเนนิงาน

ด้านการจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศว่ามีความถูกต้อง และ 

ครบถ้วน สผ. จงึดำาเนนิโครงการรวบรวม

และจดัเกบ็ข้อมลูบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก 

5 ภาคส่วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2558 

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชี

ก ๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  

(Thailand Greenhouse Gas Emissions 

Inventory System :TGEIS) เพื่อ 

นำาเข้าข้อมลูกจิกรรม พ.ศ. 2543 - 2556 

จากทั้ง 5 ภาคส่วน ที่ใช้ในการประเมิน

บัญชีก ๊ าซเรือนกระจกในรายงาน 

ความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 และ

ข้อมูลกิจกรรม พ.ศ. 2557 - 2558  

ที่หน่วยงานหลักของแต่ละภาคส่วน 

นำาส่งต่อ สผ. เพ่ิมเตมิตามโครงสร้างการ

รายงานข้อมูล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงแบบฟอร์มรวบรวม

ข้อมูลกิจกรรมสำาหรับหน่วยงานใน  

5 ภาคส่วน ให้ครอบคลุมการประเมิน

บัญชีก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ IPCC 

2006



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานนโยบาย 
และยุทธศาสตร์
0 2265 6784
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การจดัท�าแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

สผ. ได ้ดำ า เนินโครงการจัดทำาแผน/กลยุทธ ์การเจรจา 

ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย โดยมผีลผลติ

ทีส่ำาคญั คอื (ร่าง) แนวทางการดำาเนนิงานในการเตรยีมความพร้อม

เพือ่ยกระดบัการดำาเนนิงานตามความตกลงปารสีของประเทศไทย 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานตามความตกลงปารีสของ

ประเทศ รวมทั้งเตรียมความพร้อมและยกระดับการดำาเนินงาน

ตามความตกลงปารีสให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเอกสาร

แนวทางดังกล่าวมีสาระสำาคัญครอบคลุมถึงความเป็นมาในการ

แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ในระดับโลก ทิศทางการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ และแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ 

การดำาเนินงานตามความตกลงปารีสของไทย ซึ่งได้ดำาเนินการ 

จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการดำาเนินงานตาม

ความตกลงปารสี เมือ่วนัที ่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์  

แกรนด์ บอลรูม ซี ช้ัน 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ้า 

กรงุเทพมหานคร เพือ่เผยแพร่และรบัฟังความคดิเห็นต่อแนวทาง

การเตรียมความพร้อมดังกล่าว และจะนำาไปเวียนให้หน่วยงาน 

ในคณะทำางานฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป



กลุ่มที่ 12

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิเคราะห์และประสาน
แผนปฎิบัติการ
0 2265 6776

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

71สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การจัดท�านโยบาย แผน มาตรการ 
และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
สผ. เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท�านโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดท�านโยบาย แผน มาตรการ 
และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

การสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
สผ. ดำาเนนิโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการดำาเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร
เพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั ตามพระราชบญัญตัิ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดทำาและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำาแผนปฏบิตักิารฯ ในระดับจงัหวดั 
ให้แก่บุคลากรจากสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ และเสริมสร้าง 
ความรูท้างด้านเทคนคิวชิาการในการจดัทำาแผนงาน โครงการ และการ
ประเมินศกัยภาพของพืน้ทีใ่นการจดัให้มรีะบบรวบรวมและบำาบดันำา้เสยีรวม 
และระบบกำาจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย รวมทัง้เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการระบบ
การจัดการนำา้เสยีชมุชนและขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ทีไ่ด้รบัการอดุหนนุงบประมาณภายใต้แผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั 
โดยดำาเนนิการร่วมกันระหว่างสำานกังานสิง่แวดล้อมภาค และ สผ. เพือ่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นำาผลการตดิตามและประเมนิผลมาปรบัปรงุ
การดำาเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพ โดยผลทีไ่ด้จากการดำาเนนิโครงการ คอื 
จงัหวดัมแีผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั จำานวน 46 จงัหวดั เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภาพรวม 
ของจังหวดัทีส่อดคล้องกบัแผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม และโครงการ
จัดการนำ้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีไ่ด้รบัการอดุหนนุงบประมาณภายใต้แผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั  
ได้รับการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจำานวนโครงการ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำานวน 21 โครงการ ระหว่างการวเิคราะห์และ
พจิารณาของคณะกรรมการ โดยผลจากการดำาเนนิโครงการจะส่งผลให้
ประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
ได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อม 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
จากการดำาเนนิการตามแผน

ปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการระบบ
จัดการน�้าเสียชุมชนและขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการอดุหนนุงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ	ในระดับจังหวัด

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั



กลุ่มที่ 13 ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั

72 รายงานประจำาปี 2562

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. มีภารกิจหลักส�าคัญประการหนึ่ง คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการหรอืกจิกรรมของภาครัฐหรอืเอกชนซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกดิ
ผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อมและชุมชน ซ่ึง สผ. ได้ปฏิบัติ
ภารภิจการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เพ่ือให้ระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นกลไกในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมทีม่ปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้มกีารพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ร่วมกับการดูแลชุมชน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน ปัจจุบัน 
มีการก�าหนดโครงการ กิจการ หรือการด�าเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ารายงาน 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม จ�านวน 35 ประเภทโครงการ และโครงการ กจิการ  
หรือการด�าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ 
สิง่แวดล้อม สขุภาพอนามัย คุณภาพชวิีต ของประชาชนชมุชนอย่างรนุแรง จ�านวน 
12 ประเภทโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2562 มผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั ดงันี ้
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ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

73สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ 
หรือการด�าเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA)

1) ประกาศก�าหนดโครงการ กจิการ หรือการด�าเนนิการซึง่ต้อง 
จดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม รวม 3 ประเภท
โครงการ ประกอบด้วย
 1.1) โครงการลำาดบัท่ี 22 ท่าเทยีบเรอื ทีร่องรบัเรือขนาดตัง้แต่ 
500 ตันกรอสขึน้ไป หรอืมคีวามยาวหน้าท่าตัง้แต่ 100 เมตร แต่ 
ไม่ถงึ 300 เมตร หรือมพีืน้ท่ีท่าเทยีบเรอืรวมตัง้แต่ 1,000 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถงึ 10,000 ตารางเมตร ยกเว้นโครงการ กิจการ หรอื
การดำาเนินการเพ่ือความม่ันคงแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย 
สภาความมัน่คงแห่งชาตท่ีิได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี
 1.2) โครงการลำาดบัท่ี 26 ระบบขนส่งทางอากาศ เฉพาะการ
ก่อสร้างหรือขยายสนามบนิ หรือทีข้ึ่นลงช่ัวคราวของอากาศยาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทีมี่ความยาวของทางวิง่ตัง้แต่ 
1,100 เมตรขึน้ไป แต่ไม่ถึง 3,000 เมตร 
 1.3) โครงการลำาดบัท่ี 33 โครงการ กจิการ หรอืการดำาเนนิการ
ทกุประเภททีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิห็นชอบกำาหนดให้
เป็นพ้ืนทีลุ่ม่นำา้ชัน้ที ่1 ทกุขนาด ยกเว้น โครงการดงัต่อไปนี้
 - โครงการลำาดบัท่ี 33.1 โครงการ กจิการ หรอืการดำาเนนิการ
การพัฒนาชุมชนและการจัดท่ีดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะรฐัมนตรี 
 - โครงการลำาดบัท่ี 33.2 โครงการ กจิการ หรอืการดำาเนนิการ
ในเขตป่าชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชมุชน 
 - โครงการลำาดบัท่ี 33.3 โครงการ กจิการ หรอืการดำาเนนิการ
ของหน่วยงานของรัฐทีไ่ด้เข้าใช้ประโยชน์ก่อนวนัทีป่ระกาศนีม้ผีล
ใช้บงัคบั ซ่ึงได้ดำาเนนิการตามวตัถปุระสงค์เดมิ และไม่มกีารขยาย
พ้ืนทีใ่ห้แตกต่างไปจากเดมิ 
2) ประเภทโครงการ และโครงการ กจิการหรอืการด�าเนนิการ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในชมุชนอย่างรนุแรง จำานวน 2 ประเภทโครงการ ประกอบด้วย 
 2.1) โครงการลำาดับที่ 8 ระบบขนส่งทางอากาศ เฉพาะการ
ก่อสร้างหรือขยายสนามบนิ หรือทีข้ึ่นลงชัว่คราวของอากาศยาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทีมี่ความยาวของทางวิง่ตัง้แต่ 
3,000 เมตรขึน้ไป
 2.2) โครงการลำาดบัท่ี 9 ท่าเทยีบเรอืท่ีมขีนาดดงัต่อไปนี้
 - ทีม่คีวามยาวหน้าท่าตัง้แต่ 300 เมตรข้ึนไป หรอืท่ีมพีืน้ทีห่น้า
ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ยกเว้นท่าเรือ 
ทีช่าวบ้านใช้สอยในชวีติประจำาวนัและการท่องเทีย่ว 
 - ทีม่กีารขดุลอกร่องนำา้ตัง้แต่ 100,000 ลกูบาศก์เมตรขึน้ไป
 - ทีม่กีารขนถ่ายวตัถอุนัตราย หรอืกากของเสยีอนัตรายซึง่เป็น
สารก่อมะเร็งกลุม่ 1 มปีรมิาณรวมกันในเดอืนใดเดือนหนึง่ของรอบปี
ตัง้แต่ 25,000 ตันต่อเดอืนขึน้ไป หรอืมปีรมิาณรวมกนัท้ังปีตัง้แต่ 
250,000 ตนัต่อปีข้ึนไป 

 ยกเว้นโครงการ กจิการ หรอืการดำาเนนิการเพือ่ความมัน่คง
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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74 รายงานประจำาปี 2562

การกระจายภารกจิ/การมอบหมายหน่วยงานของรฐัแห่งอืน่ปฏิบตัหิน้าที่
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแทน สผ.

สผ.	ด�าเนนิการจดัการประชมุสมัมนาเรือ่ง	ตดิตามผลการด�าเนนิการกระจายภารกจิการพจิารณารายงาน	
EIA	ด้านอาคาร	การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนจังหวัด	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2562	จ�านวน	3	ครั้ง	คือ	
วนัที	่11	มถินุายน	2562	ณ	จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์	(ประกอบด้วย	เพชรบุรี	ประจวบครีีขนัธ์	และสุราษฎร์ธาน)ี	
วันที่	25	มิถุนายน	2562	ณ	จังหวัดภูเก็ต	(ประกอบด้วย	ภูเก็ต	กระบี่	และพังงา)	และวันที่	23	กรกฎาคม	
2562	ณ	จังหวัดชลบุรี	 (ประกอบด้วย	 เชียงใหม่	 นครราชสีมา	ขอนแก่น	สมุทรปราการ	 ระยอง	ชลบุร	ี
ปทุมธานี	และนนทบุรี)	โดยผลการประชุมมีข้อสรุปดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี เห็นควรดำาเนินการ 

กระจายภารกิจการพิจารณารายงานฯ ต่อไป และเสนอให ้

มอบหมายการพิจารณารายงานฯ แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นจน 

เหน็ชอบรายงานฯ ตามพระราชบญัญติัส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2561)

2. จังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจังหวัดท่ีมีความ

พร้อมที่ได้มีการกระจายภารกิจพิจารณารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมในระยะเวลา 3 ปี (เพชรบรีุ ประจวบครีีขนัธ์ 

สรุาษฎร์ธาน ีกระบี ่พงังา นนทบุร ีเชยีงใหม่ สมทุรปราการ และ

ปทุมธานี) ที่มีจำานวนรายงานฯ เสนอให้พิจารณาเกิน 10 ฉบับ  

เหน็ควรให้ดำาเนนิการกระจายภารกิจการพจิารณารายงานฯ ต่อไปได้ 

เนือ่งจากสามารถปฏบิติังานได้ทนัตามกรอบเวลา

3. พ้ืนทีจ่งัหวดันครราชสมีา ระยอง และขอนแก่น ในระยะเวลา 3 ปี 

มจีำานวนรายงานทีเ่สนอให้พิจารณาไม่เกนิ 10 ฉบบั ประกอบกบั

คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ ไม่พร้อมรับภาระการพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอยู ่ในวิสัย 

ที่คณะกรรมการผู ้ชำานาญการฯ สผ. สามารถรับพิจารณา 

ได้เหน็ควรยกเลิกการกระจายภารกจิพจิารณารายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มจังหวัดดังกล่าว โดยให้กลับมา

พิจารณาที่ สผ. ส่วนกลางแทน เนื่องจากความไม่คุ ้มทุน 

ของงบประมาณและบคุลากรในการประชุม 

4. พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 10 จังหวดั เหน็ควรให้ยกเลกิ

คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านอตุสาหกรรมท้ังหมด เนือ่งจากนโยบาย

ของรัฐบาลมุ่งเน้นไปพัฒนาที่พื้นที่เขตส่งเสริมการพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC) ทำาให้ไม่มีจำานวนโครงการทีเ่สนอให้คณะกรรมการ

ผู้ชำานาญการฯ และยังไม่มีความจำาเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น

คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านอาคาร โดยโครงการ

ด ้ านอาคารในพื้นที ่

เขตเศรษฐกิจพิ เศษ 

ใ ห ้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

ผู ้ชำานาญการฯ สผ.  

เป็นผู้พจิารณาต่อไป
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75สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การอนญุาตเป็นผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

สผ. มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเป็น 

ผูม้สีทิธจิดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และควบคุมกำากับดูแลการ

ทำางานของผู ้ได ้ รับใบอนุญาต โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มนีติบิคุคลทีย่ืน่

ขอรับใบอนุญาตรวม 36 แห่ง มีผู้เสนอขอ

เป็นผู้ชำานาญการจำานวน 67 คน และมี 

ผู้เสนอขอเป็นเจ้าหน้าที่ 408 คน รวมทั้ง

มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่

จำานวน 318 คน โดยกระบวนการออกใบอนุญาต

ดังกล่าวได้มีการทดลองให้ยื่นลงทะเบียน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถดำาเนินการได้  

ร้อยละ 100 โดยผลลพัธ์จากการดำาเนนิงาน

ทำาให้ผูม้าขอรับบรกิาร ได้รับความสะดวก

รวดเร็ว นอกจากนี้ได้ดำาเนินการจัดทำาร่าง

กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขการขออนุญาต การอนุญาต 

การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้ 

การเพกิถอนใบอนญุาตเป็นผูจ้ดัทำารายงาน

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ออกตาม

ความในมาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 

51/4 แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษา

คณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึง่

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดย สผ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

ผูช้ำานาญการพจิารณาผูม้สีทิธทิำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและในฐานะ

อนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้มีสิทธิทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้เข้าติดตามและประเมินผล 

การดำาเนนิงานของนติบิคุคลฯ ในช่วงเดอืนตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 จำานวน 80 แห่ง 

(คิดเป็นร้อยละ 93 ของจำานวนนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ ทั้งหมด) 



76 รายงานประจำาปี 2562

ในปีงบประมาณ สผ. และ คชก. ทั้ง 9 คณะ 

ได้ดำาเนินการพิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีเ่สนอมาทัง้สิน้ จำานวน 

1,173 ฉบับ ซึ่งจำาแนกได้ดังนี้ 

ประเภทรายงาน จ�านวน(ฉบับ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้าใหม่ 673 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ

271 

รายงานชี้แจงเพิ่มเติม 172

รายงานส่วนขยาย  57 

รวม 1,173

สผ. ได้ดำาเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม จำานวน 320 

ครั้ง พร้อมทั้งดำาเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ และ 

สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพือ่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิในพืน้ท่ีเปรยีบเทยีบ

กับข ้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม  

จึงทำาให้ผลการดำาเนินงานในการพิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นไปด้วยความรวดเรว็ และมีประสทิธภิาพ 

เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำามาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ของดำาเนินงานของโครงการพัฒนาต่างๆ ซ่ึงการนำามาตรการ 

ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัตินั้น ส่งผลให ้

การพฒันาโครงการต่างๆ มีผลกระทบทางลบต่อทรพัยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม และประชาชนน้อยลง อกีทัง้ยงัทำาให้ลดความขดัแย้ง

และสร้างความสมดลุในการพฒันาเศรษฐกจิ การดแูลสงัคม และ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

การพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ในปีงบประมาณ	2562	สผ.	 โดยคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	(คชก.)	แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จ�านวน	9	คณะ	โดยมีเลขาธิการ	สผ.	
เป็นประธาน	 เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจอนุญาตตามกฎหมาย	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
ผู้เชีย่วชาญ	ทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่	ไม่เกนิ	9	คน	เป็นกรรมการ	และเจ้าหน้าที	่สผ.	ปฏิบัติหน้าทีฝ่่ายเลขานุการ	
ซึ่งประกอบด้วย

1
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการพัฒนาแหล่งน�า้

2
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการเหมืองแร่

3
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการพัฒนา
ปิโตรเลียม

4
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการอุตสาหกรรม
กลั่นน�้ามันปิโตรเลียม	
ปิโตรเคมีและแยกหรือ

แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

5
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางบกและอากาศ

6
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการโครงสร้าง 
พื้นฐานทางน�้า

7
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการอุตสาหกรรม	
และระบบสาธารณปูโภค

ทีส่นบัสนุน

8
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการอาคาร	 
การจัดสรรที่ดิน	 
และบริการชุมชน

9
คณะกรรมการ 

ผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อน
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77สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวล้อม	(คชก.)
และการร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการของ	คชก.
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จ�านวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถิติจ�านวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2553	-	2562

จากแผนภูมิสถิติจำานวนรายงานการประเมิน 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA) พบว่า จำานวน

รายงาน EIA มแีนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 นัน้ 

เหตุผลที่มีความสำาคัญคือ สผ. มีการปรับปรุง

แนวทางในการดำาเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณา

รายงาน EIA ดงันี ้1. ปรบัปรงุการก�าหนดประเภท

และขนาดของโครงการซึ่งต้องต้องจัดท�า EIA 

โดยโครงการบางประเภททีมี่ขนาดของผลกระทบตำา่ 

ได้มอบให้หน ่วยงานอนุญาตตามกฎหมาย 

ทำาหน้าที่ในการพิจารณาและกำาหนดมาตรการ

ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานโดยหน่วยงานนั้นๆ แทนการเสนอรายงาน EIA เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนทีใ่ช้ขยะมลูฝอย 

โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อบนบกทีม่คีวามดนัใช้งานสูงสดุน้อยกว่าหรอืเท่ากบัยีส่บิบาร์ และมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง

ของท่อน้อยกว่าหรอืเท่ากับสบิหกน้ิว โครงการเหมอืงแร่ดนิทนไฟ เป็นต้น 2. การชะลอตวัทางเศรษฐกจิ ทำาให้การเสนอโครงการพัฒนา

ประเภทต่างๆ ลดจำานวนลงตามสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปล่ียนแปลงไป 3. การปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การกำากบัดแูลโครงการ

พัฒนาต่างๆ ให้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เช่น พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562 ซึง่ทำาให้เกดิการปรับเปลีย่นข้อกำาหนดต่างๆ 

มผีลกระทบต่อการเกดิโครงการพัฒนาในหลายประเภท 4. การกระจายภารกจิการพจิารณารายงาน EIA ประเภทโครงการด้านอาคาร

ให้แก่จังหวัดที่มีความพร้อม 25 จังหวัด โดย คชก. จังหวัด ทำาหน้าที่ในการประชุมและพิจารณารายงานฯ ทำาให้รายงาน EIA  

ฉบับชี้แจงเพ่ิมเติม มีจำานวนลดลง 5. การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ในการพิจารณารายงานการขอเปล่ียนแปลง 

รายละเอยีดในรายงานฯ โดยมอบอำานาจให้หน่วยงานอนญุาตตามกฎหมายทำาหน้าทีใ่นการพจิารณาอนญุาตการขอเปลีย่นแปลงต่างๆ  

ในกรณีที่หน่วยงานอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่กระทบสาระสำาคัญในรายงาน EIA และมีมาตรการ 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม
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การตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม

1) การพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม

สผ. ได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิง่แวดล้อมในช่วงเดอืนตลุาคม 2561 - กนัยายน 2562 รวมท้ังสิน้ 

2,552 ฉบับ และได้พิจารณาตรวจสอบรายงานและแจ้งผล 

ไปยงัหน่วยงานอนญุาตและเจ้าของโครงการ รวมทัง้สิน้ 1,554 ฉบบั 

โดย สผ. ได้เข้าตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีจริง จำานวน 12 โครงการ ได้แก่ 

โครงการด้านคมนาคม จำานวน 2 โครงการ โครงการด้าน 

ทีพ่กัอาศยั จำานวน 2 โครงการ โครงการนคิมอตุสาหกรรม จำานวน 

2 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้า จำานวน 2 โครงการ โครงการโรงงาน

อุตสาหกรรม จำานวน 2 โครงการ และโครงการเหมืองแร่ จำานวน 

4 โครงการ นอกจากน้ี ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ

และความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

2) การคดัเลอืกและมอบรางวลัแก่สถานประกอบการ
ที่ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร ใ น ร า ย ง า น 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
สผ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการ 

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำาปี 2561  

โดยมโีครงการทีไ่ด้รบัรางวลัประเภทยอดเยีย่ม จำานวน 12 โครงการ 

ได ้แก ่  โครงการด ้านเหมืองแร ่  8 โครงการ โครงการ 

ด้านอตุสาหกรรม 3 โครงการ และโครงการด้านปิโตรเคมี 1 โครงการ 

ประเภทรางวัลดีเด่น จำานวน 18 โครงการ และประเภทรางวัล

ชมเชย จำานวน 8 โครงการ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดข้ึน  

เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ และให้กำาลังใจแก่สถานประกอบการในการ

ปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม และจัดทำา

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report) 

รวมทั้งให้มีการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมให้ดยีิง่ขึน้ไป

อย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ฐานข้อมูล
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด กระจายภารกิจการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยเช่ือมโยงกับ
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. เพื่อให้
ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งส่วน
กลาง และจังหวัดที่ได้มีการกระจายภารกิจการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีการบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกัน นอกจากน้ีได้ดำาเนินการปรับปรุงข้อมูลโครงการ 
ในระบบฐานข้อมลูการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยการ
ปรับปรุงสถานภาพปัจจุบันของโครงการภายหลังจากได้รับ
ความเหน็ชอบรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ทำาให้
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนดไว ้
ในรายงาน EIA สามารถอ้างองิข้อมลูได้อย่างถกูต้อง และดำาเนนิการ
ปรับปรุงข ้อมูลนิติบุคคลผู ้ มี สิทธิทำารายงานฯ ข ้อมูล 
ผู้ชำานาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำา ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอเพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถตรวจสอบรายชื่อ 
และข้อมูลของนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำารายงานฯ และเลือกว่าจ้าง
นติบิคุคลเพือ่จดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม
ที่ตรงกับความต้องการ

สผ. ได้ส่งผลงานแอปพลิเคชัน “Smart EIA” เข้าร่วมประกวด
คดัเลอืกรางวลัเลศิรฐั พ.ศ. 2562 สาขาบรกิารภาครฐั ประเภท
พฒันาการบรกิาร โดยได้รบัรางวลัระดบั “ด”ี ซึง่แอปพลเิคชนั
ดงักล่าวช่วยให้การเข้าถงึข้อมลูด้าน EIA มีความสะดวกขึน้ เช่น 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
รายงาน EIA จากคณะกรรมการผู้ชำานาญการพจิารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ Smart EIA  
ยงัเป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการตดิตามผลการปฏิบตัติามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงสามารถ
สืบค้นรายช่ือนิติบุคคลผู ้มีสิทธิทำารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิชาการ 
และฐานข้อมูล
0	2265	6650	ต่อ	6860



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพัฒนาแนวทาง
การประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม
0 2265 6854
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การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

สผ. ดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พจิารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (คชก.) ให้มคีวามโปร่งใส มธีรรมาภบิาล 

และได้รบัความเชือ่มัน่จากประชาชน โดยการปรบัปรงุวธิกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

ใน คชก. ซึง่เดมิเป็นการแต่งตัง้โดยวธิกีารสรรหา เปลีย่นเป็นการแต่งตัง้โดยวธิกีารคดัเลอืก 

โดยเร่ิมตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2561 และในปัจจบุนั สผ. มีผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการผู้ชำานาญการ

พจิารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมทีม่าจากวธิกีารคดัเลือกครบทัง้ 9 คณะ

การด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดท�าและพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1) ก า ร จั ด ท� า แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท� า ร า ย ง า น 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. ได้จัดทำาแนวทางการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม แนวทางการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก และแนวทางการ

จดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการพฒันา

ปิโตรเลยีมในทะเล ซึง่ผ่านกระบวนการจดัรบัฟังความคดิเหน็เพือ่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระหว่าง คชก. เจ้าหน้าที่ สผ. นิติบุคคลผู ้จัดทำารายงาน  

และหน่วยงานอนุญาต และเสนอ คชก. ให้ข้อเสนอแนะ จัดพิมพ์

เผยแพร่ พร้อมทั้งจัดประชุมและชี้แจงแนวทางฯ และโครงการ  

ที่เสนอขอรับการพิจารณารายงาน EIA ได้นำาแนวทางไปปฎิบัติ 

ทำาให้กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และการปฏบิตัิ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 

การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ ใช้เป็นกลไกในการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น 

และขั้นตอนการดำาเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลให ้

มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ (ไม่เกิน 75 วัน) เพิ่มขึ้น

สผ.	 ด�าเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท�าและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม	รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบคุลากรทกุภาคทีเ่กีย่วข้องการจดัท�าและพจิารณารายงานฯ	
(เจ้าหน้าที่	 สผ.	คชก.	ที่ปรึกษาผู้จัดท�ารายงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และหน่วยงานเจ้าของโครงการ)	 
โดยในปีงบประมาณ	2562	มีผลงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	

shorturl.at/ovJN9

shorturl.at/suUX9
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2) การจัดท�าแนวทางการพิจารณารายงาน 
การประ เ มินผลกระทบส่ิงแวดล ้อม  ส� าหรับ 
คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

จัดทำาแนวทางการจัดทำาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการนำ้าเสีย สำาหรับ คชก.  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ คชก. พจิารณาและใช้แนวทางการพจิารณา EIA  

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ให้มีคุณภาพ และกำาหนดมาตรการด้านการจัดการนำ้าเสียได้อย่าง

เหมาะสม

3) การจดัท�าแนวทางการปฏบิตังิานส�าหรบัเจ้าหน้าที่
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม

สผ. ได้จดัทำาแนวทางการปฏบิตังิานสำาหรบัเจ้าหน้าทีใ่นการพจิารณา

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ.  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คชก. ใช้เปน็กรอบแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

4) การจัดท�าเอกสารประกอบการอ�านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเสนอรายงาน EIA

สผ. ดำาเนินการจัดทำาคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำาหรับโครงการ กิจการ หรือ 

การดำาเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซ่ึงผู้ดำาเนินการ 

หรอืผู้ขออนญุาตต้องจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ประกอบด้วย รายละเอยีด ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่บัผดิชอบ

ในการดำาเนินการ เอกสารประกอบ การตรวจสอบเอกสาร การพิจารณา 

การลงนาม และกรรมการมมีติ ท้ังนี ้สผ. จดัทำาขึน้เพือ่อำานวยความสะดวก

ให้ผู้ขออนญุาตได้มข้ีอมลูทีชั่ดเจนในการจดัเตรยีมเอกสาร และทราบ 

ข้ันตอนการพจิารณารายงานฯ  

ทีส่อดคล้องตามพระราชบัญญติั

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2561

shorturl.at/rsyIP

shorturl.at/qFN08

shorturl.at/klqvy
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การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ.	 ได้จัดการอบรมและสัมมนาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง	ดังนี้

1

การจัดสัมมนา เรื่อง ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เร่ือง หลกัเกณฑ์ 
และ วิ ธีการจั ดทำ า รายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำาหนดไว้ในรายงานการประเมนิ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู ้
ดำาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะ
ต ้องจัดทำ ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กำาหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม เม่ือได้รับ
อนญุาตให้ดำาเนนิโครงการหรอื
กิจการแล้ว โดยใน พ.ศ. 2561 
มีการดำาเนินการแล้ว จำานวน 6 
ครั้ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต 
สงขลา เชยีงใหม่ ระยอง ขอนแก่น 

และกรุงเทพมหานคร

2

จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ 
สิ่งแวดล้อมและการประเมิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และกองทุนสิ่งแวดล้อม ใน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - 
เมษายน 2562 ให้กับอาสา
สมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทสม.) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) รวม 10 จังหวัด ได้แก่ 
อุตรดิตถ์ แพร่ หนองบัวลำาภู 
นครปฐม สตูล  เชี ยงราย 
กำาแพงเพชร นครสวรรค์ ระนอง 
และอุดรธานี เพื่อเป็นการให้
ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น
ของหลกัการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และบทบาทของ สผ.

3

จัดประชุมสัมมนา เรื่อง ความ
คืบหน้าการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำาหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในภาพรวม (การ
รายงานสถานการณ์) ตาม  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล ้อม 
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
เ พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ใ น
กระบวนการประเมนิผลกระทบ
สิ่ งแวดล ้อมรับทราบความ 
คืบหน้าของการพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และทิศทางการดำาเนินงานของ 
สผ. ในระยะต่อไป รวมทั้งให้
ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพือ่
ประกอบการจัดทำาร่างรายงาน
สถานการณ์ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงาน EIA เสนอ
ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ

4

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรที่ เกี่ยวข ้องกับการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยการจดัอบรมและการประชมุ
สมัมนาทีเ่กีย่วข้องกบัการพจิารณา
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร 
ที่ เกี่ยวข ้องกับการประเมิน 
ผลกระทบสิง่แวดล้อม เสริมสร้าง
ความรู ้  และความ เข ้ า ใจ 
เกี่ยวกับการจัดทำารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และสามารถนำามาใช้ในการ
ปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้อย่างมีประสทิธภิาพ 
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมมคีวามถกูต้อง และ
มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ทีเ่หมาะสม สามารถป้องกนัและ
ลดผลกระทบจากการพัฒนา
โ ค ร ง ก า ร ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น 
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม  
โดยในปีงบประมาณ 2562 สผ. 
ได้มกีารจดัอบรมเพือ่เสรมิสร้าง
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร 
ที่ เกี่ยวข ้องกับกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ดงันี้



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพัฒนาแนวทาง
การประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม
0 2265 6854

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

83สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ล�าดับ เรื่อง วันและสถานที่

1
การประเมินผลกระทบด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน สำาหรับรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กรุงเทพมหานคร

2
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผล 

กระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กรุงเทพมหานคร

3
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(โบราณสถาน และทัศนียภาพ) และด้านมลพิษอากาศและเสียง สำาหรับรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคมนาคม

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 
จังหวัดลำาปาง ลำาพูน และเชียงใหม่

4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการลุ่มนำ้าและระบบนิเวศป่าไม้ วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 จังหวัดปราจีนบุรี

5
การประยกุต์ใช้มาตรฐาน ISO 9613-2 ในการประเมินผลกระทบ ด้านเสียงจากโครงการเหมอืงแร่

และพัฒนาปิโตรเลียม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพมหานคร

6
แนวทางการพจิารณาให้ความเหน็เบ้ืองต้นด้านมลพษิทางอากาศ ในรายงานการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดล้อม สำาหรบัโครงการอตุสาหกรรมกลัน่นำา้มนัปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562 จังหวัดสุโขทัย

7
แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำาหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม 
และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอุดรธานี

8
การประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพ พื้นที่สีเขียว และมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพมหานคร

9 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในการพจิารณารายงาน การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สผ. กรุงเทพมหานคร

10 พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2560 กบัรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการเหมอืงแร่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 กรุงเทพมหานคร



กลุ่มที่ 14 ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิชาการ 
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การจัดท�าคู่มือ/แนวทาง/เอกสาร
เผยแพร่เกี่ยวกับการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การบรหิารจดัการ
สิง่แวดล้อมชมุชน
และพืน้ทีเ่ฉพาะ

1) คู่มือระบบการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม
ของประเทศไทย พ.ศ.	2562	เพื่อเผยแพร่สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล ้อมของประ เทศ ไทย ในป ัจจุบั น 
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ	
สถาบันการศึกษา	 นักพัฒนา	 นักวางแผน	 
ผู้ประกอบการ	 และประชาชนทั่วไป	 ได้ทราบ 
และมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน	 
และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ที่ก�าหนดไว้

สผ. มภีารกจิในการเสนอแนะนโยบาย 
แผน มาตรการ กลไก และประสาน
ผลักดันการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชมุชนเมอืงและชนบท พืน้ทีส่เีขยีวและ
นันทนาการ และพื้นที่คุ ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง  
ด� า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ ก� า ห น ด 
เขตพื้นท่ีและมาตรการคุ ้มครอง 
สิ่งแวดล้อม ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิ บัติตามมาตรการคุ ้มครอง 
สิ่ ง แวดล ้อม  ตลอดจนพัฒนา 
เครื่องมือ กลไก มาตรการจูงใจ  
และการเสริมสร้างศักยภาพของ 
ภาคส ่ วนที่ เ กี่ ยวข ้อง เพื่ อร ่ วม 
เป็นเครอืข่ายในการขบัเคลือ่นนโยบาย 
แผน และมาตรการดงักล่าว ไปสู่การ
ปฏิบติั โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคญั
ในป ีงบประมาณ พ.ศ .  2562  
สรุปได้ ดังนี้

2) แนวทางการมีส ่วนร ่วมของประชาชน 
ในกระบวนการจัดท�ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
2560	 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาฯ	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561	ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการ
มส่ีวนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม	และการรบัฟังความคดิเห็นของผูม้ี
ส่วนได้เสีย	ประชาชน	และชุมชนที่เกี่ยวข้อง	โดย
แนวทางฯ	ฉบับนี้	 จัดท�าข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการ
จดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	
ส�าหรับโครงการหรือกจิการหรือด�าเนนิการใดๆ	
ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม

3) เอกสาร Environmental Impact Assess-
ment (EIA) Guideline for Business Project 
Development in ASEAN Economic Com-
munity (AEC) ร่วมกับ	บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	
(มหาชน) เพื่อให้เจ้าของโครงการ	 หน่วยงาน
อนุญาต	 และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท�ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้น�าไปใช้
เป็นคู ่มือในการจัดท�ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมส�าหรบัการลงทนุในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
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การก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในปี พ.ศ. 2562 สผ. ได้ออกกฎกระทรวงกำาหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา 43 

- 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม จำานวน 1 แห่ง คือ กฎกระทรวง

กำาหนดให้พื้นที่ตำาบลบางกระเจ้า บางกอบัว บางนำ้าผ้ึง บางยอ 

บางกระสอบ และคนอง อำาเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้น เหตุผลของการออก 

กฎกระทรวง เนือ่งจากเป็นพืน้ทีบ่างกะเจ้ามรีะบบนเิวศทางธรรมชาติ

ที่โดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป คือ เป็นพื้นที่ชุ่มนำ้า 

ได้แก่ นำา้จดื นำา้เคม็ และนำา้กร่อย แต่ปัจจบุนัเริม่มกีารเปลีย่นแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ชุมชน 

มากขึน้ ซึง่อาจทำาให้ระบบนเิวศตามธรรมชาตถูิกทำาลายหรอือาจ 

ส่งผลให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมตามมา โดยมมีาตรการทีส่ำาคญัคอื 

การห้ามก่อสร้างโรงงาน โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือสำาราญ

และกีฬา การกำาหนดความสูงของอาคารท่ัวไปไม่เกิน 9 เมตร  

การกำาหนดให้มีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ว่าง 

ตามกฎหมายควบคมุอาคาร การใช้ประโยชน์ทีด่นิไม่เกินร้อยละ 15 

ของแต่ละตำาบล การจดัสรรทีด่นิ การทำาสนามกอล์ฟ การถมปรับ

พื้นที่ หรือปิดกั้นลำากระโดง คู คลอง การปล่อยทิ้งมลพิษ 

ลงสู่แหล่งนำ้า การทำาผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัว

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า ณ สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ 

อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก

เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สมทุรปราการ พร้อมด้วยผูบ้รหิาร ทส. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ

ภาคประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรมเปิดป้ายพื้นที่ 

คุม้ครองสิง่แวดล้อมบางกระเจ้า การเสวนาโดยผูแ้ทนชมุชน ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และการออกร้านของชุมชนในพื้นที่บางกระเจ้า 

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพ้ืนท่ีคุ้มครอง 
ส่ิงแวดล้อม
0 2265 6572

นอกจากนี ้สผ. ได้ขยายระยะเวลาการใช้บงัคบัประกาศในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีได้หมดอายุลง คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ 

ท้องทีต่ำาบลตลิง่งาม บ่อผดุ มะเรต็ แม่นำา้ หน้าเมอืง อ่างทอง ลิปะน้อย อำาเภอเกาะสมยุ 

และตำาบลเกาะพะงนั บ้านใต้ เกาะเต่า อำาเภอเกาะพะงนั จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ีพ.ศ. 2557 

ซึ่งเป็นการต่ออายุพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ใช้บังคับไปอีกสองปี จนถึงวันที่ 30 

พฤษภาคม 2564
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การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะ

สผ.	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง	ชุมชน	และพื้นที่เฉพาะ	ดังนี้

1) โครงการการบรหิารจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมเพือ่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำาเนินงาน 

การประกาศเขตพืน้ทีคุ้่มครองสิง่แวดล้อมในแต่ละพืน้ที ่ภายหลัง

จากการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้มาระยะหนึ่ง 

ประกอบด้วย การติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และคุณภาพส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ตดิตามและประเมินผลการปฏบิตัติาม

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดกระบี่ และพังงา การปรับปรุงประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง

สิง่แวดล้อม จงัหวัดเชียงใหม่ และลำาพนู ทีจ่ะสิน้อายกุารบังคบัใช้

ในปี พ.ศ. 2563 และการประเมนิผลสมัฤทธิข์องการประกาศพืน้ที่

คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต รวมท้ังการเสนอแนวทาง 

การปรับปรุงและการปฏิรูปเชิงนโยบายในการประกาศเขตพื้นที่

คุม้ครองสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ผลทีไ่ด้จากการดำาเนนิโครงการจะทำาให้

ทราบถงึผลสมัฤทธ์ิ ปัญหา และอปุสรรคในการบังคบัใช้มาตรการ

คุม้ครองสิง่แวดล้อม และนำาไปสูก่ารปรบัปรงุแก้ไขมาตรการต่างๆ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง 

และตดิตามการดำาเนนิงานในพืน้ท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื

2) โครงการจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงและพืน้ทีส่เีขยีวชมุชนเมอืง 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสร้างบทบาท

ของประ เทศไทยในการ พัฒนาข ้ อ ริ เริ่ มความร ่ วมมื อ 

ด้านสิง่แวดล้อมเมอืง และพืน้ทีส่เีขยีวชมุชนเมอืงในระดบัประเทศ

และเชือ่มโยงไปสูร่ะดบัอาเซยีน รวมทัง้ส่งเสรมิสนบัสนนุการดำาเนนิงาน

ตามแผนยทุธศาสตร์อาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม (ASEAN Strategic  

Plan on Environment 2016-2025: ASPEN) การจดัทำาตวัอย่าง

พื้นที่นำาร่องเพื่อผลักดัน ส่งเสริม และติดตามการขยายผล 

และต่อยอดแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่น 

หน่วยงาน และเครอืข่ายท่ีเกีย่วข้อง และพฒันาระบบฐานข้อมลู

อิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green 

Urban: TGU) โดยมีผลผลิตการดำาเนินงานที่สำาคัญ ได้แก่  

1) ข้อริเริ่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว

ชุมชนเมืองสำาหรับภูมิภาคอาเซียนใน 2 มิติหลัก ได้แก่ (1) มิติ

ด ้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งเน ้นการดำาเนินงานด้าน 

การจัดการขยะ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 

วเิคราะห์เส้นทางการเกบ็ขยะให้ครอบคลุมและลดค่าใช้จ่าย และ 

(2) มิติด้านพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เน้นการนำา GIS มาวิเคราะห์

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2) แผนขับเคลื่อนการ

จดัการส่ิงแวดล้อมเมอืงและพืน้ทีสี่เขยีวชมุชนเมอืง โดยการมส่ีวน

ร่วมในเทศบาลนำาร่อง 2 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน ด้านการ

จัดการขยะ และเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านการจัดการพื้นที่ 

สีเขียวชุมชนเมือง และ (3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลTGU 

สำาหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้

กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับ โดยการปรับปรุง เพิ่มเติม  

ขนาด พกิดัและประเภทพืน้ทีส่เีขยีวในเขตเทศบาลตำาบล จำานวน 

318 แห่ง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า  

อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพื่อให้เทศบาลสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

3) โครงการผลักดันการจัดท�าผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นท่ีสีเขียว

ในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อผลักดันการจัดทำาผังชุมชน

สำาหรับเมืองในเขตจังหวัดและพื้นที่เป้าหมายในแผนปฏิบัติการ

ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการ

มีส่วนร่วมของประชาชน จัดทำาแนวนโยบายส่งเสริมและผลักดัน

ให้มีการจัดทำาผังชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสำาหรับหน่วยงานและ
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องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำาพื้นท่ีกันชน

อุตสาหกรรม (Industrial Buffer Zone) ประเภทพื้นที่สีเขียว

ผ่านการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของชมุชนเมอืง พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม 

และพื้นที่ระบบนิเวศธรรมชาติเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบเมือง

อตุสาหกรรม รปูแบบเมอืงอตุสาหกรรมชายฝ่ัง และรูปแบบเมอืง

อตุสาหกรรมผสมชมุชนเมอืง โดยมผีลผลติการดำาเนนิงานทีส่ำาคญั 

ได้แก่ (1) ผังชุมชนของเมือง จำานวน 6 เมือง ได้แก่ (ก) กลุ่มเมือง

ระเบยีงเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ได้แก่ เทศบาลตำาบลหัวสำาโรง อำาเภอแปลงยาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองบ้านฉางและเทศบาลตำาบล

บ้านฉาง อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ (ข) กลุ่มเมือง

อุตสาหกรรมหนาแน่น ได้แก่ เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลเมือง

กระทุม่ล้ม และเทศบาลตำาบลอ้อมใหญ่ อำาเภอสามพราน จังหวดั

นครปฐม (2) แนวทางการจดัทำาผงันโยบายการส่งเสรมิและผลักดนั

ให้มีการจัดทำาผังชุมชน ที่ได้จากการถอดบทเรียนการดำาเนิน

โครงการ และ (3) หนงัสอืเผยแพร่องค์ความรูท่ี้เก่ียวข้องกบัเครือ่งมอื

ทางผังเมืองที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนาพื้นที่ 

สี เขียวและพื้น ท่ีโล ่ง รวมท้ังสื่อเผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์ 

ผลการดำาเนนิงาน เพือ่ใช้ประโยชน์ในการต่อยอดขยายผลการจัดทำา 

ผังชุมชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตต่อไป

4) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดทำาแผนแม่บทการ

จดัการสิง่แวดล้อมชุมชน เพือ่ส่งเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

ในช่วงระยะยาว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยผ่าน

การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล

และสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ

ประเทศไทย ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและ

การจัดประชุมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ	เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ส่ิงแวดล้อม (Resource Mapping) และวถิชีมุชน ภูมปัิญญาท้องถิน่ 

ทักษะและความชำานาญของคนในชุมชน (Skill Mapping)  

ซึง่ได้ดำาเนนิการทบทวน วเิคราะห์และคาดการณ์การเปลีย่นแปลง

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และระบุป ัจจัยที่มีผลกระทบต ่อ 

การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมชุมชน ทัง้มติสัิงคม เทคโนโลยี  

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการเมือง รวมทั้งการเชื่อมโยง 

กบันโยบายและแผนในแต่ละระดบั ด้านการจดัการสิง่แวดล้อมชุมชน 

การพฒันาเมอืง และการพฒันาชุมชนเพือ่จดัทำา (ร่าง) แผนแม่บท

การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่มีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) การน้อมนำา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินชมุชน มกีารใช้ประโยชน์

บนความพอประมาณ มีเหตุ มีผล ยึดประโยชน์ส่วนรวมและ 

มีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ (2) หลักการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ 

การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวม ตามวถิแีละอตัลักษณ์ท้องถิน่  

และ (3) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิด

การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

รวมท้ังสบืค้นและรวบรวมข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัชมุชน ทัง้ชมุชนเมอืง

และชุมชนชนบท และข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศไทย และข้อมูลชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทักษะ และความชำานาญการด้านการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อมของแต ่ละภูมิภาค 

ของประเทศไทย เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล

เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งมีการรับฟัง

ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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88 รายงานประจำาปี 2562

การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร
สผ.	 ได้มโีครงการต่างๆ	 เพือ่เป็นการพฒันาองค์กร	 และจดัให้มสีมัมนาและฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ	 
เพ่ือเป็นการพฒันาองค์กร	 และจดัให้มสัีมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 เพือ่พฒันาศกัยภาพและ
การปฏบิตังิานของบคุลากร	รวมทัง้	 ส่งบคุลากรเข้ารบัการศกึษาดงูานและฝึกอบรม	ซึง่จดัขึน้โดย
หน่วยงานภายนอก	เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ในด้านต่างๆ	การด�าเนนิงานทีส่�าคญั	สรปุได้	ดงันี้

การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
สผ.	ก�าหนดให้การจดัการองค์ความรูเ้ป็นประเดน็ยทุธศาสตร์หนึง่ภายใต้แผนยทุธศาสตร์	สผ.	พ.ศ.	
2559	-	2564	และได้จดัท�าแผนแม่บทการจัดการความรู้	พ.ศ.	2559	-	2564	(KM	Master	Plan)	พร้อมท้ัง
ก�าหนดให้มีการจดัท�าแผนปฏิบตักิารการจดัการความรู	้สผ.	ประจ�าปีงบประมาณ	(KM	Action	Plan)	
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนกิจกรรมการจัดการความรู้ของ	สผ.	ซึ่งในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2562	สผ.	ได้มกีารด�าเนนิงานและกจิกรรมด้านการจัดการความรูข้อง	สผ.	ทีส่�าคญั	ดงันี้

1. เสรมิสร้างพืน้ฐานการจดัการความรูข้อง สผ. และพฒันา
ศกัยภาพบคุลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team) โดยการ
ศกึษาดงูานการจัดการความรู ้ณ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จำากดั (มหาชน) จงัหวดัระยอง เมือ่วนัที ่6 มีนาคม 2562 และ 
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การจัดทำาองค์ความรู ้สผ. ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ จงัหวดัชลบรุ ีระหว่างวนัที ่7 - 8 
มนีาคม 2562 ให้แก่ KM Team พฒันากระบวนการการจดัการ
ความรู้เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) โดยจดัทำาองค์ความรูท้ีส่ำาคญั Critical 
Knowledge: CK ในระดบัยทุธศาสตร์ของ สผ. 4 ยทุธศาสตร์ 
จำานวน 4 เร่ือง พร้อมท้ังจดัทำาคู่มอืการปฏบิตังิานองค์ความรู้ 
ทีส่ำาคญั 4 เรือ่งตามประเดน็ยทุธศาสตร์ ได้แก่ ยทุธศาสตร์ที ่1 
เพ่ิมศกัยภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน มีองค์ความรู้ท่ีสำาคัญ คือ การจัดทำาแผนแม่บท 
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ บรรยายโดย 
นางภทัรินทร์ ทองสมิา นกัวชิาการสิง่แวดล้อมชำานาญการพเิศษ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้สำาคัญ คือ จะรู้  
ได้อย่างไรว่าโครงการ/กจิการ เข้าข่ายต้องจดัทำารายงาน EIA 
บรรยายโดย นายพงษ์ศกัดิ ์เอือ้สวุรรณา นกัวชิาการส่ิงแวดล้อม
ชำานาญการพิเศษ ยทุธศาสตร์ที ่3 สือ่สารประชาสมัพนัธ์เพือ่สร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร และยทุธศาสตร์ที ่4 สร้างกระแสการอนรุกัษ์
และใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
รวมทัง้ได้มกีารเสรมิสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการเรยีนรู้ 
ในองค์การ โดยจดัตัง้ชมุชนนกัปฏบิตัขิอง สผ. (ONEP-CoP) 
จำานวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคนทำาเว็บไซต์ของ กตป. พร้อมจดัให้มี
กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องเก่ียวกับการจดัทำาและดแูลเวบ็ไซต์ 
เม่ือวนัที ่ 12 กนัยายน 2562 และจดัให้มกีจิกรรม KM Day  
เมือ่วันที ่13 กนัยายน 2562 โดยผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน 
โดยมกีจิกรรมการนำาเสนอผลการดำาเนนิงานด้านการจดัการความรู้
ของ สผ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การนำาเสนอองค์ความรู้
สำาคญัของ สผ. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และองค์ความรู้

จากผูท่ี้จะเกษยีณอายรุาชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถงึ
การเผยแพร่ ผลการจัดกจิกรรม KM ของกอง/กลุ่มอสิระ และการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการจดัการความรูร้ะหว่างบุคลากร
ของ สผ.

2. ยกระดบัให้ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ (Learning  
Organization) โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ สผ. มผู้ีเชีย่วชาญ
ในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีบทบาทในการ
ปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตังิานของ สผ. ทัง้นี ้ สผ. ได้คดัเลอืก 
ผู้เชีย่วชาญองค์ความรูเ้ฉพาะด้าน (CK expert) พร้อมทัง้จดัให้มี
กจิกรรมการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ดยผู้เชีย่วชาญ และผู้เกษยีณอายุ
ราชการ การสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การถ่ายทอดและจดัทำา
บนัทกึองค์ความรูส้ำาคญั (Critical Knowledge) ของ สผ. ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวนัที ่15 - 16 สิงหาคม 2562 
โดยได้รบัเกยีรตจิากนางสกุลัยา ปัณฑะจกัร์ นกัวชิาการสิง่แวดล้อม
ชำานาญการพเิศษ และนายพีระพล เดชะชาต ินกัวชิาการสิง่แวดล้อม
ชำานาญการพเิศษ ซึง่เป็นผู้เกษยีณอายรุาชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เข้าร่วมการสัมมนา

3. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
สนบัสนุนจดัการองค์ความรูอ้ย่างมีประสทิธภิาพ โดยใช้งาน
ระบบ ONEP KM Application ในการสื่อสาร บูรณาการ  
และจดัเกบ็องค์ความรู ้ทีท่นัสมยัและมปีระสิทธภิาพ โดยจดัอบรม
การใช้งานระบบ ONEP KM Application เมือ่วนัที ่29 สิงหาคม 
2562

ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั
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89สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

การจัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การจดัสมัมนาและฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ	ให้บคุลากรของ	สผ.	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการสัมมนาและฝึกอบรมสามารถน�าความรู้
ไปพฒันาการปฏบิตังิานราชการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ส่งเสรมิการท�างานเป็นทมีภายในองค์กร	และตรงกบัความต้องการของประชาชน
ผูใ้ช้บริการ	ตามภารกจิและหน้าทีข่อง	สผ.	รวมถึงการเพิม่พนูความรู้และประสบการณ์ในชวีติประจ�าวนัในด้านต่างๆ	ให้แก่บคุลากร	ซึง่มี
การจัดสัมมนาและฝึกอบรมทีส่�าคญัดังนี้

ตารางแสดงการจัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ล�าดับที่ การอบรม / สัมมนา ระยะเวลา

1 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการเงินการคลัง 14 - 15 พฤศจิกายน 2561

2 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ สผ. ระยะ 20 ปี 25 - 27 ธันวาคม 2561

3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำาแผนกลยุทธ์ สผ. พ.ศ. 2561 - 2580 30 - 31 มกราคม 2562

4 การฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุน : สะดวกผู้ให้ ใส่ใจผู้รับ” 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำาผลสัมฤทธ์ของ สผ. 14 พฤษภาคม 2562

6 กิจกรรม “วิถีแห่งธรรม น้อมนำาถวายเป็นพุทธบูชา” 16 พฤษภาคม 2562

7 การเสวนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ สผ. 19 มิถุนายน 2562

8 จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำาแผนปฏิบัตราชการของ สผ. 3 - 5 กรกฎาคม 2562

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำาชีวิตสู่ความพอเพียง 16 กรกฎาคม 2562

10 ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การจดัทำาแผนการพฒันาสมรรถนะบคุลากรระยะยาว” (Training Development Road Map) 6 - 7 สิงหาคม 2562

11  การอบรมหลักสูตร “สื่อสารอย่างไร ให้ได้ใจและได้งาน” 6 - 7 กันยายน 2562

การศกึษาดงูานและเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรภายนอก	สผ.	ได้ส่งเสรมิให้บคุลากร	สผ.	ได้มกีารศกึษาดงูานและร่วมอบรมหลกัสตูรภายนอก	
เพือ่เป็นการสร้างเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก	บคุลากรสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการศกึษาดงูานและเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร
ภายนอก	ไปพฒันาการปฏบิตังิานราชการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และพฒันาศกัยภาพส่วนบคุคล	ทัง้นี	้การศกึษาดงูานและเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรภายนอกของบคุลากร	สผ.	ทีส่�าคญัดงัน้ี

ตารางแสดงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก

ล�าดับที่ การอบรม / สัมมนา ระยะเวลา

1 อบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 4, 8, 11, 16, 18 และ 25 มนีาคม 2561

2 หลกัสตูรทกัษะด้านดจิทัิลสำาหรบัข้าราชการและบคุลากรภาครฐั ทีเ่ป็นผูป้ฏบิติังานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 1, 2, 5, 9, 12 และ 14 พฤศจิกายน 2561

3 หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other) 2, 5, 7 และ 9 พฤศจกิายน 2561

4 อบรมหลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 22 - 24 มกราคม 2562

5 อบรมหลักสูตรงานพิธีการ ประจำาปี 2562
28 - 30 มกราคม 2562  

และ 6 - 8 พฤษภาคม 2562

6 อบรมหลกัสตูร ก้าวสูร่ะบบราชการ 4.0 อย่างยัง่ยนื ตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั 4.0 (ภาพรวม) 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

7 อบรมโครงการภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme) 3 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2562

8 อบรมหลักสูตร Geospatial Big Data Analytics 22 - 26 กรกฎาคม 2562

9 ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล 23 - 24 กรกฎาคม 2562

10 อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ 29 - 30 สิงหาคม 2562

11
แนวทางการจัดทำาขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำาสัญญา  

และเบิกจ่ายได้ตามแผน
30 พฤศจกิายน - 1 ธนัวาคม 2562 

และ 18 - 19 มกราคม 2563



ส่วนที่ 3
ภารกิจอื่นๆ ที่ส�าคัญ



การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

การประสานงาน 
การด�าเนินงาน 

ของคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภา  

การประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ 

ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

การให้บริการข้อมูล
แก่ประชาชน

การยกย่อง
และรับรางวัล

กิจกรรมเพื่อสังคม  การประชุมวิชาการ 
ประจ�าปี 2562



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 2265 6632
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การป้องกนั
และปราบปรามทจุรติ

สผ. เป็นหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  

Transparency Assessment: ITA) จาก

สำานกังาน ป.ป.ช. ซ่ึงการประเมนิฯ ดงักล่าว 

เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุม 

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ 

ในทกุมิติ ตัง้แต่การบริหารงานของผูบ้รหิาร

และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน 

หน่วยงาน ตลอดจนประเมนิ “ระบบงาน” 

โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล 

กระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างทีม่คีวามโปร่งใส 

รวมถงึขัน้ตอนและกระบวนการปฏบิตังิาน

และการให้บริการทีม่มีาตรฐานและมคีวาม

เป ็นธรรม ไม ่ เลือกปฏิบัติ  ตลอดจน 

มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม”  

ในหน่วยงานทีมุ่ง่เน้นการสร้างเสรมิวฒันธรรม

และค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทาง 

ในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน

การปฏิบตังิานทีอ่าจจะก่อให้เกดิผลประโยชน์

ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติ

งานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้

ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในและภายนอก 

ซึ่งล ้วนแต่มีความสำาคัญและสามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการ

ดำาเนินงานที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่พึงมีและยึดถือ

ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 สผ. มีค่าคะแนน ITA อยู่ที่ 

87.94 คะแนน เท่ากับระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) A (85.00 - 

94.99 คะแนน) โดยในด้านการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ เป็นหน่วยงานท่ีมีการ 

วางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน

ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึง

ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน

การทจุรติในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรอืไม่

สามารถเกิดข้ึนได้ ทำาให้ในภาพรวม สผ. 

สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำาเนนิงาน

ในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอืน่ๆ ได้



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานเลขานุการ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
0 2265 6610

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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การประสานงาน
การด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา 

สผ.  มีการประสานการดำ า เนินงาน 

เร่ืองเกีย่วกบัคณะรัฐมนตรแีละรฐัสภาในปี  

พ.ศ. 2562 จำานวน 852 เร่ือง ประกอบด้วย 

เร่ือง ท่ี  สผ. เสนอต ่อคณะรัฐมนตรี  

จำานวน 24 เร่ือง มีเรื่องท่ีสำาคัญ เช่น  

ร ่างปฏิญญาที่จะมีการรับรองในการ

ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยที่ 24 ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐ

โปแลนด์ และท่าทีไทยสำาหรับการประชุม

สมัชชาภาคีอ นุสัญญาว ่ าด ้ วยความ 

หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และ 

การประชุมที่เก่ียวข้อง และร่างปฏิญญา

ชาร์ม เอล เชค (Sharm El-Sheikh  

Declaration) การจัดทำาความเห็นเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

จำานวน 266 เรื่อง มีเรื่องที่สำาคัญ เช่น การ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในปี 2561 

การยกระดบัการวจิยั พฒันา และนวตักรรม

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศสู ่Thailand 4.0 การประสาน

แจ้งเรื่องจากคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา 

ให้หน่วยงานในสงักดัทราบ จำานวน 562 เรือ่ง 

มีเรื่องที่สำาคัญ เช่น ทิศทางการพัฒนา 

ภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 2  

(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน

ระดับชาติ ว ่ าด ้ วยการพัฒนาดิจิ ทัล 

เพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่การดำาเนนิงาน

เพือ่ประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรัฐสภา 

ช่วยผลกัดันให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่งพจิารณา

เรือ่งได้อย่างรวดเรว็และเร่งรดัให้หน่วยงาน

เสนอเร่ือง หรือขอความเห็นได้ทันเวลา 

ตลอดจนช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลถูกต้อง

และครบถ้วน ใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ได้อย่างรอบคอบ
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การประเมนิความคุ้มค่า
การปฏบิติัภารกจิของรฐั 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานการประเมนิความคุม้ค่าการปฏบิตัภิารกจิของส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	จดัท�าขึน้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีาร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	มาตรา	21	-23	และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจ	ตามที่ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก�าหนดไว้	 เพื่อประเมินความคุ้มค่า 
ในการปฏิบัติภารกิจของ	สผ.	ทั้งมิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล	มิติผลกระทบ	ปัญหาและอุปสรรค	และ
ข้อเสนอแนะ	 ผลการประเมิน	พบว่า	 ภารกิจมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ	 คือ	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	ค�าแถลงนโยบายของรัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ์	
จันทร์โอชา	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2565)	 และนโยบายและ
แผนการส่งเสริมการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม	พ.ศ.	2560	 -	2580	รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และยุทธศาสตร์หน่วยงาน	โดยสรุปผลได้ดังนี้



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานติดตามประเมินผล
นโยบายและแผน
0 2265 6539

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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ผลผลิตที่ 1 
เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแผนงานพื้นฐานการดำาเนินภารกิจ 

พ้ืนฐานเพือ่สนบัสนนุยทุธศาสตร์ด้านการจดัการนำา้และสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม ดำาเนนิการแล้วเสรจ็ 

15 เรื่อง (ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 6 เรื่อง และผลผลิตอื่นๆ (เพิ่มเติม) 9 เรื่อง) ซึ่งน้อยกว่าผลผลิตตามแผน (17 เรื่อง)  

มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 104,785,312.23 บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน (124,815,637.07 บาท) ที่กำาหนด โดยคิดเป็น 

ต้นทุนต่อหน่วย 6,985,687.48 บาท/เรื่อง น้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน (7,342,069.30 บาท/เรื่อง) 

ผลผลิตที่ 2 
นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตามแผนงาน 

พื้นฐานการดำาเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนำ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไม่รวมภารกิจของโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ

จังหวัด เนื่องจากเป็นโครงการที่ สผ. มิได้ทำาหน้าที่ดำาเนินการ แต่ทำาหน้าที่ในฐานะช่วยส่งผ่านเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ดำาเนินการแล้วเสร็จ 13 เรื่อง (ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 9 เรื่อง และผลผลิตอื่นๆ (เพิ่มเติม) 

4 เรื่อง) น้อยกว่าผลผลิตตามแผน (14 เรื่อง) มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 167,088,501.40 บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน 

(176,348,817.16 บาท) ที่กำาหนด โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 12,852,961.65 บาท/เรื่อง น้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน 

(12,596,344.08 บาท/เรื่อง) 

โครงการที่ 1
โครงการจดัการปัญหาทีด่นิทำากนิ ตามแผนงานบรูณาการจดัการ

ปัญหาที่ดินทำากิน ดำาเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง (ผลผลิตตาม

เอกสารงบประมาณ) เป็นไปตามแผนทีก่ำาหนด มค่ีาใช้จ่ายในการ

ดำาเนินการ 17,334,570.66 บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน 

(36,710,672.78 บาท) ที่กำาหนด โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 

17,334,570.66 บาท/เรื่อง น้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน 

(36,710,672.78 บาท/เรื่อง) 

โครงการที่ 4
โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ตามแผนงานยุทธศาสตร์

พฒันาความร่วมมอืด้านต่างประเทศ สร้างและรกัษาผลประโยชน์

ของชาต ิดำาเนนิการแล้วเสรจ็ 1 เรือ่ง ซึง่น้อยกว่าผลผลติตามแผน 

(2 เรือ่ง) มค่ีาใช้จ่ายในการดำาเนนิการ 7,505,018.15 บาท น้อยกว่า

ค่าใช้จ่ายตามแผน (7,739,755.20 บาท) ที่กำาหนด โดยคิดเป็น 

ต้นทนุต่อหน่วย 7,505,081.14 บาท/เรือ่ง มากกว่าต้นทนุต่อหน่วย

ตามแผน (3,869,877.60 บาท/เรื่อง)

โครงการที่ 5
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพและพื้นที่ คุ ้มครองของประเทศ ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ 

ดำาเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง ซึ่งเท ่ากับผลผลิตตามแผน  

(3 เรื่อง) มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 23,714,174.19 บาท  

น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน (28,332,160.88 บาท) ที่กำาหนด  

โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 7,904,724.73 บาท/เรื่อง มากกว่า

ต้นทุนต่อหน่วยตามแผน (9,444,053.63 บาท/เรื่อง)

โครงการที่ 2
โครงการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ ตามแผนงานยทุธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ ดำาเนินการแล้วเสร็จ 

5 เรื่อง เท ่ากับผลผลิตตามแผน (5 เรื่อง) มีค ่าใช ้จ ่าย 

ในการดำาเนินการ 30,952,295.40 บาท มากกว่าค่าใช้จ่าย 

ตามแผน (30,828,015.56 บาท) ทีก่ำาหนด โดยคิดเป็นต้นทนุต่อหน่วย 

6,190,459.08 บาท/เรื่อง มากกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน 

(6,165,603.11 บาท/เรื่อง) 

โครงการที่ 3
โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานบูรณาการบริหาร

จัดการขยะและสิ่ งแวดล ้อม ค ่าใช ้จ ่ายในการสนับสนุน 

โครงการ 115,327,866.24 บาท มากกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน 

(115,107,151.06 บาท) ที่กำาหนด
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การให้บรกิาร
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

1) การปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540

 

สผ.	 ให้ความส�าคัญกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
ของ	สผ.	ตลอดจนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยจัดตั้ง
ศนูย์บรกิารข้อมลูข่าวสารของราชการ	เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าตรวจด	ูศกึษา	ค้นคว้า	ขาย	จ�าหน่าย	จ่ายแจก	
รวมทั้งจัดท�าส�าเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ	และ	สผ.	ได้มีการด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชน	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้	

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ศนูย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	สผ.	จดัตัง้ขึน้ตามทีพ่ระราชบัญญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540 
ก�าหนด	เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูข่าวสารของราชการทีอ่ยู่ในภารกจิของ	สผ.	ได้สะดวก
และทั่วถึง	โดยได้มีการด�าเนินการดังนี้

ห้องสมุด สผ. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องจากมีความเหมาะสม 
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นสถานที่รวบรวมเอกสารและข้อมูล 
ของ สผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
โดยมีการจดัระบบข้อมลูข่าวสาร ตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 7 และ 9 ทีค่รบถ้วนและเป็นปัจจบุนั รวมทัง้ มกีารจดัทำาดชันข้ีอมลูข่าวสาร
ทีจ่ดัให้บรกิารอย่างชัดเจน สามารถสบืค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมกีารเผยแพร่ 
บนเวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมลูข่าวสารอเิล็กทรอนกิส์ของราชการ สผ. (http://www.oic.go.th/

infocenter38/3826/)



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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2) การบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ

คณะทำางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการเพื่อให้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์

ทีก่ฎหมายกำาหนด และมผู้ีใช้บรกิารศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ สผ. มาใช้บริการ

ด้วยตนเอง ใช้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ ใช้บริการผ่านทางหนังสือราชการ  

และใช้บริการผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3) การเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนให้บุคลากร
ของ สผ. และประชาชนทราบ
ผ่านช่องทางการสื่อสาร  

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ดำาเนินการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวบ็ไซต์ของ สผ. (http://www.onep.go.th) 

เวบ็ไซต์ศูนย์ข้อมลูข่าวสารอิเล็กทรอนกิส์ของราชการ สผ. (http://www.oic.go.th/

infocenter38/3826/) บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และ 

ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
สผ. ได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. โดยมี  

รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะทำางาน และมีผู้อำานวยการ 

กองต่างๆ ภายใน สผ. เป็นคณะทำางาน โดยมอีำานาจหน้าทีใ่นการ

กำาหนดแนวทาง และวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สผ. 

อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งควบคุม กำากับ ติดตาม และรายงานผล

การดำาเนนิการจดัการเรือ่งร้องเรยีนในภาพรวมของ สผ. ต่อผู้บรกิาร 

ตลอดจนติดตามประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการจัดการ

เร่ืองร้องเรียนของ สผ. ให้มปีระสทิธภิาพ โดยช่องทางการรบัเรือ่ง

ร้องเรียนของ สผ. ประกอบด้วย 6 ช่องทาง ได้แก่ 1) จดหมาย  

2) ระบบ E - Petition ของสำานกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 3) เว็บไซต์ของ สผ. (www.onep.go.th)  

4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e_petition@onep.go.th) 5) ทาง

โทรศพัท์หรอืโทรสาร (โทรศพัท์หมายเลข 02 265 6666/โทรสาร

หมายเลข 02 265 6536) และ 6) ร้องเรียนด้วยตัวเอง 

ตารางสรุปประเด็นเรื่องร้องเรียน

ประเด็นเรื่องที่ร้องเรียน ด�าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด�าเนินการ

1. การได้รับผลกระทบในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 57 21

2. การได้รับผลกระทบในปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 5 -

3. การได้รับผลกระทบในปัญหาด้านที่ทำากิน 12 9

4. การได้รับผลกระทบในปัญหาเรื่องที่พักอาศัย 51 20

5. การได้รับผลกระทบในปัญหาการจัดทำารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - -

6. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะด้านต่างๆ - -

รวม 125 50

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ จำานวน 175 เรื่อง โดย

ในจำานวนนีม้เีรือ่งร้องเรยีนทีด่ำาเนนิการแล้วเสรจ็ จำานวน 125 เรือ่ง 

(คิดเป ็นร ้อยละ 71.43) และที่อยู ่ ระหว ่างดำา เ นินการ  

จำานวน 50 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 28.57) ซึ่งสามารถจำาแนก 

ตามประเภทของเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้ 



98 รายงานประจำาปี 2562

การยกย่อง
และรบัรางวลั

สผ.	มกีารพัฒนาปรับปรงุการบรหิารงานตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั	(PMQA)	อย่างต่อเนือ่ง	
ส่งผลให้การบรกิารต่อผู้รับบริการและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	การบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม	และการบรหิาร
จัดการภายในองค์การพัฒนามากขึ้น	 ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายนอกหน่วยงาน	 ท�าให้	 สผ.	 
ได้รับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ	 สาขาบริการภาครัฐ	 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 และสาขา 
การบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ	
(ส�านักงาน	ก.พ.ร.)	จ�านวน	3	ประเภทรางวัล	ดังนี้

1
ประเภทรางวัลพฒันาการบรกิาร: 
โมบายแอปพลิเคชัน “Smart EIA” 
ได้รับรางวัลในระดับดี

2
ประ เภทรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด: 
หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3
ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส ่วนร ่วม :  
การสนับสนุนโครงการเพื่อการส่งเสริมรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการ 
มส่ีวนร่วม กรณโีครงการเสรมิสร้างพลงัชมุชนเพือ่การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที ่
ป่าโคกจิก - ตาลอก อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลในระดับดี
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กจิกรรม
เพ่ือสงัคม

สผ.	และบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมจัดกิจกรรม	“ปันรัก(ษ์)	พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ลดภาวะโลกร้อน”	
เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุสงัคมและชมุชนในการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมทัง้	
สร้างกระบวนการการมส่ีวนร่วมลกัษณะพหภุาค	ีระหว่างภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนสร้างเสริมความร่วมมือ 
ในด้านต่างๆ	ต่อไปในอนาคต



เพชรบุรี อุบลราชธานี
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เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2561	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี	ต�าบลปากน�้าปราณ	อ�าเภอปราณบุรี	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 นางรวีวรรณ	 ภูริเดช	 เลขาธิการ
ส�านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม		(สผ.)	
ร่วมกบั	นายชาญศกัดิ	์ ชืน่ชม	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
วิศวกรรมและบริหารโครงการ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	
กล่าวเปิดงานกจิกรรม	“ปันรัก(ษ์)	พทิกัษ์สิง่แวดล้อม	ลดภาวะ
โลกร้อน”	โดยมี	นายเรืองศักดิ์	วงค์วันดี	ผู้จัดการฝ่ายจัดการ
สิง่แวดล้อมโครงการ	เป็นผูก้ล่าวรายงาน	ต่อจากน้ัน	คณะผูบ้รหิาร
และพนกังานบริษทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	
สผ.	ร่วมกิจกรรม	ได้แก่	การปลูกต้นโกงกางใบเลก็	เพาะกล้าไม้
ชายเลน	 และท�าซั้งเชือกสร้างบ้านให้ปลา	 รวมทั้งเยี่ยมชม 
ศนูย์การเรียนรูร้ะบบนเิวศป่าชายเลนสรินิาถราชนิ	ี และในวันที่	
24	พฤศจิกายน	2561	ได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชาวไทยทรงด�า	ณ	ต�าบลเขาย้อย	จงัหวัดเพชรบรีุ	ทัง้นีผู้้เข้าร่วม
กจิกรรมประกอบด้วย	ผูบ้รหิาร	สผ.	และเจ้าหน้าที	่สผ.	รวมทัง้	
ผู้บริหารบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	 (มหาชน)	 และเจ้าหน้าที่	 จ�านวน	
120	คน

สผ.	 ได้จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้อง
ในชนบทให้กบัโรงเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวัดอุบลราชธาน	ีในระหว่าง
วันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 -	 2	 มีนาคม	 2562	 ซึ่งประกอบด้วย	 
1)	 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง	2	2)	 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง	
(ป่าดงหินกอง)	 อ�าเภอสิรินธร	 และ	 3)	 โรงเรียนบ้านซะซอม	
อ�าเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว 
(Green Procurement)

สผ. ดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ ้างสินค ้าและบริการ 

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ประจำาปีงบประมาณ 2562  

ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561  

และเดือนมกราคม - กนัยายน 2562 โดยผลการดำาเนนิงาน

สรปุปรมิาณและมลูค่าการจดัซือ้สนิค้า และการใช้บรกิาร

โรงแรมจัดประชุม/ สัมมนา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ดังนี้ 
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สผ.	 ได ้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป ่าเฉลิมพระ เกียรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 “รวมใจ
คืนความชุ ่มชื้นสู ่ผืนป่า	 สืบสานศาสตร์แห่งพระราชา”	 
ในวนัที	่2	สงิหาคม	2562	ณ	บริเวณเหมอืงแม่ทาน	อ�าเภอแม่ทะ	
จังหวัดล�าปาง

สผ.	ได้จัดโครงการกจิกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรต	ิเนือ่งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	 2562	 
เมือ่วนัที	่26	-	27	กรกฎาคม	2562	โดยมกีารเยีย่มชมศูนย์เรียนรู้
ป่าวังจันทร์	สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ	ปตท.	ต�าบลป่ายุบ	
อ�าเภอวังจันทร์	 จังหวัดระยอง	 และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน	
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าชายเลนประแส	 และป่าพังราด	 
ต�าบลเนินอิฆ้อ	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง	ซึ่งมีผู้บริหาร	สผ.	
เจ้าหน้าที	่สผ.	และภาคเอกชน	(ปตท.)	เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การจัดซื้อสินค้า
การใช้บริการโรงแรม
จัดประชุม/ สัมมนา

จ�านวน
60,010

จ�านวน
22

จ�านวน
11,992,654

จ�านวน
6,159,976.34

90.58% 22.68% 17.24%81.99%

ปริมาณ (หน่วย) ปริมาณ (หน่วย)มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท)
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การประชมุวชิาการ 
ประจ�าปี 2562 

สผ.	ได้ด�าเนนิการจดัประชมุวชิาการนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง
ทกุปี		และเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2562	ณ	กรงุเทพมหานคร	สผ.	ได้จดังานประชมุวิชาการฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	
เพือ่น�าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการปฏบิตังิานด้านนโยบายและแผน	และการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของ	สผ.	อกีทัง้เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นความคิดเหน็และประสบการณ์
ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 
นักวิชาการ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้	 สผ.	 เป็นที่รู้จักและได้รับ 
ความเช่ือม่ันในการด�าเนนิงานด้านนโยบายและแผน	และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย	แผน	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้บริบทของการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ	ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาต่างๆ	ตลอดจนเพื่อให้ภาคีเครือข่าย
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ	 รับทราบ	 และเข้าใจภารกิจด้านนโยบายและแผน	 
และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ของ	สผ.	รวมทัง้ยกระดับความร่วมมอืให้เป็นหุ้นส่วน	
สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดท�าและขับเคล่ือนนโยบายและ 
แผนการด�าเนินการตามกฎหมายและอนุสัญญาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง



สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม
0 2265 6581

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานติดตามประเมินผล
นโยบายและแผน
0 2265 6539

ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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การประชุมวิชาการของ สผ. ประจำาปี พ.ศ. 2562 มีการเสวนา 

ในหัวข้อ “สผ. ในเวทีโลก และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม” และ 

“สผ. กับบริบทสังคมไทย และการสานพลังภาคีเครือข่าย” 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อนำาเสนอผลงานของ สผ. 

และภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1) ROADMAP การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี 2) การจัดที่ดิน 

ทำากินให้ชุมชน 3) ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จากชุมชนเวียงแก่น  

4) การขบัเคลือ่นนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชวีภาพ 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5) ตามทัน EIA 6) สผ. กับการดำาเนินงาน

ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 7) แหล่งมรดกโลกของไทย 

8) เมืองนิเวศ วิถีสู่ความยั่งยืน 9) พื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม 

บางกะเจ้า 10) กองทุนสิ่งแวดล้อม 11) เครือข่ายการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 12) Smart City  

13) Circular Economy และ 14) Ecosystem Services ซ่ึงการประชมุ

วิชาการของ สผ. ประจำาปี พ.ศ. 2562 ครั้งน้ี เป็นท่ีสนใจ 

และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 600 คน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน เครอืข่ายด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

และสถาบันการศึกษา 

การจดันทิรรศการและการเสวนา 

การเสวนา เรื่อง “สผ. กับบริบทสังคมไทย 
และการสานพลังภาคีเครือข่าย” 
ซึ่งมีประเด็นนำาเสนอ เรื่อง “ชุมชนต้นแบบย่านชุมชนเก่า

ท่าอุเทน” โดย นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี  

ต�าบลท่าอเุทน อ�าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนม เป็นการนำาเสนอ 

เรื่อง ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

เป็นพืน้ทีย่่านชุมชนเก่าตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เน่ืองด้วย

มีความโดดเด่นด้านคุณค่าและด้านกายภาพของความเป็น 

ย่านชุมชนเก่า มีคุณค่าความสำาคัญในด้านความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมเก่าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน เช่น อาคารรปูแบบ 

Sino Portuguese สายช่างฝรัง่เศสผ่านชาวเวยีดนาม เรอืนไทญ้อ 

และบ้านดิน โดยย่านชุมชนเก่าท่าอุเทนเป็นตัวแทนของ 

ย่านชุมชนเก่าริมแม่นำ้าโขงท่ีมีบทบาททางการค้า ศูนย์กลาง 

ทางความเชื่อ ความหลากหลายของชาติพันธุ์และความทรงจำา  

ผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนินงาน เป็นตัวอย่างของการดำาเนินงาน

สานพลังภาคีเครือข่าย ของ สผ. ร่วมกับท้องถิ่น และเครือข่าย

การดำาเนนิงานอนรุกัษ์และฟ้ืนฟยู่านชุมชนเก่าในพืน้ท่ีตำาบลท่าอเุทน 

จังหวัดนครพนม ช่วยสนับสนุนความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์ของ 

กระทรวงฯ โดยเป็นกลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อมแบบบรูณาการเชงิรุก โดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน

และยึดหลักธรรมาธิบาลเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริม

และสนับสนุนให้ประชาชนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส ่วนร ่วม  

นำาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมไปใช้อย่าง 

ชาญฉลาดเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างย่ังยืน และสอดคล้อง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ

การเสวนา	เรื่อง	“สผ.	กับบริบทสังคมไทย	 
และการสานพลังภาคีเครือข่าย”	ประเด็นน�าเสนอเรื่อง	
“ชุมชนต้นแบบย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน”	 
โดย	นายกานต์	แก้วมาตย์	นายกเทศมนตรี	 
ต�าบลท่าอุเทน	อ�าเภอท่าอุเทน	จังหวัดนครพนม
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บูธนิทรรศการ 3 เรื่อง 
“Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ

ระยะ 20 ปี” เพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

ด้านต่างๆ และปรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

เป็นเชิงรุก อันจะเป็นการเสริมบทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศลิปกรรมในการพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่ให้สอดรบัต่อการพฒันาและขบัเคลือ่น

สูก่ารเป็นประเทศไทย 4.0 ตามปรชัญาของหลกัเศรษฐกจิพอเพียง อนัจะเป็น

การกำาหนดแนวทางการพัฒนาในมิติของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรมของทุกภาคส่วน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

นิทรรศการ	“Road	Map	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติระยะ	20	ปี”

นิทรรศการ	“สผ.	และเครือข่ายการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาตแิละศิลปกรรมระดบัท้องถิน่” 
โดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
และศิลปกรรมท้องถิ่น	จังหวัดนครศรีธรรมราช

“แหล่งมรดกโลกของไทย” เพือ่เป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกับ 

แหล่งมรดกโลกของไทย และการดำาเนนิงานท่ีเก่ียวข้องจากการทีร่าชอาณาจกัรไทย

เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ

ทางธรรมชาติเมื่อปี 2530 ปัจจุบันมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ 

ทางธรรมชาตทิีไ่ด้รบัการข้ึนทะเบยีนไว้ในบญัชีรายช่ือแหล่งมรดกโลก 5 แหล่ง 

เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  

2 แหล่ง ได้แก่ เมอืงประวตัศิาสตร์สโุขทยัและเมอืงบรวิารนครประวัติศาสตร์

พระนครศรอียธุยา แหล่งโบราณคดบี้านเชียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ ่

นเรศวร - ห้วยขาแข้ง และพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

“สผ. และเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมระดบั

ท้องถิน่” โดยหน่วยอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรมท้องถิน่จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เป็นตัวอย่างในการนำาศลิปะพืน้บ้าน คอื หนงัตะลงุ มาประยกุต์ใช้

เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

สู่ท้องถิ่นในทุกระดับ โดยเนื้อหาของหนังตะลุงจะสอดแทรกสาระความรู้  

ท้ังด้านประวัตคิวามเป็นมา การตัง้ถ่ินฐานของชุมชน ภมิูนเิวศ การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้ภาคส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย  

รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป ได้รบัความรู ้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศลิปกรรม มีการดแูล รกัษา 

ให้คงสภาพแวดล้อมท่ีด ีเหมาะสม

ต่อการดำารงชวีติของชมุชน และคงคณุค่า

ต่อการพฒันาทางด้านจติใจด้วย

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม
0 2265 6581

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานประสานการบริหาร
จัดการมรดกโลก
0 2265 6585
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ผลการด�าเนนิงานของกจิกรรม

การดำาเนนิงานของ สผ. ได้เป็นทีรู่จ้กัและได้รบั

ความเชือ่มัน่ในการดำาเนนิงานด้านนโยบายและ

แผน และการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน

นโยบาย แผน และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ภายใต้

บรบิทของการปฏริปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา

ต่างๆ บนฐานการมส่ีวนร่วมในภาคประชาชนและ

ภาคเอกชนและภารกจิทีส่นบัสนนุหน่วยงานอืน่ 

จากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

และได้รบัการยอมรบัว่าเป็นหน่วยงานทีด่ำารงไว้ 

ซ่ึงธรรมาภิบาล (Good governance)  

ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 

ภาคีเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับ 

การเสรมิสร้างศกัยภาพ รบัทราบ และเข้าใจภารกจิ  

ด้านนโยบายและแผน และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สผ.  

รวมทั้งยกระดับความร่วมมือให้เป็นหุ้นส่วน 

สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอด  

ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำาและขับเคลื่อน

นโยบายและแผนต่อไป



ส่วนที่ 4
รายงานงบการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผล
การด�าเนินงาน

ทางการเงิน 

การวิเคราะห์การเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 

 ปี 2562  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  8,099,470.72  6,279,941.10 8.53 4.86

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น  29,443,815.07  64,701,444.09 30.99 50.06

วัสดุคงเหลือ  3,411,757.01  2,943,329.54 3.59 2.28

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  19,275.52  - 0.02 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 40,974,318.32  73,924,714.73 43.13 57.19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  36,202,999.64  34,648,440.50 38.11 26.81

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  17,821,573.49  20,681,138.57 18.76 16.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 54,024,573.13  55,329,579.07 56.87 42.81

รวมสินทรัพย์ 94,998,891.45 129,254,293.80 100.00 100.00

หนี้สิ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า  16,143,295.81  25,574,977.53 16.99 19.79

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น  1,141,126.83  912,044.73 1.20 0.71

เงินกู้ยืมระยะสั้น  3,790,695.25  3,048,468.93 3.99 2.36

เงินรับฝากระยะสั้น  8,452,552.01  11,021,661.05 8.90 8.53

รวมหนี้สินหมุนเวียน  29,527,669.90  40,557,152.24 31.08 31.38

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  3,777,560.72  1,899,019.95 3.98 1.47

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  1,500,000.00  1,500,000.00 1.58 1.16

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  5,277,560.72  3,399,019.95 5.56 2.63

รวมหนี้สิน 34,805,230.62  43,956,172.19 36.64 34.01

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 60,193,660.83  85,298,121.61 63.36 65.99

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน  27,111,395.93  27,111,395.93 28.54 20.98

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  33,082,264.90  58,186,725.68 34.82 45.02

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 60,193,660.83  85,298,121.61 63.36 65.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
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รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 

 ปี 2562  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 1,250,414,555.27 1,846,753,600.60 98.43  99.13 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  156,682.00  71,974.00 0.01  0.00 

รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  19,072,013.09  15,755,482.80 1.50  0.85 

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค  688,657.66  463,526.51 0.05  0.02 

รวมรายได้ 1,270,331,908.02 1,863,044,583.91 100.00  100.00 

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  190,417,063.91  184,256,775.58 14.99  9.89 

ค่าบำาเหน็จบำานาญ  36,147,948.81  32,382,202.09 2.85  1.74 

ค่าตอบแทน  1,990,118.00  1,537,306.00 0.16  0.08 

ค่าใช้สอย  234,184,189.28  194,002,554.11 18.43  10.41 

ค่าวัสดุ  9,549,948.47  9,092,061.03 0.75  0.49 

ค่าสาธารณูปโภค  9,158,116.89  7,964,877.57 0.72  0.43 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  17,620,059.23  14,906,659.61 1.39  0.80 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  796,336,594.64  1,454,599,998.23 62.69  78.08 

ค่าใช้จ่ายอื่น  44,449.51  -  0.00  - 

รวมค่าใช้จ่าย 1,295,448,488.74 1,898,742,434.22 101.98  101.92 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน  (25,116,580.72)  (35,697,850.31)  (1.98)  (1.92)

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (25,116,580.72)  (35,697,850.31)  (1.98)  (1.92)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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การวิเคราะห์การเงิน

การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง

1) งบแสดงฐานะการเงิน

 มีสัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.86 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เป็นร้อยละ 8.53 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานมีเงินกู้ยืมระยะสั้น คือ  

เงนิส่งคนืเงนิเหลอืจ่ายกองทนุสิง่แวดล้อม เป็นการส่งคนืเงินต้นปีงบประมาณถดัไปสงูกว่าปีก่อน และได้ขอกนัไว้เบกิเหลือ่มปี สำาหรบั

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน แอปพิเคชันของกองทุน (Smart e-fund) ในระหว่างปีได้รับเงิน 

ช่วยเหลอืจากต่างประเทศเพือ่ดำาเนนิโครงการพฒันาระบบสารสนเทศการจดัทำาบญัชก๊ีาซเรอืนกระจกของประเทศไทยลดลงจากปีก่อน

และมีการใช้จ่ายเงินได้สูงกว่าปีก่อน สำาหรับเงินฝากธนาคารในงบประมาณมียอดคงเหลือตำ่ากว่าปีก่อน เนื่องจากได้นำาระบบ 

การชำาระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์แห่งชาต ิโครงการ e-Payment ในการจ่ายเงนิผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึง่มสีภาพคล่อง 

รวดเร็วในการจ่ายเงินให้กับผู้สิทธิ เงินฝากคลังเพิ่มขึ้นเน่ืองจากระหว่างปีมีการรับหลักคำ้าประกันสัญญาเป็นเงินสดและจำานวน 

รายสญัญาสงูกว่าปีก่อน ขณะเดยีวกนัมกีารคนืหลกัคำา้ประกนัสัญญาให้แก่ผู้ขายได้พ้นข้อผูกพนัตามสัญญาจำานวนเงนิและรายสัญญา

ได้สูงกว่าปีก่อน และระหว่างปีมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร แต่ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินดังกล่าว สำาหรับรายการที่จัดเก็บ 

ในปีก่อนที่ไม่มีการใช้จ่ายเงินได้นำาส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งจำานวน

 มีสัดส่วนของลูกหนี้อื่นระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์) ลดลงจากร้อยละ 50.06 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 30.99 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นผลเกดิจากการทีปี่ พ.ศ. 2562 มสีญัญาจ้างทีมี่เงนิจ่ายล่วงหน้า คงเหลอืจำานวนสญัญาตำา่กว่าปีก่อน 

 มีสัดส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.81 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 38.11 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในระหว่างปีมีจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น และมีการตัด

จำาหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดความจำาเป็น เสื่อมสภาพ ชำารุด ค่าตัดจำาหน่ายเพิ่มขึ้น

 มีสัดส่วนของเจ้าหนี้การค้า (ต่อสินทรัพย์) ลดลงจากร้อยละ 19.79 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 16.99  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นผลเกดิจากการทีปี่ พ.ศ. 2562 มกีารขอเบกิเงินจากคลงัประเภทจ่ายตรงเจ้าหนี ้ ซ่ึงเจ้าหน้ียงัไม่ได้ 

รับตัวเงิน โดยกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายในปีงบประมาณถัดไปตำ่ากว่าปีก่อน

2) งบรายได้และค่าใช้จ่าย

 มีสัดส่วนของรายได้จากงบประมาณประจำา งบกลาง และงบลงทุน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (ต่อรายได้รวม) ลดลงจากร้อยละ 99.13 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 98.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงเพยีงเลก็น้อย ซึง่เป็นผลเกดิจากการที ่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 หน่วยงานได้รับงบประมาณลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ขณะเดียวกัน 

การกันเงินไว้เหลื่อมปีของงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 มียอดกันเงินตำ่ากว่าปีก่อน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบันรวมกับ 

งบผูกพันข้ามปีงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตำ่ากว่าปีก่อน สำาหรับรายได้จากงบกลางระหว่างปีขอรับการสนับสนุนงบกลาง 

รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนการสมัคร 

เป็นกรรมการมรดกโลก

 มีสัดส่วนของค่าใช้สอย (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.41 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 18.43 ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นผลเกดิจากท่ีปี พ.ศ. 2562 มจีำานวนโครงการว่าจ้างทีป่รกึษาสงูกว่าปีก่อน มีการเบกิจ่ายเงนิปีปัจจบุนัและเงนิกนัไว้ 

เบิกเหลื่อมปีสูงกว่าปีก่อน

 มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ต่อรายได้รวม) ลดลงจากร้อยละ 78.08 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 62.69 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจตำ่ากว่า 

ปีก่อน มีการเบิกจ่ายเงินปีปัจจุบันและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสูงกว่าปีก่อน



ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
เอกสารเผยแพร่	ฐานข้อมูล	แอปพลิเคชัน	และวีดิทัศน์	
หมายเลขโทรศัพท์	โทรสาร	และเว็บไซต์ส�าหรับการติดต่อหน่วยงาน
รายชื่อคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี	2562
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รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการผู้ช�านาญการ จำานวน 24 คณะ

 คณะกรรมการผู้ช�านาญการ (ส่วนกลาง) จำานวน 12 คณะ

 1) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 2) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 1

 3) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 2

 4) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งนำ้า

 5) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ

 6) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางนำ้า

 7) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่

 8) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียม

 9) คณะกรรมการผูช้ำานาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกล่ันนำา้มนัปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  

  และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

10) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค 

  ที่สนับสนุน

11) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

12) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

 คณะกรรมการผู้ช�านาญการ (จังหวัด) จำานวน 12 คณะ

  พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำานวน 7 คณะ

 1) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

 2) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 3) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

 4) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 5) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 6) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

 7) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

  ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด จำานวน 5 คณะ

 1) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 

  กรุงเทพมหานคร

 2) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

  จังหวัดนนทบุรี

 3) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

  จังหวัดเชียงใหม่



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

113สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

 4) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

  จังหวัดสมุทรปราการ

 5) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

  จังหวัดปทุมธานี

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำานวน 32 คณะ

 1) คณะอนุกรรมการกำากับการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 2) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

 3) คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 4) คณะอนกุรรมการกำากบัการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์การจดัการซากผลิตภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์เชงิบรูณาการ

 5) คณะอนกุรรมการอนสุญัญารอตเตอร์ดมัว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมลูสารเคมล่ีวงหน้าสำาหรบัสารเคมีอนัตรายและสารเคมป้ีองกัน

  และกำาจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

 6) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล

 7) คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

 8) คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

 9) คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้า

10) คณะอนุกรรมการจัดทำารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

11) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ

12) คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มนำ้า

13) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

14) คณะอนกุรรมการกำากับการดำาเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำาหรบัโครงการภายใต้แผนปฏบิติัการเพือ่การจดัการคณุภาพ 

  สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

15) คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

16) คณะอนกุรรมการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศิลปกรรม และคณะอนกุรรมการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาตแิละศิลปกรรม 

  ประจำาจังหวัด 

17) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

18) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

19) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

20) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี

21) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี

22) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี

23) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ

24) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรสาคร

25) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา

26) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดชลบุรี

27) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนครปฐม

28) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต

29) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่

31) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดเพชรบุรี

32) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการพลาสติก
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คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ จำานวน 6 คณะ

 1) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

 2) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน

 3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 

 5) คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชน

 6) คณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
คณะอนุกรรมการ จำานวน 5 คณะ 

 1) คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน 

 2) คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล 

 3) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

 4) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประชาสัมพันธ์และเสริมพลังความร่วมมือด้านภูมิอากาศ (Action  

  for Climate Empowerment)

 5) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
คณะอนุกรรมการ จำานวน 2 คณะ

 1) คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ

 2) คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
คณะอนุกรรมการ จำานวน 2 คณะ

 1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำาเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์

 2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำาเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

คณะกรรมการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ จำานวน 8 คณะ 

 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

 2) คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

 3) คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

 4) คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

 5) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านชนิดและระบบนิเวศ

 6) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 7) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

 8) คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะกรรมการจดัท่ีดนิแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการ จำานวน 1 คณะ 

 1) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน

คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม 
คณะอนุกรรมการ จำานวน 2 คณะ

 1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมลู แอปพลิเคชนั 
และวดีทัิศน์ 

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่กองทุนสิง่แวดล้อม

1.	วารสารข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม	 
ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	เล่มที่	18	ฉบับที่	1	-	4

2.	แผ่นพับโครงการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง	ชุดที่	1

3.	หนังสือผลส�าเร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม

4.	คู่มือกองทุนสิ่งแวดล้อม

2562

2562

2562

2562
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ฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่ง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพ่ือเป็น
คลังข้อมูล ระยะที่ 2
 
เป ็นการจัดทำาระบบฐานข ้อมูลแหล ่ง 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ท้ัง

ประเทศ โดยระบบฐานข้อมูลสามารถแสดง

ผลข้อมูลท่ีเก็บไว ้ในรูปแบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร์ แสดงพิกัดตำาแหน่งทีต่ัง้ของแหล่ง

ศิลปกรรมแยกตามประเภทที่กำาหนดไว้ (7 ประเภท) ได้แก่ (1) อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง  (2) วัด วัดร้าง ศาสนสถาน 

(3) พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง (4) แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดแล้วและยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ  (5) ชุมชน

โบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ (6) เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และ (7) ย่านชุมชนเก่า สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่   http://

culturalenvi.onep.go.th/

แอปพลิเคชัน
โครงการติดตามการด�าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ระบบเว็บแอปพลิเคชันฐาน
ข้อมูลเมืองโบราณศรีมโหสถ	
โดยสแกน	QR	CODE	ด้วย	
Mobile	Device

Webpage	โครงการติดตาม 
การด�าเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	บริเวณ
พื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ	
อ.ศรีมโหสถ	จ.ปราจีนบุรี		ที่	
http://www.onep.go.th/nced/
โครงการติดตามการด�าเนิน/

วีดิทัศน์ 
การจัดท�าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลส�าเร็จของผลการด�าเนินงาน โดยสามารถเข้ารับชมวีดิทัศน์ได้ทาง 

URL หรือสแกน QR code 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
https://qrgo.page.link/SdpES	

การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
https://bit.ly/3bzNn7N

  



ข้อมูลภาพ
รวม

ผลการปฏิบัติราชการ
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รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก
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หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์
ส�าหรับการติดต่อหน่วยงาน

ผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร

เลขาธิการ : นางรวีวรรณ  ภูริเดช 0 2265 6502 0 2265 6503

รองเลขาธิการ : นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ 0 2265 6507 0 2265 6508

รองเลขาธิการ : นายสุโข อุบลทิพย์ 0 2265 6518 0 2265 6512

รองเลขาธิการ : นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช 0 2265 6505 0 2265 6512

กอง/กลุ่มอิสระ โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักงานเลขานุการกรม (http://www.onep.go.th/Secretary%20Office/Main%20Website/html/home.htm)

เลขานุการกรม 0 2265 6514 0 2265 6511

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6515-16 0 2265 6511

กลุ่มงานคลังและพัสดุ 0 2265 6519–23 0 2265 6641

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2265 6524-25

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 0 2265 6526-27 0 2265 6526

กลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์ 0 2265 6518
0 2265 6648

0 2265 6528

ห้องสมุด 0 2265 6530-32 0 2265 6531

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://www.onep.go.th/spd/)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6601 0 2265 6602

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6603-04 0 2265 6602

กลุ่มงานนโยบายและแผน 0 2265 6605 0 2265 6606

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ 0 2265 6612 0 2265 6611

กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ 0 2265 6776 0 2265 6608

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 0 2265 6609 0 2265 6610

กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มนำ้า 0 2265 6639 0 2265 6638

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (http://www.onep.go.th/eiathailand/)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6614 0 2265 6616

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0 2265 6854 0 2265 6616

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6616 0 2265 6616

กลุ่มงานเหมืองแร่ 0 2265 6617 0 2265 6616
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กอง/กลุ่มอิสระ โทรศัพท์ โทรสาร

กลุ่มงานอุตสาหกรรม 0 2265 6619 0 2265 6616

กลุ่มงานคมนาคม 0 2265 6621-22 0 2265 6616

กลุ่มงานอาคาร 0 2265 6623 0 2265 6616

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งนำ้าและเกษตรกรรม 0 2265 6625-26 0 2265 6616

กลุ่มงานพลังงาน 0 2265 6627 0 2265 6616 

กลุ่มงานปิโตรเคมี  0 2265 6620 0 2265 6616 

กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0 2265 6854 0 2265 6616

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (http://www.onep.go.th/eia/)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6500 ต่อ 6869 0 2265 6616

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6500 ต่อ 6861 0 2265 6616

กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำารายงาน 0 2265 6500 ต่อ 6630 0 2265 6629

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล 0 2265 6500 ต่อ 6860 0 2265 6500 ต่อ 6860

กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ 0 2265 6500 ต่อ 6637 0 2265 6629

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ 0 2265 6500 ต่อ 6834 0 2265 6629

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ผู้อำานวยการ 0 2265 6533 0 2265 6536

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6535 0 2265 6536

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ 0 2265 6537-38 0 2265 6536

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 0 2265 6539-40 0 2265 6686

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2265 6541-42 0 2265 6536

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (http://envfund.onep.go.th/)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6587 0 2265 6588

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6588-90 0 2265 6588

กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน 0 2265 6597-98 0 2265 6588

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 0 2265 6591-93 0 2265 6588

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 0 2265 6595-96 0 2265 6588

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 0 2265 6593-94 0 2265 6594

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 0 2265 6600 0 2265 6599

กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (http://climate.onep.go.th/)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6650 0 2265 6692

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6692 0 2265 6692

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 0 2265 6784 0 2265 6692

กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก 0 2265 6783 0 2265 6692

กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 0 2265 6849 0 2265 6692
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กอง/กลุ่มอิสระ โทรศัพท์ โทรสาร

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา 0 2265 6785 0 2265 6692

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (http://eurban.onep.go.th/)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6565 0 2265 6567

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6566-68 0 2265 6567

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน 0 2265 6569-70 0 2265 6570

กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 0 2265 6571-72 0 2265 6572

กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ 0 2265 6573-74 0 2265 6574

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (http://www.onep.go.th/nced/)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6575 0 2265 6578

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6577 0 2265 6578

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 0 2265 6579-80 0 2265 6580

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 0 2265 6581-82 0 2265 6581

กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 0 2265 6583-84 0 2265 6584

กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก 0 2265 6585-86 0 2265 6585

กองบริหารจัดการที่ดิน (http://www.onep.go.th/land/)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6543 0 2265 6544

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6544-46 0 2265 6544

กลุ่มงานนโยบายและแผน 0 2265 6547-48 0 2265 6544

กลุ่มงานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 0 2265 6549-50 0 2265 6544

กลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 0 2265 6551 0 2265 6544

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (http://chm-thai.onep.go.th/index.aspx)

ผู้อำานวยการ 0 2265 6553 0 2265 6558

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 2265 6554-56 0 2265 6556

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา 0 2265 6557 0 2265 6558

กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ 0 2265 6561 0 2265 6561

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 0 2265 6563 0 2265 6685

กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก 0 2265 6559-60 0 2265 6560

กลุ่มงานอิสระ

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2265 6652 0 2265 6631

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2265 6632-33 0 2265 6633

กลุ่มนิติการ 0 2265 6634-35 0 2265 6635

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 0 2265 6845 0 2265 6500
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รายชื่อคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2562
 ที่ปรึกษา
 1. นางรวีวรรณ ภูริเดช    เลขาธิการ สผ.

 2. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์    รองเลขาธิการ สผ.

 3. นายสุโข อุบลทิพย์    รองเลขาธิการ สผ.

 4. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช   รองเลขาธิการ สผ. 

 คณะท�างาน
 1. นางอรวรรณ ดนัยบุตร    ผู้อำานวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

 2. นางเสาวภา หิญชีระนันทน์   ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 3. นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล    ผู้อำานวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 4. นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก  ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 5. นายฉัตรชัย อินต๊ะทา    ผู้อำานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์

 6. นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์    ผู้อำานวยการกลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

 7. นางพรรณนิภา สืบสิงห์    ผู้อำานวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

 8. นายศิวัช แก้วเจริญ    ผู้อำานวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

 9. นายสกุลยุช ศรุตานนท์    ผู้อำานวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน

 10. นางสาวปราวีณา มณีสุต   ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 11. นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์   ผู้อำานวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล

 12. นางสาวธุวานนท์ ยุกติรัตน   ผู้อำานวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

 13. นางสาวจิรัชยา บำารุง   ผู้อำานวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

 14. นายวัลลภ ปรีชามาตย์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

 15. นางสวนิต เทียมทินกฤต   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

 16. นางปริย ริมวานิช   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 17. นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 18. นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 19. นางกิตติมา แสงสี   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 20. นางสาวโสมวรรณ สุขประเสริฐ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 21. นางสาวพัชรพร นำาตระกูลพัฒนา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 22. นางสาวนิลอุบล ไวปรีชี   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 23. นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 24. นายวิรุฬห์ สัมลีราช   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

 25. นายทรงสิทธิ์ คำาแหงพล   นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ

 26. นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 27. นางสาวทิพวรรณ โพธิวุฒิ   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 28. นางสาววจี ขวัญทองอินทร์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 29. นางสาวอรวรรณ วัฒนยมนาพร  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 30. นางสาวนิชนันท์ ทองเด็จ   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 31. นายพงศธร พวงสมบัติ   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 32. นางสาวศาลิตา ทับพุ่ม    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 33. นางสาวฐิติชญาน์ ภาษี   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 34. นายภาคภูมิ ชำานาญกิจ   นิติกรปฏิบัติการ

 35. นายศุภกรณ์ ทองศรี   นิติกร

 36. นางสาวอักษิพร จันทร์เทวี   นักทรัพยากรบุคคล

 37. นายปริวรรต ทิพย์เสวต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 38. นางสาวศิริวรรณ จันทร์ยุ้ย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 39. นายเฉลิมวุฒิ อุตโน   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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