
ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เรื่อง   โครงสราง  อํานาจหนาที่  วธิีดาํเนนิงาน  และสถานทีต่ิดตอเพ่ือขอรบัขอมูลขาวสารของ  

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

ตามความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ลงพิมพ 

ในราชกิจจานุเบกษา  นั้น 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จึงขอประกาศโครงสราง   

อํานาจหนาที่  วิธีดําเนินงาน  และสถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีภารกิจเกี่ยวกับ 

การกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  โดยเสนอแนะนโยบายและแผน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมทั้ง  ประสานการจัดการเพ่ือนาํไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม   

ตลอดจนติดตาม  ตรวจสอบมาตรการ  และเงื่อนไขผลกระทบส่ิงแวดลอมตามรายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  เพ่ือสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจของประเทศ  และสนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

และคุณภาพชีวิตที่ดี  และประสานความรวมมือดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพกับหนวยงาน  ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  โดยใหมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดทํานโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  (๒)  ประสานและจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

และดําเนินการอื่น  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  รวมทั้งประสานการจัดการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

  (๓)  ศึกษา  วิเคราะห  ประสาน  และดําเนินการใหมีการประกาศเขตพ้ืนที่  และมาตรการ 

คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  (๔)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผลการดาํเนินงานตามนโยบาย  แผน  และมาตรการ 

และจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  (๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

หรือกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชน  ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

  (๖)  บริหารงานกองทุนส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนนโยบาย  แผนและมาตรการ   

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทุกภาคสวน 

  (๗)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย  และแนวทาง 

การบริหารที่ดินและทรัพยากรดนิ  การวางแผนการถอืครองท่ีดิน  การสงวนและพัฒนาที่ดินเพ่ือจัดใหแก 

ประชาชน  และการสงวนหรือหวงหามที่ดินของรัฐ 

   (๘)  ประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและตางประเทศในการดําเนินการรวม   

ดานนโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  (๙)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 

การปองกันและแกไขปญหาดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  การกักเก็บ  และการปลดปลอย 

กาซเรือนกระจก  รวมทั้งศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๑๐)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ 

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน  ตลอดจนดําเนินการตามพันธกรณีของความตกลง

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

  (๑๑)  ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของสํานักงาน 

หรือตามที่รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๒ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีโครงสรางดังตอไปนี้ 

  (๑)  สํานักงานเลขานุการกรม 

  (๒)  กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

  (๓)  กองจัดการส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 

  (๔)  กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดลอม 

  (๕)  กองบริหารกองทุนส่ิงแวดลอม 

  (๖)  กองบริหารจัดการที่ดิน 

  (๗)  กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๘)  กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  (๙)  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

  (๑๐)  กองวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

  (๑๑)  กองส่ิงแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 

  กลุมงานที่รับผิดชอบงานขึน้ตรงตอเลขาธิการสํานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ  

และส่ิงแวดลอม 

  (๑) กลุมตรวจสอบภายใน 

  (๒) กลุมนิติการ 

  (๓) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

  กลุมงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน 

  (๑) กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

ขอ ๓ อํานาจหนาท่ีและวิธีดําเนินงานของสวนราชการในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดลอม 

  ๓.๑ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  งานชวยอํานวยการ 

และงานเลขานุการของสํานักงาน 

   (๒)  ดําเนินการเกี่ยวกบัการเงิน  การบัญช ี การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที ่

และยานพาหนะของสํานักงาน 

   (๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 

   (๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ความรู   

ความกาวหนา  และผลงานของสํานักงาน 

   (๕)  ประสานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด   

ตลอดจนจัดทําแผนปฏิบัติงานของสํานักงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง 

   (๖)  ดําเนินการอื่นใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานใด 

ในสํานักงาน 

   (๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  ๓.๒ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ดําเนินการและเสนอแนะเพ่ือใหมีการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร   

และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนท่ีชุมน้ํา  รวมทั้งศึกษา  วิจัย   

และพัฒนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนที่ชุมน้ํา   

   (๒)  จัดทําแนวทาง  มาตรการ  หลักเกณฑ  และกลไกการดําเนินงานระดับชาติ   

และระดับนานาชาติในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  ความปลอดภัยทางชีวภาพ  การเขาถึง   

และแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมและพ้ืนที่ชุมน้ํา 

   (๓)  ประสานการอนุวัตและติดตามการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา   

พิธีสารและความตกลงระหวางประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ  รวมท้ังจัดทําความเห็น  และทาที 

ในการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวของ 

   (๔)  ประสานและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

   (๕)  ศึกษา  วิเคราะห  ติดตามสถานภาพ  และภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ 

และพ้ืนที่ชุมน้ํา 

   (๖)  พัฒนาฐานขอมลูและระบบเครือขายการแลกเปล่ียนขอมูลดานความหลากหลาย   

ทางชีวภาพ  ความปลอดภัยทางชีวภาพ  และพ้ืนที่ชุมน้ํา 

   (๗)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร   

แผน  แนวทาง  และมาตรการการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนที่ชุมน้ํา 

    (๘)  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน   

ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ  และคณะกรรมการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

   (๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย   

  ๓.๓ กองจัดการส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม  มีหนาท่ีและอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ดําเนินการเพ่ือใหมีการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  แผน  แนวทาง   

มาตรฐาน  และมาตรการการอนุรักษ  คุมครอง  และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ศิลปกรรมในพ้ืนที่แหลงธรรมชาติ  แหลงศิลปกรรม  พ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  และพ้ืนท่ีมรดกโลก   

รวมทั้งการจัดทําแผนแมบท  แผนบูรณาการ  และแผนปฏิบัติการท่ีคํานึงถึงการอนุรักษอยางมีประสิทธิภาพ 

และการใชประโยชนอยางเหมาะสม 

   (๒)  ประสานการแปลงนโยบาย  ยุทธศาสตร  แผน  แนวทาง  มาตรฐาน   

และมาตรการการอนุรักษ  คุมครอง  และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศิลปกรรม   

ไปสูการปฏิบัติอยางบูรณาการในระดับพ้ืนที่ 

   (๓)  เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเพ่ือควบคุม  ปองกัน   

แกไข  และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  รวมท้ังมาตรการจูงใจในการอนุรักษ   

คุมครอง  และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศิลปกรรมที่มีประสิทธิภาพ  และการใชประโยชน   

อยางสมดุล  เหมาะสม  และย่ังยืน 

   (๔)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร   

แผน  แนวทาง  มาตรฐาน  และมาตรการการอนุรักษ  คุมครอง  และฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมธรรมชาติ   

และส่ิงแวดลอมศิลปกรรม 

   (๕)  ศึกษา  วิเคราะห  และประเมินคุณคาและคุณภาพส่ิงแวดลอมของแหลง 

ธรรมชาติ  และแหลงศิลปกรรมเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ  การขึ้นทะเบียนและการประกาศเขตคุมครอง 

แหลงธรรมชาติ  แหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ  พ้ืนที่เมืองเกา  และพ้ืนที่มรดกโลก 

   (๖)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายสรางกระบวนการเรียนรู   

ใหคําแนะนําดานเทคนิควิชาการ  และแนวทางการบริหารจัดการ  อนุรักษ  คุมครอง  และฟนฟูคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศิลปกรรมของพ้ืนที่แหลงธรรมชาต ิ แหลงศิลปกรรม  พ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร 

และเมืองเกา  และพ้ืนท่ีมรดกโลก 

   (๗)  พัฒนาฐานขอมูลดานส่ิงแวดลอมธรรมชาติและส่ิงแวดลอมศิลปกรรม   

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่และการบริการ 

   (๘)  ประสานการอนุวัตตามพันธกรณี  และประสานกับองคกรระหวางประเทศ 

ที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกและอนุสัญญาอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



   (๙)  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  และคณะกรรมการอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

   (๑๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๔ กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดลอม  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมทุกระดับ   

และจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมของประเทศ 

   (๒)  ศึกษาและวิเคราะหปญหา  สาเหตุ  และปจจัยที่สงผลกระทบส่ิงแวดลอม   

รวมทั้งประเมินผลกระทบจากนโยบาย  แผน  และมาตรการดานตาง ๆ   ท่ีเปนแรงกดดนัตอทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชงินโยบาย  หรือเสนอแนะการทบทวนการกําหนด 

นโยบายและมาตรการ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ 

ที่เปล่ียนแปลงไป   

   (๓)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานท่ีตอบสนองตอนโยบาย   

ยุทธศาสตร  และแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รวมทั้งความกาวหนาของการดําเนินงาน 

ตามมติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

   (๔)  ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือพัฒนาแนวทางการประเมินความคุมคาของการดําเนินงาน   

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในความรับผิดชอบ  รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติ   

และส่ิงแวดลอม 

   (๕)  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ  และองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ   

และส่ิงแวดลอม  สําหรับการพัฒนาศกัยภาพการบรหิารจัดการของสํานักงาน  รวมทั้งการใหบริการแกประชาชน 

   (๖)  เปนศูนยกลางการบริการประชาชนและประสานการจัดการเรื่องรองเรียน 

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม  เพ่ือแกไข 

ปญหาอยางย่ังยืน 

   (๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  ๓.๕ กองบริหารกองทุนส่ิงแวดลอม  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เสนอแนะเพ่ือใหมีการกําหนดนโยบายและพัฒนากลยุทธการบริหาร 

กองทุนส่ิงแวดลอม 

   (๒)  พิจารณาและจัดทําแผนการระดมทุนและการบริหารเงินกูโครงการ 

   (๓)  เสนอแนะเพ่ือใหมีการกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  ระเบียบ  และวิธีการ 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนส่ิงแวดลอม 

   (๔)  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณา  คัดเลือกผูจัดการกองทุน  และจัดทําบันทึก 

ขอตกลงระหวางผูจัดการกองทุนกับกองทุนส่ิงแวดลอม 

   (๕)  วิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการ 

และการเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม 

   (๖)  ประสานการวิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนคิวชิาการ   

และการเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงินกูจากกองทุนส่ิงแวดลอม 

   (๗)  บริหารการเบิกจายเงินกองทุนส่ิงแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุน 

ส่ิงแวดลอมอนุมัติและจัดทํารายงานการรับและจายเงินอุดหนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม 

    (๘)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการและการบริหารงานกองทุน 

ส่ิงแวดลอม  เพ่ือจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม  และคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

   (๙)  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม 

   (๑๐)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๖ กองบริหารจัดการที่ดิน  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  จัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ   

รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

   (๒)  เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน   

การจัดที่ดินของทบวงการเมอืง  การสงวนและพัฒนาที่ดนิเพ่ือจัดใหแกประชาชน  การสงวนหรอืหวงหาม 

ที่ดินของรัฐเพ่ือใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



   (๓)  ศึกษา  วิจัย  สงเสริม  หรือสนับสนุนใหมีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับท่ีดิน 

และทรัพยากรดินของประเทศ 

   (๔)  รวบรวม  จัดเก็บ  วิเคราะห  และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน 

ของประเทศ 

   (๕)  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 

และคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ 

   (๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๗ กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มีหนาท่ีและอํานาจ   

ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เสนอแนะเพ่ือใหมีการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับการจัดการปองกันและการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  การกักเก็บ 

และการปลดปลอยกาซเรือนกระจก  รวมทั้ง  ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 

   (๒)  เสนอแนะแนวทาง  หลักเกณฑ  และกลไกในการดําเนินงานระดับชาติ   

และระดับนานาชาติเกี่ยวกับการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งแนวทางและทาทีในการเจรจา 

เกี่ยวกับอนุสัญญา  และพิธีสาร  และความตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และผลประโยชนของประเทศ 

   (๓)  เสนอแนะมาตรการเพ่ือเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางภาครัฐ   

และภาคเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

   (๔)  ติดตามและประสานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับ 

การจัดการ  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

   (๕)  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศแหงชาติ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



    (๖)  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศแหงชาติ 

   (๗)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๘ กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  มีหนาท่ีและอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ดําเนินการเพ่ือออกประกาศกําหนดประเภทและขนาดของโครงการ 

หรือกิจการของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  รวมทั้ง 

หลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  ในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดังกลาว   

ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ   

   (๒)  กําหนดรูปแบบ  วิธีการ  ขั้นตอน  และแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับ 

การมีสวนรวมของประชาชน  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมและสุขภาพในกระบวนการ 

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

   (๓)  ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบส่ิงแวดลอมการสงเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต 

   (๔)  ศึกษา  วิเคราะห  รูปแบบการกระจายอํานาจการพิจารณารายงานการวิเคราะห 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  และรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน  บางประเภท  ขนาด  ใหหนวยงาน 

สวนภูมิภาค  หรือสวนทองถิ่น  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุนการดําเนินงานการวิเคราะห 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  ของหนวยงานที่ไดรับการมอบอํานาจ 

   (๕)  ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมใหทั่วถึงและเปนธรรมทั้งประเทศ  เพ่ือการพัฒนาระบบการวิเคราะห 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  รวมทั้งสงเสริมการดําเนินงานของโครงการหรือกิจการในเรื่องเกี่ยวกับการรายงาน 

การปฏิบัติตามมาตรการ 

   (๖)  พัฒนาระบบฐานขอมูลการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  ขอมูลการติดตาม   

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  รวมทั้งขอมูลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



   (๗)  ใหความเห็นหรือคําปรึกษาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ 

ส่ิงแวดลอม 

   (๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๙ กองยุทธศาสตรและแผนงาน  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนการอนุรักษ   

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในภาพรวมของประเทศ 

   (๒)  วิเคราะหและประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับชาติเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

   (๓)  วิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ 

คุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 

    (๔)  เสนอแนะนโยบายและแผนดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศใหเหมาะสมกับ

นโยบายและแผนของประเทศ 

   (๕)  วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ 

   (๖)  วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางเศรษฐศาสตร   

มาตรการทางสังคม  และมาตรการอื่น ๆ   เพ่ือผลักดันและสนับสนนุใหมีการนาํนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ 

   (๗)  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานดานการอนุรักษ   

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   (๘)  ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

   (๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  ๓.๑๐ กองวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ตรวจสอบ  และพิจารณาเสนอความเห็นตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 

ส่ิงแวดลอม  และรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน  ของโครงการหรือกิจการของภาครัฐ  หรือภาคเอกชน 

ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

   (๒)  จัดทําและพัฒนาแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

สําหรับโครงการหรือกิจการประเภทตาง ๆ 

   (๓)  ใหความเห็นหรือคําปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิค 

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  และการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ของโครงการหรือกิจการ 

   (๔)  ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานท่ีไดรับการมอบอํานาจ 

การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  และรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน 

   (๕)  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมดานตาง ๆ 

   (๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๑๑ กองส่ิงแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  เสนอแนะนโยบาย  แผน  มาตรการ  และกลไกการจัดการส่ิงแวดลอม 

ชุมชนเมืองและชนบท  พ้ืนที่สีเขียวและนันทนาการ  และพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวม 

ของทุกภาคสวน 

   (๒)  ศึกษา  วิเคราะห  และดําเนินการเพ่ือใหมีการกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ 

คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองและชนบท  พ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ   

พ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอม  และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมที่มีสภาพปญหา 

คุณภาพส่ิงแวดลอมรุนแรงเขาขั้นวิกฤต 

    (๓)  ดําเนินการเพ่ือใหมีการประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



   (๔)  ประสานและผลักดันใหมีการนํานโยบาย  แผน  มาตรการ  และกลไก 

การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนเมืองและชนบท  พ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ  และพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอม 

ไปสูการปฏิบัติ  รวมท้ังสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพของทองถิ่น 

   (๕)  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลคุณภาพส่ิงแวดลอมในเขตพ้ืนท่ี 

ชุมชนเมืองและชนบท  พ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ  และพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอม  รวมทั้งประสานงาน 

เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมและการจัดทําแผนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมในเขตพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอม 

   (๖)  ศึกษา  วิเคราะห  และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎเกณฑ  แนวทางปฏิบัติ   

มาตรการจูงใจและระบบฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

ชุมชนเมืองและชนบท  พ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ  และพ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอม 

   (๗)  กล่ันกรอง  ใหความเห็น  และเสนอแนะตอโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐ   

หรือภาคเอกชนที่มีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมชุมชนเมืองและชนบท  พ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ   

พ้ืนที่คุมครองส่ิงแวดลอม  และพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  ตลอดจนเสนอแนะ 

องคกรบริหารและจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน  ทั้งในระดับชาติ  ภูมิภาค  และทองถิ่น 

   (๘)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๑๒ กลุมตรวจสอบภายใน  ทําหนาท่ีหลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน 

สํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ  โดยมีหนาท่ี 

และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ดําเนินการเกี่ยวกบัการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชี 

ของสํานักงาน 

   (๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  ๓.๑๓ กลุมนิติการ  สนับสนุนการปฏิบัติงานดานกฎหมายและระเบียบของสํานักงาน   

รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ  โดยมีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้   

   (๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๒)  ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือยกรางและพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ 

ของสํานักงาน 

   (๓)  ดําเนินการเกี่ยวกบังานนติกิรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง 

และอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในหนาท่ีและอํานาจของสํานักงาน 

   (๔)  ใหคําปรึกษา  และวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายท่ีอยู 

ในความรับผิดชอบของสํานักงาน 

    (๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๑๔ กลุมพัฒนาระบบบริหาร  ทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงาน 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพและคุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ  โดยมีหนาท่ีและอํานาจ   

ดังตอไปนี้   

   (๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระบบราชการภายในสํานักงาน 

   (๒)  ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 

ภายในสํานักงาน 

   (๓)  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง 

ตาง ๆ  และหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

   (๔)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  ๓.๑๕ กลุมงานคุมครองจริยธรรม  มีหนาที่และอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยอง  ขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี   

และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ 

   (๒)  สืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลใหเลขาธิการพิจารณา   

ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่เลขาธิการมอบหมาย  หรือตามเห็นสมควรก็ได 

   (๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการ  ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

   (๔)  ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงาน 

   (๕)  ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมหรือตามท่ีเลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  ไมกระทบตอความเปนอิสระ 

ของผูดํารงตําแหนงในกลุมงานดังกลาว 

   (๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๔ สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม  มีดังนี้ 

  ๔.๑  สถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสาร  ติดตอไดท่ีศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ชั้น  ๑  อาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม  ๖๐/๑  ซอยพิบูลวัฒนา  ๗  ถนนพระรามที ่ ๖  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐   

โทรศัพท  ๐  ๒๒๖๕  ๖๕๓๒  โทรสาร  ๐  ๒๒๖๕  ๖๕๓๑  Website  ที่  http://www.oic.go.th/infocenter๓๘/ 

๓๘๒๖ / e-mail  address : inforcenter@onep.go.th 

  ๔.๒  หากผูย่ืนคําขอตองการขอมลูขาวสารสวนบุคคลของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานราชการ 

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ใหติดตอที่กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

ชั้น  ๑  อาคารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ๖๐/๑  ซอยพิบูลวัฒนา  ๗   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ถนนพระรามที่  ๖  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  โทรศัพท  ๐  ๒๒๖๕  ๖๕๐๐   

ตอ  ๖๗๑๖ - ๖๗๑๘  โทรสาร  ๐  ๒๒๖๕  ๖๕๑๑  โดยใหเจาหนาท่ีผูรับคําขอ  พิจารณาคําขอและบริการ 

ใหเปนไปตามความในมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

รวีวรรณ  ภูริเดช 

เลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๖๒


