
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2560 

กระบวนการจัดท านโยบาย แผน 
มาตรการ 



      หน้า ก 

ค ำน ำ 
 

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานขององค์การในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการรวบรวมกระบวนการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ ของกลุ่มงาน 
ในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอกระบวนการปฏิบัติงานของงานหลัก ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดงาน และตัวชี้วัด เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ได้งานที่มีคุณภาพตามที่ก าหนด 
  

ดังนั้น จึงจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ
ภายในของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน และรวมถึงตัวชี้วัดของกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้เกดิการปฏิบัติงานที่มีความ
โปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต 
 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกจากประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ      
ผู้มารับบริการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ เป็นแนวทางหนึ่ง                  
ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



 

สารบัญ 

      หน้า 

ค าน า ก 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ  

 • คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 

 • คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลง 13 
สภาพภูมิอากาศ  

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทาง 22 
การบริหารจัดการที่ดิน 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์ 29 
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการ 41 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน้ า) 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการนโยบายและแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 56 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 67 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศ 89 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าความเห็นของประเทศไทย (ภายใต้การด าเนินงาน 103 
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮน่า 
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ความตกลงระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง) 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าเครื่องมือและกลไกส าหรับการด าเนินงาน 115 
ตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า พิธีสาร 
คาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การประกาศพื้นที่ 126 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการบริหารจัดการที่ดิน 136 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 142 

• คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 147 
ในระดับจังหวัด  
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
1. บทน า 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท านโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่บัญญัติให้มีการจัดท านโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ โดยในมาตรา 13 (1)ก าหนดให้
จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการในระยะกลาง
หรือสั้น ภายใต้ชื่อ “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ตามมาตรา 35 ซึ่งฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งประกาศในราชกจิจาบุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดท าขึ้นเพ่ือ 
 2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรของกลุ่มงานนโยบายและแผน  
 2.2 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน      
เป็นมืออาชีพ และให้บุคคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือให้ได้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ ระยะกลาง (5 ปี) 
 
4. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การจัดท าร่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอ
ต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน าไป เป็นกรอบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชิจะได้น าไปจัดท าเป็นกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ จนถึงขั้นตอนการได้มาซึ่งแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการ
ประกาศลงในราชกิจการนุเบกษา  
 
 
 
 
 
 

(1)
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5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อก าหนดและกฏหมาย 

 ภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน 

 

ความต้องการและ 
ความคาดหวัง 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไดร้ะบุตัวช้ีวัดที่ทุกภาคส่วน
ยอมรับ หน่วยงานรับผิดชอบ และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 

จุดควบคุมใน
กระบวนการ 

เวลา และข้อมูลปอ้นเข้าแต่ละกระบวนการ                                           

 
6. ค าจ ากัดความ 
 - 
 
7. ความรับผิดชอบ 
 การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ใน  
หวัข้อที่ 8 
 
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 

กระบวนการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
และแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงกับประเด็นเศรษฐกิจและสังคม 
จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงข้อมูลผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน คณะกรรมการก ากับด้านวิชาการ 
คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตลอดจนการเสนอ
คณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยแต่ละข้ันตอนได้ระบุรายละเอียดของงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต 
รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยกระบวนการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดแสดง ดังรูป

(2)
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แผนภาพกระบวนการการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ล าดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  

30 วัน 

- ศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้ม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศและเชื่อมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมี
ผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ประเด็นการปฏิรูปของรัฐบาล นโยบายและแผนของหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องและผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารจัดการฉบับปัจจุบัน 

- นโยบายและ
แผนของ
หน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ แนวโน้ม 
และปัจจัย ท่ีมีผลต่อการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในอนาคต 

สวล.  

2  

15 วัน 

- จัดท าวาระการประชุม 
- หนังสือเชิญประชุม 
- สรุปรายงานการประชุม 

 - ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ
คณะท างาน และ
รายงานการประชุม 

คณะท างาน  

3  

30 วัน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ 
การแบ่งกลุ่มย่อย 
- แบบสอบถาม 

- ผลจากข้อ 1 - รายงานผลการประชุม
และผลการวิเคราะห์ 
SWOT 
- ประเด็นส าคัญ และ
ทิศทางที่จะไปสู่
วิสัยทัศน์ 

สวล.  

4  

45 วัน 
 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group อย่างน้อย 3 ครั้ง 
เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเครื่องมือ
กลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ผลจากข้อ 3 - รายงานผลการประชุม 
และประเด็นเชิงลึกท่ี
ส าคัญและเร่งด่วน 
น าไปสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ 

สวล.  

ศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชุมคณะท างาน พิจารณายกร่าง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
ท่ีมีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังประเด็นส าคัญและ
วิสัยทัศน์ 

จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
ระดมความเห็นเชิงลึก ต่อประเด็นท่ีเป็น
ปัญหาส าคัญเร่งด่วน 

A 

(3)



 

       หน้า 4  

 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

5  

30 วัน 

- น าผลจากข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 มาสังเคราะห์และประมวลผล
ในการยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์ 

- ผลจากข้อ 
1 ข้อ 3  
และข้อ 4 

-ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
จะใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการจัดการ ทส. ใน
อนาคต 

สวล.  

6  

 

- น าร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อคณะท างาน 
(อย่างน้อย 5 ครั้ง) 

- ผลจากข้อ 5 - ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของ
คณะท างานฯ และ
รายงานการประชุม 

สวล.  

7  

30 วัน 

   คณะท างาน และ
คณะ 
กรรมการ 
ก ากับด้าน 
วิชาการ 

 

8   ปรับปรุงร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฯ 
 

  สวล.  

A 

ยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในอนาคต 

น าร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฯ เสนอต่อ
คณะท างาน  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 คณะท างาน และ 
คณะกรรมการก ากับด้านวิชาการ 

พิจารณา 
 

B 

ปรับปรุงร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฯ 

(4)



 

       หน้า 5  

 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

9  

60 วัน 

- น าผลจากข้อ 6 และข้อ 7 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จัดสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคีการพัฒนาท้ัง
ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์การ
จัดการ ทส. 

- ร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ ท่ี
ปรับปรุงแก้ไข
ตามความเห็น
ของคณะท างาน
และ
คณะกรรมการ
ก ากับด้าน
วิชาการ 

- รายงานผลการจัด
สัมมนารับฟังความ
คิดเห็นท้ังระดับภูมิภาค 
และประเทศ 

สวล.  

10  

15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น าผลท่ีได้มาปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ และจัดท ากรอบ
แนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

- ผลจาก 
ข้อ 6 7 และ 9 

- กรอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

สวล.  

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
จากภาคีการพัฒนา 

B 

ปรับปรุงร่างประเด็นยุทธศาสตร์ 

C 

(5)



 

       หน้า 6  

 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

11  

 

- น าร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 

- ผลจากข้อ 10  สวล.  

12  

45 วัน 

  - ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ของ
คณะอนุกรรมการฯ และ
รายงานการประชุมคณะ 
อนุกรรมการฯ 

คณะอนุ 
กรรมการ 
แผนจัดการ
คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

 

13   - ปรับปรุงร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

  สวล.  

น าร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมพิจารณา  

C 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา 

D 

ปรับปรุงร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของ
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(6)



 

       หน้า 7  

 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

14   - น าร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 

- ผลจากข้อ 12 
และ 13 

 สวล.  

15  

30 วัน 

  ร่างกรอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

คณะ 
กรรมการ 
สิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ 

 

16   - ปรับปรุงร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

  สวล.  

น าร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 

D 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการฯ
พิจารณา 

E 

ปรับปรุงร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของ
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(7)



 

       หน้า 8  

 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

17  

- 

- เสนอกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

- ผลจากข้อ 15  สวล.  

18  

30 วัน 

- ศึกษาทบทวนสถานการณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดฯ ให้ทันกับสถานการณ์ 

- ผลจากข้อ 15  สวล.  

19  

60 วัน 

- ยกร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการประชุม
ระดมความเห็น 

  สวล.  

20  

60 วัน 

- เสนอรายละเอียดของ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีการพัฒนา เพื่อร่วมกันระดมความเห็น
และรับฟังความเห็นต่อการก าหนดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แนวการปฏิบัติ รวมท้ังแนวทางการขับเคลื่อน ท้ังในส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

 - รายละเอียดของแผนฯ
สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

สวล.  

21  

10 วัน 

  - รายละเอียดของแผนฯ
สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

สวล.  

เสนอกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

E 

ทบทวนกรอบแนวคิดและทิศทางของแผน
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

จัดท ารายละเอียดของ (ร่าง) แผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

จัดประชุมระดมความเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

จัดสัมมนารับฟังความเห็นระดับประเทศต่อ 
(ร่าง)แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

F 

(8)



 

       หน้า 9  

 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสาร 
อ้างอิง 

22   น าร่างแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบ 

  สวล.  

23  

45 วัน 

  รายงานการประชุมคณะ 
อนุกรรมการฯ 

คณะอนุ 
ก ร ร มก า ร แ ผ น
จัดการ 
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

24   ปรับปรุงร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

  สวล.  

น าร่างแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมพิจารณา 

F 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 

G 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณา 

ปรับปรุงร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(9)



 

       หน้า 10  

 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

25   น าร่างแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมเสนอต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา  
 

  สวล.  

26  30 วัน   รายงานการ 
ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 

คณะ 
กรรมการ 
สิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ 

 

27   ปรับปรุงร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

  สวล.  

28  

60 วัน 

น าเสนอคณะรัฐมนตรี รับทราบ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 

สวล.  

น าร่างแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา  

G 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการฯ
พิจารณา 

ปรับปรุงร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

H 

น าเสนอคณะรัฐมนตรี รับทราบ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(10)
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

29  

60 วัน 

เผยแพร่แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการ องค์กรพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศ และ
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  สวล.  

H 

เผยแพร่แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(11)



 

       หน้า 12  

 

9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
 กระบวนการการจัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ ตัวช้ีวัด 
กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การจัดท าแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดท านโยบาย 
- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น 

จ านวนนโยบาย/แผน 
ที่ได ้

จ านวนนโยบาย/แผน 
ที่ถูกน าไปปฏิบัต ิ

 

 
10. เอกสารอ้างอิง 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
 
11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี) 
 - 
 
12. เอกสารบันทึก 
 12.1 ผลการจัดประชุมหรือ รายงานการประชุม ทุกครั้งที่จัดการประชุม  
 12.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่จัดการประชุม  
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท านโยบายและแผน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
1. บทน า 

กระบวนการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหนึ่งในกระบวนการด้าน
ระบบการจัดท านโยบาย แผน และมาตรการ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเป็นงานในความรับผิดชอบของส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ สปอ. 
เป็นหน่วยงานระดับส านัก/กอง ภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Focal Point of UNFCCC) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และได้จัดท านโยบาย/แผน/มาตรการ/เครื่องมือ/กลไกต่างๆ เพ่ือรองรับการด าเนินงานด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ทั้งด้านการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง  

 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัดท าขึ้น
เพ่ือ 

2.1 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานที่ดี ให้กับบุคลากรของส านักงานประสานการจัดการ                      

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2.2 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการ

ท างานเป็นมืออาชีพ และให้บุคคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 

2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท านโยบาย
และแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.1 เพ่ือให้มีกรอบแนวทางของประเทศที่ครอบคลุม ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครอบคลุมประเด็นส าคัญทั้งด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
การส่งเสริมรูปแบบการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ าตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การสร้างกลไกและเครื่องมือ ทั้งในภาพรวมและใน
ภาคส่วนต่างๆ ส าหรับผลักดันการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.3 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการในรายละเอียด สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา สร้างความเข้าใจที่ตรงกนระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
บูรณาการและไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม 

 
4. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การจัดท าร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาและการปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนได้นโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับสมบูรณ์ 
รวมถึงการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตามผล  
 
5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 
รัฐวิสาหกิจ 

1. รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2556 
3. อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

ความต้องการและ 
ความคาดหวัง 

11..  นโยบาย แผนนโยบาย แผน  และและ  
มาตรการ มาตรการ ในในด้านการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาภูมิอากาศศ  
22..  เป็นที่ยอมรับร่วมกันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  
33..  สามารถน าไปปฏิบตัิที่จะสามารถน าไปปฏิบตัิที่จะ
ก่อให้เกิดผลในการพัฒนาก่อให้เกิดผลในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนประเทศอย่างยั่งยืน  

นโยบาย แผน มาตรการ 
ได้รับการด าเนินการอยา่ง
สัมฤทธ์ิผล 

จุดควบคุมใน
กระบวนการ 

1. มีการเก็บรวบรวมฐานข้อมลูที่ถูกต้อง ครอบคลุม และ
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีตลอดทั้งกระบวนการ 
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6. ค าจ ากัดความ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การเกิดภาวะโลกร้อน ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและ

พ้ืนผิวโลก (พ้ืนดินและมหาสมุทร) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบภูมิอากาศของโลก ซึ่งท า
ให้เกิด "ความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศ" (Climate variability) หรือเหตุการณ์ "สภาพอากาศรุนแรง 
(Extreme Weather Events)" ตลอดจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ย ลม หรือปริมาณน้ าฝน 
(รวมถึงหิมะและลูกเห็บ) (ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
7. ความรับผิดชอบ 

ในแต่ข้ันตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ใน
หัวข้อที่ 8  
 
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 

กระบวนการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน โดยใช้เวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้องจนได้ร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามล าดับ โดยในแต่ละข้ันตอนได้มีการระบุรายละเอียดของงาน ข้อมูล
ป้อนเข้า ผลผลิต รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยกระบวนการขั้นตอนการจัดท านโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 3.2  
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รูปที่ 3.2 แผนภาพกระบวนการการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ล าดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  1-2  เดือน เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ  

- นโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ข้อมูลมาจากผลการด าเนิน 
งานท่ีผ่านมา โดยได้มาจาก 
พื้นท่ี/ภาคประชาชน/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
- รายงานการจัดท าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ 
- รายงานการศึกษา
ผลกระทบและมาตรการ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
- รายงานการประชุมท่าที 
- รายงานการประเมินความ
เสี่ยง/ความเปราะบางต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
-ฯลฯ 

กรอบนโยบาย
และแผนด้าน
การเปลี่ยน 
แปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สปอ.  

2  2-3 เดือน จัดท าร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรอบปีใหม่ โดยให้สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้ท า
การวิเคราะห์จากข้อ 1 

กรอบนโยบายและแผนด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ร่างนโยบาย
และแผนด้าน
การเปลี่ยน 
แปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สปอ.  

3  1-2  เดือน รับฟังความคิด เห็นจากหน่วย งานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วประเทศ 

ร่างนโยบายและแผนด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สรุปข้อคิดเห็น
และเสนอแนะ
จากการรับฟัง
ความคิดเห็นฯ 

สปอ.  

 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

จัดท าร่างนโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบปีใหม่ 

รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั่วประเทศ 

A 

(16)
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

4  1-2  เดือน ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยน แปลง
สภาพภูมิอากาศตามความเหมาะสมจากข้อมูลความ
คิดเห็นจากข้อ 3 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
จากการรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ท่ัวประเทศ 

ร่างนโยบาย
และแผนด้าน
การเปลี่ยน 
แปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีได้
ปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

5  1-2  เดือน น าร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศ ส่ ง ใ ห้ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ภ า ย ใ ต้
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติพิจารณา 

ร่างนโยบายและแผนด้าน
การ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีได้ปรับปรุงแล้ว 

 สปอ.  

6    วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการ 
นโยบายการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ 

รายงาน 
การประชุม 
คณะอนุ 
กรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการ 
ภายใต้คณะ 
กรรมการนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 

7  1-2  เดือน ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
จากการประชุม
คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการ 
นโยบายการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ 

ร่างนโยบาย
และแผนด้าน
การเปลี่ยน 
แปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีได้
ปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

B 

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

A 

น าร่างนโยบายและแผนด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณา 

ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(17)
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

8  1-2  เดือน น าร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งให้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณา 

ร่างนโยบายและแผนด้าน
การ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีได้ปรับปรุงแล้ว 

 สปอ.  

9    วาระการประชุม
คณะกรรมการ 
นโยบายการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ 

รายงาน 
การประชุม 
คณะ 
กรรมการฯ 

คณะกรรม 
การนโยบาย 
การเปลี่ยน 
แปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 

 

10  1-2  เดือน 
 
 
 

ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
จากการประชุม
คณะกรรมการภายใต้
คณะกรรมการ 
นโยบายการเปลี่ยน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
 
 

ร่างนโยบาย
และแผนด้าน
การเปลี่ยน 
แปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีได้
ปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

น าร่างนโยบายและแผนด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

B 

คณะกรรมการฯ
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

C 

(18)
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

11  
 
 

1-2  เดือน น าร่างนโยบายและแผนด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
 
 
 

ร่างนโยบายและแผนด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท่ีได้ปรับปรุงแล้ว 

 สปอ.  

12    
 
 
 
 

เรื่องที่ต้องเสนอเข้าครม. นโยบายและ
แผนด้านการ
เปลี่ยน แปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 

คณะ 
รัฐมนตรี 

 

13  1-2  เดือน ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ
จาก ครม. 

นโยบายและ
แผนด้านการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

D 

น าร่างนโยบายและแผนด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

C 

เห็นชอบ คณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

(19)
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

14  ตลอด 
ระยะ 
เวลา 

ของแผน 

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
 

นโยบายและแผนฯ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีการ
น านโยบาย
และแผนด้าน
การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศไป
ปฏิบัติ/ไป
จัดท าแผนของ
แต่ละ
หน่วยงาน 

สปอ.  

15  ทุก 5 ปี 
หรือทุกครึ่ง

แผน 

ติดตามและประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ใน
การจัดท ารายงานแห่งชาติด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศการก าหนดกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่าง
ประเทศและการก าหนดนโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรอบถัดไป 

- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจการติดตาม
และประเมินผล 

รายงานการ
ติดตามและ
ประเมินผล
ตามนโยบาย
และแผนด้าน
การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ 

สปอ.  

 
 
 

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
 

ติดตามและประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูล 

D 

(20)
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9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
กระบวนการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีมาตรฐานงานคือได้นโยบาย

และแผนที่ช่วยก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยแยกเป็นตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

กระบวนการ ตัวช้ีวัด 
กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การจัดท านโยบายและ
แผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดท านโยบาย 
- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น 

จ านวนนโยบาย/
แผน ท่ีได ้

จ านวนนโยบาย/
แผน ท่ีถูกน าไป
ปฏิบัต ิ

- ผลการด าเนินงานตาม
แผน 
- ความพึงพอใจของ
หน่วยงานท่ีน านโยบาย
และแผนไปใช้ 

 

10. เอกสารอ้างอิง 
ในการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีเอกสารอ้างอิง เ พ่ือให้ 

การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 
10.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
10.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
10.3 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10.4 ข้อมูลมาจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  โดยได้มาจาก พ้ืนที่/ภาคประชาชน/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
10.5 รายงานการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ 
10.6 รายงานการประเมินความเสี่ยง/ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10.7 รายงานการศึกษาผลกระทบและมาตรการจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10.8 รายงานการประชุมท่าที 
10.9 กรอบนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี) 
 - แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบปีต่างๆ 
 - แบบติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบปีต่างๆ 
12. เอกสารบันทึก 
 - กรอบนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 - ร่างนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 - สรุปข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นฯ 
 - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านบูรณาการนโยบายและแผน 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
 - นโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(21)



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 
 
๑. บทน า 

กระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน จัดท าขึ้นเพ่ือให้
บุคลากรในกองบริหารจัดการที่ดิน โดยเฉพาะกลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
ได้รับทราบแนวทาง ขั้นตอน กระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กระบวนการการจัดท าได้มีการศึกษา รวบรวม 
ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายและเชิงวิชาการจากแหล่งต่างๆ อย่างละเอียดและครอบคลุมทุกมิติ  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ร่วมกับการด าเนินงานตามกรอบภารกิจ ภายใต้กฎหมาย  
กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่งที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ
ที่ดิน โดยภารกิจครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการจัดท าและได้มาซึ่งนโยบาย แผน มาตรการ ฯ ในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง ก ากับ 
ควบคุม การจัดท านโยบายและแผน ฯ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและ 
แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 

๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ
และแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

๒.๒ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติได้ตรงตามมาตรฐาน ข้อระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรที่มีความสนใจสามารถน าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน 
มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดินนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเอง 
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 
๓.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทาง 

การบริหารจัดการที่ดิน 
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก ากับ ควบคุม การจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหาร

จัดการที่ดิน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และข้อกฎหมาย เพ่ือให้  
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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๔. ขอบเขต 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน

ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มจัดท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 
โดยเริ่มจากการยกร่างประเด็น จัดท าข้อก าหนดทางการศึกษา กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล การเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา รวมถึงครอบคลุมกรณีที่นโยบายข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ได้รับความเห็นชอบ กองบริหารจัดการที่ดิน กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
จะต้องถ่ายทอด และติดตาม ประเมินผลในภาพรวม เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประกอบการจัดท านโยบาย ฯ ต่อไป 

๕. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 

ประเด็น
ข้อก าหนด 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฎหมาย 

 - บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานนโยบาย 
และแผนการบริหารจัดการท่ีดิน
และทรัพยากรดิน 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน
ท่ีดินและทรัพยากรดิน 

- ประชาชน 

- รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... 

- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

- นโยบายรัฐบาล 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  

- ค าสัง่คณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ 

- นโยบายและแผนระดับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความต้องการ
และความ
คาดหวัง 

- บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน ฯ มี
ความเข้าใจภาพรวมกระบวนการ   
ด า เนิ นงานตามล า ดับขั้ นตอน 
รวมถึงสามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได้ 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน สามารถน าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย แผน มาตรการ ฯ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดการบูรณาการ การท างานร่วมกัน
อย่างแท้จริง 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน
ท่ีดินและทรัพยากรดิน 
สามารถน าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย แผน มาตรการ ฯ 
เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันอย่าง
แท้จริง 

- ประชาชนมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

จุดควบคุมใน
กระบวนการ 

- ระยะเวลาในแต่ละกระบวนการ 
- บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน ฯ กองบริหารจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรดิน มีความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติงาน สามารถ
น าไปปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านท่ีดินและทรัพยากรดิน มีความพึงพอใจ 
สามารถน านโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน มาตรการ
และแนวทางการบริหารจัดการท่ีดิน ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
ได้อย่างแท้จริง 
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๖. ค าจ ากัดความ 
การบริหารจัดการ หมายความว่า การดูแลรักษา การสงวนหวงห้าม การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การพัฒนา 

การกระจายการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ หรือการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการอ่ืนใดที่จ าเป็น เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ที่ดิน หมายความว่า พ้ืนที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง  ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ล าน้ า 
ทะเลสาบ เกาะ ทะเล และท่ีชายฝั่งทะเลด้วย 

ทรัพยากรดิน หมายความว่า ดิน และหมายรวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ  
ที่เจือปนอยู่ในเนื้อดิน 

นโยบาย หมายความว่า หลักการหรือกรอบความคิด แนวทาง กลวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการพิจารณา ตัดสินใจ จัดท าแผน จัดท าโครงการ 

แผนงาน หมายความว่า แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ รวมทั้งรายละเอียด 
ของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลาที่ต้องท าให้ส าเร็จ เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว 
การจัดท าแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพ่ือให้มีความเข้าใจ  
และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ หมายความว่า วิธีการตั้งเป็นกฎ ข้อก าหนด ระเบียบ หรือกฎหมาย 

๗. ความรับผิดชอบ 
 - ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 
 - ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
 - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับช านาญการ ระดับปฏิบัติงาน 
 - พนักงานราชการ 
 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและ 
แสดงไว้ในหัวข้อที่ ๘ 

๘. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
ในการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ขั้นตอนเริ่มต้นคือ กระบวน

การศึกษา รวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการแรกในการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นท่ีจะน ามาใช้ในการประกอบการจัดท านโยบาย แผน มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องด้านที่ดิน
และทรัพยากรดิน โดยมีรูปแบบการได้มา ๒ วิธีการหลัก คือ การจ้างที่ปรึกษาและด าเนินการศึกษาเอง โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีทุกภาคส่วน จากนั้นจึงน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา  
ให้ความเห็นต่อนโยบาย ฯ โดยมีกลไกในรูปของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและปฏิบัติ โดยจะมีกระบวนการ  
ในเรื่องของการติดตาม การประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ของการด าเนินงาน  
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เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบาย แผน มาตรการฯ เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
ที่จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง ทบทวน นโยบาย แผนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ กระบวนการขั้นตอนการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน  
มีรายละเอียดแสดงดังรูป 
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รูปแผนภาพกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

๑  ประมาณ  
๘ – ๑๒ เดือน 

 
 

๑. รวบรวมประเด็นปัญหา สถานการณ์ด้านท่ีดินและทรัพยากรดินท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วนและต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไข 
๒. ศึกษา รวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย กฏหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ค าสั่ง 
แผนการด าเนินงานและเอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๓. พิจารณาเพื่อจัดท านโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีดิน เพื่อเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 

     ท้ังน้ี ในการศึกษาเพื่อจัดท าจะมีการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดให้ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้มาซ่ึงนโยบาย ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย ฯ มีดังน้ี 

๓.๑ การว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการ ศึกษาและจัดท า  โดยวิธีการจัดจ้างท่ีปรึกษา 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓.๒ ศึกษาและด าเนินการจัดท าโดยกลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดิน 
และทรัพยากรดิน  

- สถานการณ์ปัญหาด้านท่ีดิน 
และทรัพยากรดินของประเทศ 
- การด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านท่ีดิน 
และทรัพยากรดิน 
- ข้อสั่งการของผู้บริหาร 

นโยบาย  ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 

กบด. 
(กลุ่มงาน
นโยบาย 
และแผนฯ) 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๗๙ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- นโยบายรัฐบาล 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕  
(ส่วนท่ี ๓ การจ้างที่ปรึกษา) 
- ค าสัง่คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
- นโยบายและแผนระดับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เช่น ร่าง นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นต้น 

๒   
 
 
 
ประมาณ ๑ เดือน 

น าเสนอผลการศึกษา นโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดินต่อคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ผลการศึกษานโยบายข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 
 

- ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
ของคณะอนุกรรมการ และ/
หรื อคณะกร รมกา รต่ อ ผ ล
การศึกษา 
- มติคณะอนุกรรมการ และ/
หรือคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

กบด.  
(กลุ่มงาน
นโยบาย 
และแผนฯ) 

- ระเบียบวาระการประชุม 
 

๓  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมท้ังข้อสังเกตของคณะกรรมการต่อผลการศึกษานโยบาย ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 

ผลการศึกษานโยบายข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 

นโยบาย  ข้ อ เสนอแนะเชิ ง 
นโยบาย แผน มาตรการและแนว
ทางการบริหารจัดการท่ีดินท่ี
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 

กบด.  
(กลุ่มงาน
นโยบาย 
และแผนฯ) 

- รายงานการประชุม 
 

๔   
ประมาณ ๑ เดือน 

กรณีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ฯ ไม่ผ่านการพิจารณา : ฝ่ายเลขานุการน าข้อคิดเห็น ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมมาพิจารณาด าเนินการ ทบทวน ปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน 
มากยิ่งขึ้น 

- ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการต่อผลการศึกษา
นโยบายข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
แผน มาตรการและแนวทางการ
บริหารจัดการที่ดิน 

นโยบาย  ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการท่ีดิน
ท่ี ได้ รับการปรับปรุ ง  แก้ ไข
เพิม่เติม 

กบด.  
(กลุ่มงาน
นโยบาย 
และแผนฯ) 

- ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาท่ีดินและทรัพยากรดิน 
- นโยบาย แผน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องด้านท่ีดิน
และทรัพยากรดิน 
 

ศึกษา ตรวจสอบ วิ เคราะห์ข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างประเด็น จัดท า
นโยบาย แผน มาตรการและแนวทาง 
การบริหารจัดการที่ดิน 

ปรับปรุงนโยบาย แผน มาตรการ
และแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 

จัดประชุม และเสนอนโยบาย แผน 
มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ
ท่ีดินต่อ คณะอนุกรรมการ และ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 

A 

คณะกรรมการ
พิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

(26)
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

๕  ประมาณ ๒ เดือน กรณีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ : ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ
ขับเคลื่อนเผยแพร่ นโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการท่ีดินไปยังหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและน าไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ดังน้ี 
๑. การจัดท าหนังสือแจ้ง และ/หรือจัดส่งนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ
ท่ีดินให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือน าไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องด้านท่ีดินและทรัพยากรดิน 
๓. จัดท าเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสผ.และกองบริหารจัดการท่ีดิน 

- ผลการ ศึกษานโยบาย  แผน 
มาตรการและแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดิน 

- นโยบาย ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการท่ีดิน
ท่ี ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บจ า ก
คณะกรรมการ 

กบด.  
(กลุ่มงาน
นโยบาย
และแผนฯ) 

- รายงานการประชุม 

๖  ประมาณ ๒ เดือน การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านท่ีดินและทรัพยากรดิน 
 

- จัดท าหนังสือแจ้ งหน่วยงาน 
ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พื่ อ ติ ด ต า ม ผ ล 
การด าเนินงาน 
- ด าเนินการลงพื้นท่ีเพื่อติดตาม 
ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน 

ผลการติดตามเพื่อทราบถึ ง
ความก้ าวหน้า ปัญหา และ
อุปสรรค 

กบด.  
(กลุ่มงาน
นโยบาย
และแผนฯ) 

- หนังสือแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- รายงานผลการลงพื้นท่ีเพื่อติดตาม ตรวจสอบ  
ผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 

๗  ประมาณ ๑ เดือน รวบรวมประเด็น ผลการติดตาม เพื่อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อทบทวน 
นโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ดังน้ี 
๑. การติดตามประเมินผลตามเป้าหมายของนโยบายและแผนฯ หลังจากการประกาศใช้นโยบายและ
แผนฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าและน าผลการประเมินท่ีได้น ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แผนงานฯ โครงการและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนแผนฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด 
๒. การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา
ของแผน เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติท่ีเสนอไว้ในแผน ฯ  
น ามาใช้ประกอบการจัดท านโยบายและแผน ฯ ในอนาคต 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการท่ีดิน
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการติดตาม ความ 
ก้าวหน้าการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการ
ติดตามจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

กบด.  
(กลุ่มงาน
นโยบาย
และแผนฯ) 

- รายงานผลการติดตาม ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 
 

ถ่ายทอด นโยบาย แผน มาตรการและ
แนวทางการบริหารจัดการท่ีดินไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ  

ติดตาม ประเมินผลนโยบาย แผน 
มาตรการและแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดิน 

วิเคราะห์ และประมวลผลจากผลการ
ติดตามประเมินผล และข้อร้องเรียน
จากแหล่งต่างๆ 

A 

(27)
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๙. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
กระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน 

กระบวนการ ตัวช้ีวัด 
กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การจัดท านโยบาย แผน 
มาตรการและแนวทาง 
การบริหารจัดการที่ดิน 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการ
จัดท านโยบาย 
- จ านวนหน่วยงานท่ี 
เข้าร่วมการประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น 
- ความพึงพอใจของคนที่
เข้าร่วมการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

จ านวนนโยบาย/
แผน ท่ีได้ 

จ านวนนโยบาย/
แผน ท่ีถูกน าไป
ปฏิบัต ิ

- มูลค่าที่เกิดขึ้นจาก
ที่ดินท่ีถูกน าไปใช้ 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
๑๐. เอกสารอ้างอิง 

ในกระบวนการการจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน มีเอกสารอ้างอิง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- นโยบายรัฐบาล 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
- นโยบายและแผนระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่าง นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นต้น 

๑๑. แบบฟอร์มท่ีใช้ (ถ้ามี) 

 - 

๑๒. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดเก็บ 

สถานที่
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

- - - - - 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

1. บทน า 
กระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการหนึ่งในกลุ่มระบบการจัดท านโยบาย แผน และมาตรการ ของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเป็นงานในความรับผิดชอบของกองประสาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพเดิม)  ซึ่งมีภารกิจในการ
จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ รวมทั้ง เป็นการด าเนินงานตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง สผ. เป็นหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการด าเนินงานภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 โดยได้ด าเนินการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนฯ 
รวมถึงเครื่องมือ กลไกต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน จัดท าขึ้นเพ่ือ 
2.1 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้กับ

เจ้าหน้าที่/บุคลากรของกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการ/ขั้นตอนการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน

ใหม่ เรียนรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด และให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ เกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท านโยบาย 

มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และ
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3.1 เพ่ือให้การจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
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ชีวภาพของประเทศ ที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ครอบคลุมประเด็น
ส าคัญทั้งด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง คุ้มครอง และการเพ่ิมพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในบทบาทและ
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และขับเคลื่อนไปสู่การ
ปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

3.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบในเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การจัดท า เครื่องมือ กลไกต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับนโยบาย และภาคส่วนต่าง ๆ ส าหรับผลักดันการแก้ไข
ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
4. ขอบเขต  

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การศึกษา รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การจัดท า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การรับฟังความเห็นจากหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาและปรับปรุง 
(ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ การน าเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ หลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะเป็นการขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

 
5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฎหมาย 

 ผู้รับบริการ 
หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และ (ร่าง) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 
2557  
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2548 
3. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
4. อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
5. พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย
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ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฎหมาย 
ชุมชนท้องถิ่น/ประชาชนในพื้นท่ี ทางชีวภาพ 

6. พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่า
ด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตา
เฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
7 .  พิ ธี ส า รนา โ งย าว่ า ด้ ว ยการ เ ข้ า ถึ ง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่ งปั น
ผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
พันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 
8.  พระราชบัญญัติ ส่ ง เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ความต้องการและความ
คาดหวัง 

1. นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
2. ได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงาน 
3. สามารถน าไปสู่การปฏิบัติด าเนินการ 
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านความ
ร่วมมือ ด้านวิชาการ และการปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
4. นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน น าไปสู่การปฏิบัติโดย
ไม่ส่ งผลกระทบทางลบต่อประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ี 

 

จุดควบคุมใน
กระบวนการ 

1. มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการจัดท านโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ ที่ครอบคลุมการ
แก้ ไขปัญหา  รวมถึ ง  การคาดการณ์
สถานการณ์แนวโน้ม โดยเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นส าคัญทั้งด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
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ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฎหมาย 
ป ก ป้ อ ง คุ้ ม ค ร อ ง  แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม พู น
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 
2. มีกลไกในการก ากับ ดูแล ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อ เสนอแนะการจัดท านโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ 
3. การมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นของ
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอด
กระบวนการ 
 

 
6. ค าจ ากัดความ (Definition) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธุ์ และสาย
พันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทั้งระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบ
นิเวศทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ าในแผ่นดิน เป็นต้น 

 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบรวมอันซับซ้อนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบด้วย พืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ กับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งอยู่ร่วมกัน รวมกันเป็นหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่ 

 การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ไม่น าไปสู่การสูญเสีย/การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ทั้งนี้ โดยมีการรักษาไว้ 
การอนุรักษ์ไว้ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบด้วย ชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด าเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งผู้รับบริการด้วย 
 
7. ความรับผิดชอบ 

ในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนซึ่งถูกรวบรวมและแสดง
ไว้ในหัวข้อที่ 8 

(32)



- 5 - 

8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
กระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน ด าเนินการโดยเน้นกลไกการมีส่วนร่วม การประชุมรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนได้ นโยบายและแผนฯ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.)  และคณะรัฐมนตรีตามล าดับ  โดยมีการระบุ
รายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต การก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยก าหนดกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน มรีายละเอียดดังแสดงตามแผนภาพกระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

(33)



แผนภาพกระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิด 
ชอบ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1  
 
 
 

1-2 เดือน ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลปฐมภมูิ และทตุิยภมูิเกี่ยวกับ
สถานภาพ ประเด็นปญัหา ภยัคุกคาม
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
สถานการณ์แนวโน้มของความ
หลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย แผน 
และทิศทางการพัฒนา และการ
วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

1. สถานภาพ ประเด็นปญัหา
และภยัคุกคามความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
2. สถานการณ์แนวโน้มของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
3. ประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
4. ผลการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง รายงานผลการศึกษา 
5. นโยบาย แผน และทิศ
ทางการพัฒนาในระดับโลกและ
ระดับประเทศ 

1. ข้อมูลที่ได้ท าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว 
2. แนวคิดและหลักการ
ในการยกร่าง 
3. กรอบแนวทาง 
นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ 

กทส.  

2  
 
 
 

2 เดือน จัดท า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชนค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ ให้สอดคลอ้ง
ครอบคลมุกับข้อมูลทีไ่ด้ท าการวเิคราะห์
จากข้อ 1 โดยครอบคลุมการแกไ้ข
ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1. ข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แล้วจากข้อ 1 
2. แนวคิดและหลักการการ 
ยกร่าง 
3. กรอบแนวทาง นโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ 
 

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ 
และแผนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

กทส.  

ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมลู 

จัดท า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ 

A 

(34)
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิด 
ชอบ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3  
 
 
 

1-2 เดือน รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากท่ัว
ประเทศ รวมทั้งหน่วยงานใน สผ.  
โดยการจัดประชุม และ/หรือ แจ้งเวียน
ภาคส่วนที่เกีย่วข้อง เพื่อพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และน ามา
ปรับปรุง/แกไ้ขเพิ่มเติม 

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บรหิาร 

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ 
และแผนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ที่ผ่านการมี
ส่วนร่วม 

กทส.  

4  
 
 

1 เดือน - เตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
- น า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

- อนุมัติจัดประชุม/หนังสือเชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
- ก าหนดการประชุม/วาระการ
ประชุม 
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการและ
แผนฯ ท่ีผ่านการมสี่วนร่วม 

             - กทส.  

5  
 

 

1-2 เดือน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมกัน
พิจารณา (รา่ง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ 
 
 

- วาระการประชุม 
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ

แผนฯ 

- มติที่ประชุม 
- รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการ 

คณะอน ุ
กรรมการ 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

6  
 
 

1-2 เดือน ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ และส่งให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอีกครั้ง 
 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมอนุกรรมการ 

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ 
และแผนฯ ปรับแกไ้ขเพิ่ม
ตามความเห็นที่ประชุม
อนุกรรมการฯ 

กทส.  

เห็นชอบ
o=v[ 

ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและน าเสนออีกครั้ง 

รับฟังความเห็นจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 

2 ครั้ง และปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ 

และแผนฯ 

น า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ เสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ และ
น าเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

B 

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา 

 

A 

(35)
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิด 
ชอบ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

7  
 
 
 

1 เดือน - เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
- น า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 
ส่งให้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (กอช.) พิจารณา 
 

- อนุมัติจัดประชุม/หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการฯ 
ก าหนดการประชุม/วาระการ
ประชุม 
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ท่ีไดร้ับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการฯ 
 

- กทส.  

8  
 
 
 
 

1-2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกัน
พิจารณา (รา่ง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ 

- วาระการประชุม 
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ

แผนฯ 

- มติที่ประชุม 
- รายงานการประชุม

คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการ
อนุรักษ์และใช้

ประโยชน์
ความ

หลากหลาย
ทางชีวภาพ
แห่งชาติ 
(กอช.) 

 

 

9  
 
 

1-2 เดือน ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ และส่งให้คณะกรรมการพจิารณา
อีกครั้ง 
 
 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ 
และแผนฯ ปรับแกไ้ข
เพิ่มเตมิตามความเห็นที่
ประชุมกรรมการฯ 

กทส.  

น า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ เสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา 

ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและ
น าเสนออีกครั้ง 

ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ 

และส่น าเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

 

คณะกรรมการฯ

พิจารณา 

 

เห็นชอบ 

C 

B 

(36)
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิด 
ชอบ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

10  
 
 

2 เดือน (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ  
เสนอคณะรัฐมนตร ี
 

- หนังสือน าเรียนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และรอง
นายกรัฐมนตร ี
- (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ท่ีไดร้ับความเห็นชอบ
จาก กอช. 

- กทส.  

11   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา (ร่าง) 
นโยบาย มาตรการ และแผนฯ 
 
 
 

เอกสาร (ร่าง) นโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ 

มติคณะรัฐมนตร ี คณะรัฐมนตรี  

12   ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

- ความเห็นคณะรัฐมนตร ี
 

(ร่าง) นโยบาย มาตรการ 
และแผนฯ ปรับปรุงตาม
ความเห็นคณะรัฐมนตร ี
 

กทส.  

13  1 เดือน - แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการตาม นโยบาย มาตรการ  
และแผนฯ โดยหน่วยงานจะได้จดัท า
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานเพื่อ
เตรียมของบประมาณ 
- จัดประชุมเผยแพร่นโยบาย มาตรการ 
และแผนฯ 

- มติคณะรัฐมนตรี 
- นโยบาย มาตรการ และแผนฯ 
ที่ ไ ด้ รั บ ค ว าม เห็ นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
- จ านวนหน่วยงาน 
(ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี) 

กทส.  

น า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

เหน็ชอบ 

ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ 

และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตาม
นโยบาย มาตรการ และแผนฯ 
 

D 

C 

ให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
และน าเสนออีกครั้ง 

 

 คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 

(37)
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิด 
ชอบ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

14  
 

1 ป ี
 
 
 

- ประสานการด าเนินงาน/จัดประชุม
ขับเคลื่อนแผนฯ กับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนข้อมูลในส่วน 
ที่เกีย่วข้อง 
- ประสานตดิตามการน านโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ ไปสู่การปฏบิัติ
ของหน่วยงานหรือการได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการด าเนินโครงการ 

- แบบสอบถามการตดิตามแผน 
งาน/โครงการ ท่ีน าไปปฏิบตัิ
หรือไดร้ับงบประมาณ 
 

ผลการติดตามการน า
นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
หรือไดร้ับงบประมาณ
สนับสนุน 

กทส. 
 

 

15  
 

(2 ครั้ง) ช่วง
ครึ่งแรกของ
แผนและ
ช่วงสิ้นสุด

แผน 

ติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค วิเคราะห์ ประเมนิผล 
และน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ ระยะต่อไป 
 

- แบบสอบถามการตดิตามผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
และการประเมินผล 
- ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 

ผลการประเมิน นโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ 

- กทส. 
- สตป. 
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 น าผลการประเมินเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการฯ 

- ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
- สรุปผลการประเมิน 

 

- มติที่ประชุม 
- น าไปสู่การปรับปรุง 
นโยบาย มาตรการ และ
แผนฯ ระยะต่อไป 

กทส.  

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ
และแผนฯ ภาคส่วน/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้
น าไปปฏิบัติ 
 

D 

ติดตามผลการด า เ นินงานตลอดจนปัญหา
อุปสรรค เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลช่วงครึ่งแรก
ของนโยบาย มาตรการ และแผนฯ และช่วง
สิ้นสุดแผน 
 

น าผลการประเมินเสนอคณะอนุกรรมการฯ คณะ

กรรมการฯ 

(38)



9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
กระบวนการการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน มีมาตรฐาน คือ ได้นโยบาย มาตรการ และแผนที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับภาคส่วน ที่ครอบคลุม
การแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยแยกเป็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
กระบวนการ ตัวช้ีวัด 

กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
การจัดท านโยบาย มาตรการ 
และแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

- ระยะเวลาที่ใช้ใน
การจัดท านโยบายฯ 
 
- จ านวนหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการ
ประชุมรับฟัง
ความเห็น 

- จ านวนนโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ
ที่ได้ 
- จ านวนมาตรการ 
และแผนปฏิบัติการฯ 
ภายใต้นโยบาย 
มาตรการ และแผนฯ 

จ านวนมาตรการ 
และ/หรือ 
แผนงาน/โครงการ
ที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ/ได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผนฯ 

 
หมายเหตุ:  1. ตัววัดที่บ่งชี้ความส าเร็จของกระบวนการ เชื่อมโยงกับจุดควบคุมกระบวนการในข้อ 5 
   2. ตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ และผลกระทบใช้ในการติดตามประเมินผล 
 
10. เอกสารอ้างอิง 
 ในการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน มีเอกสารอ้างอิง เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 
 10.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  
 10.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
 10.3 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 10.4 อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
 10.5 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 10.6 พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(39)
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 10.7 พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 
 10.8 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 10.9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.10 นโยบายรัฐบาล 
 10.11 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 10.12 ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 10.13 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 10.14 ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เช่น จากรายงานผลการศึกษา จากหน่วยงาน และพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
11. แบบฟอร์มท่ีใช้ (ถ้ามี) 

แบบติดตามและประเมินผลนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
12. เอกสารบันทึก 

สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นฯ จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ ที่เก่ียวข้อง (รายงานการประชุม) 
 
13. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ในกระบวนการจัดท า (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ ต้องน าเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ ก่อนการประชุมรับฟังความเห็นจากภาคส่วน 

2. กระบวนการรับฟังความเห็นควรครอบคลุมหน่วยงานภายใน สผ. ด้วย 
3. ในกระบวนการปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ ข้อความระบุไม่ชัดเจน 

จากเดิม 
- ให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 

พิจารณาอีกครั้ง 
แก้ไขเป็น 
- ให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมและน าเสนออีกครั้ง 
- ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย มาตรการ และแผนฯ และน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 

พิจารณาอีกครั้ง 
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(ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน ้า) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. บทน า 

กระบวนการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ 
(แผนลุ่มน  า) เป็นหนึ่งในกระบวนการด้านระบบการจัดท านโยบาย แผน และมาตรการของส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นงานในความรับผิดชอบของการบริหารจัดการที่ดิน หรือ กบด. ซึ่งเป็น
หน่วยงานระดับกองภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชิงพื นที่  (Area Approach) โดยจะให้
ความส าคัญกับการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั งทางด้านสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้เกิด
กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการและมีความยั่งยืน ที่ได้มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั งหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในเขตพื นที่ลุ่มน  า  

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท้านโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน  า) 

2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรของบริหารจัดการที่ดิน  
2.2  เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการเป็น  

มืออาชีพและให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้  
2.3  เพ่ือให้มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท านโยบายและแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนลุ่มน  า) ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท้านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน ้า) 

3.1  เพ่ือให้มีกรอบแนวทางในการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม ครอบคลุมประเด็นส าคัญทั งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื นที่ลุ่มน  า เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนบูรณาการ และมีความยั่งยืน 

3.2  เพ่ือใช้เป็นกรอบในเชิงนโยบายที่จะน าไปสู่การสร้างเครื่องมือ กลไก ทั งในภาพรวม และ 
ในภาคส่วนต่างๆ ส าหรับผลักดันการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนลุ่มน  า) 
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ 

4. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี ครอบคลุมขั นตอนการเตรียมการเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน  า) ตั งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดท าร่างแผน 
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
น าเสนอผ่านคณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน  า* คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ/คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ) พิจารณา จนได้นโยบายและแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ ก่อนมอบหมายให้ผู้รับบริการน า
แผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ไปด าเนินการ ทั งนี  จะมีการแต่งตั งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ขึ น เพ่ือท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล ซึ่งจะมีการด าเนินการทุกปี เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลตามขั นตอนดังกล่าวไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนฯ มีประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองปัญหาของลุ่มน  าและประชาชนในลุ่มน  าได้มากยิ่งขึ น 

5. ข้อก้าหนดที่ส้าคัญของกระบวนการการจัดท้านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน ้า) 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 

 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในทุกระดับ 

หน่วยงานภาครัฐ 
(ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค)  
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เทศบาล) 
องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เก่ียวข้อง 
ผู้ใช้น  า 
เอกชน 
ประชาชนที่อยู่ในพื นที่ 
ลุ่มน  า 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) 
 นโยบายและแผนการ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 แผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการ
ก าหนดชั นคุณภาพลุ่มน  า
และการใช้ที่ดินในเขต
ลุ่มน  า 
 นโยบายและแผนการ
บริหารจดัการทีด่ินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

ความต้องการและ 
ความคาดหวัง 

๑. สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่และได้รับการ
ยอมรับจากภาคส่วน
ต่างๆ รวมทั้ง ต้อง
สามารถแก้ไขปัญหา
ลุ่มน้้าได้อย่างยั่งยืน 
2. สามารถน าไป
ปฏิบัติที่สามารถจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

แผนงานและโครงการ
ต่างๆ ภายใต้นโยบาย 
และแผนจะต้องเอ้ือ 
อ้านวยประโยชน์ให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มอย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงในพ้ืนที่
และปฏิบัติได้จริง 
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 

จุดควบคุมในกระบวนการ ๑. มีการเก็บข้อมูล 

ที่ถูกต้อง ครอบคลุม

และเป็นปัจจุบัน 

๒. มีการมีส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตลอดทั้งกระบวนการ 

๓. ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

และคณะรัฐมนตรี 

  

6. ค้าจ้ากัดความ 

ลุ่มน ้า คือ หน่วยพื นที่หนึ่งที่ประกอบด้วยทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ น 
(คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์) และทรัพยากรคุณภาพชีวิต (สังคมสิ่งแวดล้อม)  

“หน่วยพื นที่หนึ่งที่ใช้จัดการน  ามีขนาดไม่แน่นอนขึ นอยู่กับความต้องการศึกษา/ด าเนินการเป็นส าคัญ” 
เป็นหน่วยพื นที่หนึ่ง ประกอบด้วย ทรัพยากรภายในลุ่มน  าหลายชนิดรวมกัน เรียกว่า “ทรัพยากรลุ่มน  า" 

เช่น ดิน น  า ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า มนุษย์ เมือง ชุมชน โบราณสถาน ศิลปกรรม ฯลฯ ที่ต้องใช้หลักสหสาขาวิชาในการจัดการ 
พื นที่ลุ่มน ้า หมายถึง หน่วยของพื นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน  า (boundary) เป็นพื นที่รับน  าฝนของแม่น  า

สายหลักในลุ่มน  านั นๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื นที่ลุ่มน  าจะไหลออกสู่ล าธารสายย่อย ๆ (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ล าธาร
สายใหญ่ (order) และรวมกันออกสู่แม่น  าสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน  า (outlet) ในที่สุด 

พื นที่ลุ่มน ้า หมายถึง หน่วยของพื นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยสันปันน  า (boundary) เป็นพื นที่รับน  าฝนของ
แม่น  าสายหลักในลุ่มน  านั น ๆ เมื่อฝนตกลงมาในพื นที่ลุ่มน  าจะไหลออกสู่ล าธารสายย่อย ๆ (sub-order) แล้วรวมกัน
ออกสู่ล าธารสายใหญ่ (order) และรวมกันออกสู่แม่น  าสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน  า (outlet) ในที่สุด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ
ผลกระทบทั งทางบวกและลบจากการตัดสินใจหรือจากการที่มีโครงการหรือนโยบายนั น นอกจากนี ยังมีคว ามหมาย
ครอบคลุมถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจด้วย เช่น องค์การระดับชาติ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน 
รัฐบาลท้องถ่ิน คู่สัญญา เป็นต้น โดยอาจจะจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง หรือ Primary Stakeholders คือ บุคคลหรือกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์
จากโครงการโดยตรงตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบ เช่น 
ประชาชนในพื นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ มักมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงตามเพศ ชั นทาง
สังคม รายได้ อาชีพ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ 
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หรือ Secondary Stakeholders คือ บุคคล กลุ่ม องค์การ สถาบัน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งอาจแบ่งเป็นเกี่ยวข้องโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน เช่น บริษัทคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทาน) หรือ
เกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานผู้ด าเนินการ (เช่น กระทรวง กรม ที่มีอ านาจหน้าที่) หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการโดยตรง แต่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นที่ตั งของ
โครงการ หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ติดตามเรื่องนั นโดยตลอด (เช่น บุคคล หรือ NGOs หรือสถาบันการศึกษาที่ติดตาม
ท าวิจัยเรื่องนั นมาโดยเฉพาะ) หรืออาจเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เช่น นักการเมืองท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโส ผู้น า
ทางศาสนา ฯลฯ ผู้ที่เป็นอาจมีบทบาทอ านาจในการเป็นผู้น าความคิด เป็นต้น 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก หรือ Key Stakeholders คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ (importance) 
หรือมีบทบาทอ านาจ (influence) ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ 

 จัดการเชิงพื นที่ลุ่มน ้า (Area Approach) คักยภาพของแต่ละพื นที่ ปัญหา/สาเหตุ ในพื นที่ทั งต้นน  า 
กลางน  า และปลายน  า 

 บูรณาการอย่างเป็นองค์รวม (Integrated-Holistic Approach) เชื่อมโยงองค์ความรู้ในหลายมิติ 
(เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ที่ต่างมีความเกี่ยวข้องกัน เพ่ือการพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 บูรณาการเชิงระบบนิเวศลุ่มน ้า (Watershed Ecosystem Approach ) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในลักษณะ
ของระบบนิเวศลุ่มน  า ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ภายในพื นที่ลุ่มน  า ซึ่งเอื ออ านวยและสนับสนุนซึ่งกันและกันทั งตอนบน 
(ต้นน  า) ตอนกลาง (กลางน  า) และตอนล่าง (ปลายน  า) 

 มีส่วนร่วม (Participation Approach) ทุกภาคส่วน ร่วมคิด-ร่วมวางแผน-ร่วมจัดการ 
 ใช้ข้อมูลเชิงพื นที่ในลักษณะภูมิสารสนเทศ (GIS) สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ (Spatial 

Information Based Decision-Making) คักยภาพของพื นที่ นโยบายของรัฐ พื นที่พบปัญหาและแหล่งที่เกิดปัญหา 
และทางเลือกในการจัดการ 

7. ความรับผิดชอบ 
 ในแต่ขั นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ใน
หัวข้อที่ ๘ 

8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั นตอนการปฏิบัติงาน) 

กระบวนการจัดท้านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
(แผนลุ่มน้้า) ได้เน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้เวทีระดมความคิดเห็น (จัดท้าประชาคม) จากผู้บริหาร นักวิชาการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนได้ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน้้า) และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยในแต่ละขั้นตอน ได้มีการระบุรายละเอียด
ของงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต รวมถึงการก้าหนดผู้รับผิดชอบ กระบวนการขั้นตอนการจัดท้านโยบายและแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน้้า) มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ ๑ 
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

 

รูปที่ ๑ แผนภาพกระบวนการการจัดท านโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน  า) 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1 ขั นเตรียมการเพื่อจัดท้าแผน 

 

1 เดือน 
 
 

ศึกษาเอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพื นท่ี 
ประสานงานเครือข่าย องค์กรชุมชนภายในพื นท่ี 
ศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื องต้น 
ท าความรู้จัก อธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์
ท่ีจะได้รับจากการท าแผนและเตรียมผู้เข้าร่วม
ประชุม 
ก าหนดตารางเวลาการประชุม (ไม่ควรตรงกับ
ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก/ประชุมประจ าเดือน) 

เอกสารและข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพื นท่ี/ 
เข้าพื นท่ีเพื่อดูบริบท
ของงานในภาพรวม 

รายงานผลการศึกษาข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพื นท่ี ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องในเบื องต้น 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

 

  ทบทวนความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ประเทศ/ยุทธศาสตร์ ทส./พันธกิจ 
สผ.  

นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ ทส. 
กลยุทธ์ สผ. และอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

รายงานท่ีแสดงความเชื่อมโยงใน
นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์
ประเทศ ยุทธศาสตร์ ทส. และ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดท า
นโยบายและแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

- นโยบายรัฐบาล 
- ยุทธศาสตร์
ประเทศ 
- ยุทธศาสตร์ 
ทส. 
- พันธกิจ สผ. 
 

  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเชิงระบบนิเวศและเชิงพื นท่ี 
กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสาร ข้อมูล 
กฎหมายและระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ี 
ลุ่มน  า 
 
 

รายงานผลข้อมูล กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ีลุ่มน  า 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

- กฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- มติคณะรัฐมนตรี 

ศึกษาเอกสาร ข้อมูล กฎหมายและ

ระเบียบ 

ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีลุ่มน้้า 

ทบทวนความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ประเทศ/ทส./ พันธกิจ สผ. 

A 

(45)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

๒ ปฎิบัติการจัดท้าแผน 6 เดือน ประชุมในพื นท่ีระดับต่างๆ อาทิ ประชุมอ าเภอ 
เวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชุมกลุ่มย่อย เวที
ประชาคมต าบล ศึกษาดูงาน ประชุมคณะท างาน 
เป็นต้น เพื่อก าหนดประเด็นปัญหาด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ หรืออื่นๆ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ภายนอก
และภายใน ท่ีอาจมีผลกระทบท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ นได้ภายในพื นท่ี 
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีด าเนินการควบคู่ไปกับการ 
จัดประชุมและการประชาสัมพันธ์โครงการ 
ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
แผน และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลพื นฐานด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาพรวมของปัญหา
ในระดับลุ่มน  าสาขา การรวมกลุ่มกันอธิบาย
ปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 

ข้อมูลพื นฐานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
ภาพรวมของปัญหาใน
ระดับลุ่มน  าสาขา 

รายงานการประชุม/ความคิดเห็น
เพื่อน้าไปก้าหนดประเด็นปัญหา 
 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

รายงาน 
การประชุม 

  2 เดือน จัดท า (ร่าง) แผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบนิเวศ/ 
เชิงพื นท่ี/ประเด็นปัญหา (Hot Issue) 
โดยกระบวนการกลุ่ม การใช้วิทยากร
กระบวนการ และการก้าหนดกตกิาพื นฐาน 
ท่ีจะช่วยให้การมีส่วนร่วมในการสื่อสารและการ
ตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

รายงานการประชุม/
ความคิดเห็น/
ประเด็นปัญหา (Hot 
Issue) จากการ
ประชุมในพื นท่ี 
ระดับต่างๆ 
 

ร่าง แผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เชิงระบบนิเวศ/ 
เชิงพื้นท่ี/ประเด็นปัญหา  
(Hot Issue) 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

(ร่าง) แผน/
มาตรการ/ 
ข้อเสนอแนะฯ 
ท่ีผ่าน
กระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

ประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
ลุ่มน้้าในระดับต่างๆ (จัดท้าประชาคม) เพื่อ
ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อก้าหนดประเด็นปัญหาในการจัดท้าร่าง 
แผนฯ 

จัดท้า (ร่าง) นโยบายแผน/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
เชิงระบบนิเวศ/เชิงพื้นท่ี/ประเด็นปัญหา 
(Hot Issue)  

A 

(46)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

  1 เดือน จัดท าเวทีประชาพิจารณ์เพื่อเชิญผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่าง แผนฯ เพื่อน า
ข้อคิดเห็นไปปรับปรุง ร่าง แผนฯ ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ น โดยการวิเคราะหแ์ละจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาประเด็นปัญหา ความต้องการแก้ไข 
และแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื นท่ีลุ่มน  า เพื่อพิจารณาทบทวน
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัดของ
ศักยภาพของชุมชนและเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน/
โครงการ พร้อมทั ง การจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

ร่าง แผน/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เชิงระบบนิเวศ/เชิง 
พื้นท่ี/ประเด็นปัญหา
(Hot Issue) 

ร่างแผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
นิเวศ/เชิงพื้นท่ี/ประเด็นปัญหา 
ท่ีผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

สรุปผลการ

จัดท้า 

ประชาพิจารณ์ 

  1 เดือน จัดท าแผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเชิงระบบนิเวศ/เชิงพื นท่ี/ประเด็น
ปัญหา (Hot Issue) 

ร่างแผน/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
นิเวศ/เชิงพื นท่ี/
ประเด็นปัญหา (Hot 
Issue) ท่ีผ่าน
กระบวนการ 
ประชาพิจารณ์ 

ร่างแผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงระบบนิเวศ/ 
เชิงพื นท่ี/ประเด็นปัญหา (Hot 
Issue) ฉบับสมบูรณ์ ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากเลขาธิการ 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

 จัดท้าแผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายฯ ฉบับสมบูรณ์ 

 

จัดท้าเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟัง 

ความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนฯ 

A 

(47)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

  1 เดือน จัดท้าระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม เพื่อน้า (ร่าง) แผน/
มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน้้า 
ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(กก.วล.) หรือคณะกรรมการชุดอื่นๆ พิจารณา  

(ร่าง) แผน/
มาตรการ/
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายฯ ฉบับ
สมบูรณ์ฯ 

-ระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้้า 

 

ผอ.กบด./

เลขาธิการ สผ. 

 

  .......... คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
หรือให้ปรับปรุง (ร่าง) แผนฯ ฉบับสมบูรณ์ 
 

ระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการการ
จัดการทรัพยากรลุ่มน้้า 

- รายงานการประชุม
คณะอนกุรรมการการจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้้า 

 

ฝ่ายเลขา
คณะอนุกรรมการฯ 
หรือคณะ 
กรรมการ 

 

   จัดท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม เพื่อเสนอแผน/มาตรการ/

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ท่ีได้รับการปรับปรุง
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการการจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน  า จากการประชุมท่ีผ่านมา 
น าเสนอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั งหน่ึง 

ร่าง แผน/มาตรการ/

ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายฯ ท่ีได้รับการ

ปรับปรุงตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการ
การจัดการทรัพยากร
ลุ่มน  า 

ระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือ

น้าเสนอคณะอนุกรรมการ 

การจัดการทรัพยากรลุ่มน  า 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 

ผอ.กบด. 

 แผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ 
ท่ีได้รับการปรับปรุง ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ 

 

น้า (ร่าง) แผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายฯ เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะอนุกรรมการฯ

พิจารณา 

B 

เห็นชอบ 

(48)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

   จัดท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม เพื่อน้า (ร่าง) แผน/

มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการจัดการ

ทรัพยากรลุ่มน้้า เสนอต่อคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการชุดอื่นๆ 

พิจารณา 

(ร่าง) แผน/มาตรการ/

ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายฯผ่านความ

เห็นชอบจากคณะ 

อนุกรรมการการ 

จัดการทรัพยากรลุ่มน้้า 

ระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุม 

ผอ.กบด./

เลขาธิการ สผ. 

 

   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ 

คณะกรรมการชุดอื่นๆ ให้ความเห็นชอบหรือ 

ไม่เห็นชอบ 

ระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม 

รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการฯ 

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฯ 

 

   จัดท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม เพื่อน้า (ร่าง) แผน/

มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ท่ีได้รับ

การปรับปรุง เสนอต่อคณะกรรมการฯ  

อีกครั้งหน่ึง 

ความเห็นของ

คณะกรรมการต่อ (ร่าง) 

แผน/มาตรการ/

ข้อเสนอแนะเชิง 

นโยบายฯ  

- ระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการฯ 
 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

 
ปรับปรุงแผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายฯ  

 

น้า (ร่าง) แผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายฯ เสนอต่อคณะกรรมการฯ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ คณะกรรมการ

ชุดอื่นๆ 

 

B 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการฯ

พิจารณา 

เห็นชอบ 

(49)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

   จัดท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม เพื่อน้า (ร่าง) แผน/
มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อน้าเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 

(ร่าง) แผน/
มาตรการ/
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายฯผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
หรือคณะกรรมการ
อื่นๆ 

ระเบียบวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด./
เลขาธิการ สผ. 

 

   คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ 

ไม่เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระการ

ประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม 

รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

หนังสือแจ้ง 

มติคณะ 

รัฐมนตรี 

   จัดท าระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม เพื่อน้า (ร่าง) แผน/
มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 

ความเห็นของ

คณะรัฐมนตรีต่อ  

(ร่าง) แผน/มาตรการ/

ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายฯ 

ระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุม

คณะรัฐมนตรี 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 

ผอ.กบด./ 

เลขาธิการ สผ. 

 

น้าแผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 

ปรับปรุงแผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายฯ  

 

C 
ไม่เห็นชอบ 

คณะรัฐมนตรี

พิจารณา 

เห็นชอบ 

(50)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

๓  การน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ  1. จัดตั งองค์กรบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื นท่ี  
๒. เสนอแผนงานและของบประมาณเพื่อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื นท่ีตามแผนงาน/โครงการ 
ท่ีจัดท าไว้ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื นท่ีประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ  

แผน/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายฯ ท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 

1. องค์การบรืหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื นท่ี  
๒. แผนงานท่ีได้รับงบประมาณ 
๓. จ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ได้รัยการประสานงาน 
๔. จ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ท่ีได้รับการประสานงาน 
๕. จ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน า
แผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายฯ ไปปฏิบัติ 

เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

 

   ๔. มอบหมายให้ผู้รับบริการน าแผน/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ไปด าเนินการ 

  ผอ.กบด./

เลขาธิการ สผ. 

 

มอบหมายให้ผู้รับบริการน้าแผน/

มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ 

ไปด้าเนินการ 

C 

(51)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลปอ้นเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

4    
 
 
๑. จัดท าแผนงานติดตามและประเมินผล  

๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผล ตาม 
    แผนปฏิบัติงาน 
๓. จัดท ารายงานการประเมินผล เพื่อน าเสนอ 
    เลขาธิการ สผ. และคณะอนุกรรมการอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
๔. ปรับปรุงแผน/มาตรการ/ข้อเสนอแนะเชิง 
    นโยบายฯ เสนอคณะอนุกรรมการการ 
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/ 
    คณะรัฐมนตรี 

 
 
 
แผน/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายฯ ท่ี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
น าไปปฏิบัติ 

 

 
 
 
๑. รายงานผลการติดตามและ 
   ประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะ 
๒. (ร่าง) แผน/ มาตรการ/ 
    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ  
    ท่ีได้รับการปรับปรุงจากผลการ  
    ติดตามและประเมินผล 

 

 

 
 
 
เจ้าหน้าท่ี  
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้
ท่ีดิน กบด./ 
ผอ.กบด. 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดท า
แนวทางปรับปรุงแผน/มาตรการ/
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ อย่างต่อเน่ือง 

การติดตามประเมินผล 

(52)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

9. ตัวชี วัดและมาตรฐานงาน 

 กระบวนการจัดท้านโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ (แผนลุ่มน้้า) 

กระบวนการ 
ตัวชี วัด 

กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

การจัดท านโยบายและแผนการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ 
(แผนลุ่มน  า) 

- ระยะเวลาทีใ่ช้ในการจัดท า
นโยบาย 

- จ านวนหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประชุม 
รับฟังความคิดเห็น 

จ านวนนโยบาย/แผน ท่ีได ้ จ านวนนโยบาย/แผน ท่ีถูก
น าไปปฏิบตั ิ

- ความสมบูรณ์ของลุ่มน  า 
หลังด าเนินงานตามแผน 

- ความพึงพอใจของประชาชน
ในพื นที่ลุ่มน  า 

 

 

 

 

(53)
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

10. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
10.1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ฉบับลงประชามต ิ
10.๒ นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
10.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
10.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564 ). 
10.๕ พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
10.๖ นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 
10.7  มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับการก าหนดชั นคณุภาพลุม่น  าที่ส าคัญของประเทศไทยและองค์ความรู้เรือ่งลุ่มน  า

และการก าหนดชั นคณุภาพลุม่น  า 
10.๘ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2559-2564 
10.๙ แผนพัฒนาจังหวัด 
10.๑๐ แผนลุ่มน  าของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายใต้ ทส. และหน่วยงานภายนอก ทส.)/ 

แผนยุทธศาสตร์ (ระดับชาติ จังหวัด ลุ่มน  า) แผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้อง 
10.๑๑ รายงานข้อมูลพื นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรายพื นที่ลุ่มน  า 
10.๑๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการมลพษิ 20 ปี และแผนจดัการ - กรมควบคุมมลพิษ 
10.๑๓ แผนการจดัการทีส่อดคล้องเชื่อมโยงกับแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวดั  

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
10.๑๔ แผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน  าแบบบรูณาการ ๒๕ ลุม่น้้า     
10.๑๕ คู่มือการจัดท าแผนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม.  
10.๑๖ รายงานกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โครงการจัดการลุ่มน  าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในพื นที่ลุ่มน  าแม่ปิง กรณีพื นทีลุ่่มน  าสาขาน าร่อง  ลุ่มน  าแม่ปิงตอนบน (แม่ปิงส่วนท่ี 1). 
10.๑๗ รายงานกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพื นท่ีลุ่มน  าสาขาแม่ปิงส่วนที่ 5 โครงการจัดการลุ่มน  า

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นที่ลุ่มน  าแม่ปิง กรณีพื นท่ีลุ่มน  าสาขาน าร่อง  ลุ่มน  าแม่ปิงตอนล่าง (แม่ปิง
ส่วนท่ี ๕) 

10.๑๘ รายงานกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพื นท่ีลุม่น  าสาขา โครงการจัดการลุม่น  าโดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื นท่ีลุ่มน  าปิง พื นที่ลุ่มน  าสาขาแม่กวง 

10.๑๙ คู่มือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการลุ่มน  า เรื่อง “นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม”ภายใต้ “โครงการจัดการลุ่มน  าโดยการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื นท่ีลุ่มน  าปิง” 

10.๒๐ Website สาขาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง “การวิเคราะห์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมสี่วนร่วมของการด าเนนิโครงการของภาครัฐ” 

10.๒๑ นโยบายและแผนการบรหิารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
 

11. แบบฟอร์มที่ใช ้(ถ้ามี) 
ชื่อแผนงาน/โครงการ 
หลักการและเหตผุล 
วัตถุประสงค ์
พื นทีด่้าเนนิโครงการ (หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลุ่มน ้า) 
ต้าแหน่งทีต่ั งโครงการ 
กิจกรรม 
ระยะเวลาด้าเนนิการ 
งบประมาณ 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
ผลผลติ 
ตัวชี วดั 
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ร่าง) คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการการจัดท านโยบายและแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงบูรณาการ(แผนลุ่มน  า) 

12. เอกสารบันทึก 

 1๒.๑. รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกระบวนการประชาพิจารณ์ทุกครั้ง 

1๒.๒ ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ท่ีเสนอต่อคณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน้้า 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิคณะกรรมการอื่นฯ คณะรัฐมนตร ี

1๒.๓ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน้้า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิคณะกรรมการอื่นฯ 

คณะรัฐมนตรี 
1๒.๔ หนังสือแจ้งมติการประชุม 
1๒.๕ หนังสือเชิญประชุม 
1๒.๖ หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหนว่ยงานต่างๆ (เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการประสานข้อมูลจากหนว่ยงานตา่งๆ) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
1. บทน า 

กระบวนการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เป็นหนึ่งในกระบวนการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นงานในความรับผิดชอบของส านักงานประสาน 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ สปอ. เป็นหน่วยงานระดับส านัก/กอง ภายใต้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC National Focal Point) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และ 
น าผลที่ได้จากการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาของประเทศ
และเป็นไปตามทิศทางการด าเนินงานของประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง  
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจัดท าขึ้นเพ่ือ 

2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรของส านักงานประสานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

2.2 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการท างาน
เป็นมืออาชีพ และให้บุคคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 

2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

3.1 เพ่ือให้มีกรอบท่าทีและแนวทางของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุม 
ในทุกประเด็นของการเจรจา โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในคณะผู้แทนไทยมีกรอบท่าทีและแนวทางของประเทศใน
แต่ละประเด็นการเจรจาภายใต้กรอบการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้เป็นกรอบการหารือ
ระหว่างการประชุม 
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4. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพิจารณาและปรับปรุงกรอบเจรจาฯ ผ่านการประชุมคณะท างาน 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จนได้ (ร่าง) กรอบเจรจาฯ ที่เหมาะสมและครอบคลุมในทุกประเด็น 
สามารถน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศของหน่วยงานและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
 
5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (เนื่องจากกรอบเจรจาฯ เป็นเอกสารที่มีชั้นความลับ เฉพาะหน่วยงานที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินงานร่วมกัน  ดังนั้น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นกลุ่มเดียวกัน) 
 
 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
(ระบุผูร้ับบริการ/ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย) 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา  
คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
ภาคเอกชน 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้าน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. 2550 
ระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ระเบียบฯ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2554 ระเบียบ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 
4. กรอบอนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการและ 
ความคาดหวัง 

กรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่าง
ประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูิอากาศที่ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม และเป็นภาพรวมที่
ครอบคลมุทุกประเด็น 

จุดควบคุมใน
กระบวนการ 

1. มีการเก็บรวบรวมฐานข้อมลูที่
ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบนั 
2. มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตลอด
ทั้งกระบวนการ 

 
6. ค าจ ากัดความ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ การเกิดภาวะโลกร้อน ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและ
พ้ืนผิวโลก (พ้ืนดินและมหาสมุทร) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนัยส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบภูมิอากาศของโลก ซึ่งท า
ให้เกิด "ความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศ" (Climate variability) หรือเหตุการณ์ "สภาพอากาศรุนแรง 
(Extreme Weather Events)" ตลอดจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ย ลม หรือปริมาณน้ าฝน 
(รวมถึงหิมะและลูกเห็บ) (ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
  

(90)



3 
 
7. ความรับผิดชอบ 
 ในแต่ข้ันตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ใน
หัวข้อที่ 8  
 
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 

กระบวนการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผ่านการประชุมคณะท างานเจรจาส าหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติ  
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนได้ร่างกรอบเจรจาฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะกรรมการ 
นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามล าดับ โดยในแต่ละขั้นตอนได้มีการระบุ
รายละเอียดของงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยกระบวนการขั้นตอนการจัดท า
นโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีรายละเอียดดังแสดงในรูป 
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รูปแผนภาพกระบวนการการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  12 เดือน 1. ติดตามพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเวทีเจรจาต่าง ๆ 
2. ข้อมูล input ท้ังหมดในการจัดท านโยบายและแผน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. นโยบายระดับประเทศ กระบวนการต่าง ๆ ผลการ
วิเคราะห์การท างานในรอบปีท่ีผ่านมา ทิศทางและ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ  
4. วิเคราะห์ผลกระทบและมาตรการด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดท าข้อเสนอแนะ 
ความเห็นในการก าหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

- นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายและแผนด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
 
 

- สรุปรายงานการ
ประชุมท่าทีต่าง ๆ 
แนวโน้มในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมโลก 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 

สปอ.  

2  5 เดือน 
 
 
 
 

จัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาต้องมีการประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในคณะท างาน
เจรจาส าหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 
 
 
 
 

- แนวทาง/ท่าทีฯ ของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ประเทศไทย 
- แนวทาง/ท่าทีฯ ของกลุ่ม
ประเทศ และประเทศต่าง ๆ 

- กรอบเจรจาด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย 

สปอ.  

A 

รวบรวมข้อมูล 
 

จัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจา 

(92)



5 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

3  14 วัน/
การประชุม   

1 ครั้ง 

น าร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเสนอต่อคณะท างานเจรจาส าหรับ 
การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพิจารณา 
 
 
 
 

กรอบเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 

วาระการประชุมท่ี
เกี่ยวข้องกับกรอบ
เจรจา ท่าทีเจรจา
ด้านการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

สปอ.  

4  14 วัน/
การประชุม   

1 ครั้ง 

- การจัดประชุมคณะท างานฯ 
- การจัดท ารายงานการประชุมฯ 

วาระการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง
กับกรอบเจรจา ท่าทีเจรจา
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะท างานฯ 

คณะท างาน
เจรจาส าหรับ 
การประชุม
อนุสัญญา
สหประชาชาติ 
ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

 

5  1 เดือน/
การประชุม   

1 ครั้ง 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุม 
คณะท างานฯ 

ร่างกรอบเจรจา
ด้านการ
เปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

เห็นชอบ 

น าร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอต่อ
คณะท างานฯ พิจารณา 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

B 

คณะท างานฯ
พิจารณา 

A 

ไม่เห็นชอบ 

(93)



6 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

6  14 วัน/
การประชุม   

1 ครั้ง 

น าร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเสนอต่อคณะอนุกรรมการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าที 
เจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณา 
 
 
 

กรอบเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 

วาระการประชุมท่ี
เกี่ยวข้องกับกรอบ
เจรจา ท่าทีเจรจา
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

สปอ.  

7  14 วัน/
การประชุม   

1 ครั้ง 

- การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
- การจัดท ารายงานการประชุมฯ 

วาระการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง
กับกรอบเจรจา ท่าทเจรจา
ด้านการเปลี่ยน แปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ด้านการประสาน
ท่าทีเจรจาและ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 

8  1 เดือน/
การประชุม   

1 ครั้ง 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุม 
คณะอนุกรรมการฯ 

ร่างกรอบเจรจา
ด้านการ
เปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

เห็นชอบ 

น าร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

C 

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา 

B 

ไม่เห็นชอบ 

(94)



7 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

9  1 เดือน/
การประชุม   

1 ครั้ง 

น าร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณา 

 

ร่างกรอบเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 
ท่ีผ่านการรับรองจาก 
คณะอนุกรรมการฯ 
 
 
 

วาระการประชุม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรอบเจรจาฯ 

สปอ.  

10  14 วัน/
การประชุม   

1 ครั้ง 
 
 
 

การจัดท ารายงานการประชุม วาระการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง
กับกรอบเจรจาฯ 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการ 
นโยบายการ 
เปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
แห่งชาติ 
 
 

 

11  1 เดือน/
การประชุม   

1 ครั้ง 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุม 
คณะอนุกรรมการฯ 

ร่างกรอบเจรจา
ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ
ประเทศไทยท่ี
ปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

น าร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ พิจารณา 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

C 

คณะกรรมการฯ
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

D

(95)



8 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

12  7 วัน จัดท าหนังสือเสนอร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอต่อกระทรวง 
การต่างประเทศ เพื่อหารือประเด็นว่ากรอบเจรจาต่าง
ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่  
(กรณีท่ีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบ 
ว่าควรเสนอกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาประเด็นน้ี) 

- รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
- กรอบเจรจาฯ 

หนังสือประสาน
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 

13  
 

14 วัน   หนังสือแจ้ง สผ. ว่า
ต้องน ากรอบเจรจา
เข้ารัฐสภาหรือไม่ 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 

D 

น าร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอต่อกระทรวง
การต่างประเทศพิจารณา 

E 

 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
พิจารณา 

ไม่ต้องผ่าน
รัฐสภา 

ต้องผ่าน
รัฐสภา 

F 

(96)



9 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

14  14 วัน จัดท าหนังสือเสนอร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 

ร่างกรอบเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 
ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ 

หนังสือเสนอร่าง
กรอบเจรจา ท่าที
เจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเสนอ
คณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
 

สปอ.  

15  1/2 วัน  ร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจา
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี  

16  14 วัน ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี 
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

ร่างกรอบเจรจา
ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

เห็นชอบ 

น ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

E 

คณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

G 

(97)



10 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

17  14 วัน จัดท าหนังสือเสนอร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและน าเสนอรัฐสภาต่อไป 

 

ร่างกรอบเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 
ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ 

หนังสือเสนอร่าง
กรอบเจรจา ท่าที
เจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเสนอ
คณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
 

สปอ.  

18  1/2 วัน  ร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจา
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี  

19  14 วัน ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

- ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการประชุม 
คณะรัฐมนตรี 
- ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

ร่างกรอบเจรจา
ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของ
ประเทศไทย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

น ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อรัฐสภาต่อไป 

F 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เห็นชอบ คณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

H 

(98)



11 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

20  30 วัน น ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเสนอต่อคณะรัฐสภาพิจารณา 
 

กรอบเจรจาฯ หนังสือน าส่ง
รัฐสภา 

สปอ.  

21  90 วัน  กรอบเจรจาฯ 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งมติ
รัฐสภา 

คณะรัฐสภา  

22  30 วัน ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากรัฐสภา 

กรอบเจรจาท่ี
ปรับปรุงแล้ว 

สปอ.  

H 

น ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสนอต่อคณะ
รัฐสภาพิจารณา 

ปรับปรุงร่างกรอบเจรจา ท่าทีเจรจาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เห็นชอบ คณะรัฐสภา
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

G 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

23  120 วัน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ 
เข้าร่วมประชุม ติดตามความคืบหน้าและแสดงความเห็น
การด าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

- กรอบเจรจาของประเทศ 
- ข้อมูลการดาเนินงานของ 

 

ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

สปอ.  

24  180 วัน สรุปผลการประชุม และสื่อสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบว่าหน่วยงานไหนต้องท าอะไรบ้าง  

 

 มติพันธกรณีต่าง ๆ สปอ.  

 
 

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อติดตามความคืบหน้า 

สรุปผลการประชุม และสื่อสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

G 
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9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
 กระบวนการจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มีมาตรฐานงานคือ กรอบเจรจาฯ ต้องเป็นกรอบแสดงท่าทีและแนวทางการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ที่ภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ 
เพ่ือหารือและเจรจาต่อรองร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยแยกเป็นตัวชี้วัด
ดังนี้ 
 

กระบวนการ ตัวช้ีวัด 
กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การจัดท ากรอบท่าที
เจรจาระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

จ านวนครั้งของการจัด
ประชุมเพื่อพิจารณา
กรอบท่าทีเจรจา
ระหว่างประเทศด้าน
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

กรอบท่าทีเจรจา
ระหว่างประเทศด้าน
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
น ากรอบท่าทีเจรจา  
แต่ละประเด็นไปใช้
ในการประชุม
ระหว่างประเทศ 
ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีแนวทางในการเจรจา
ด้านการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศที่สอดคล้อง
และเกื้อหนุนซึ่งกัน 
และกัน 

 
10. เอกสารอ้างอิง 
 ในการจัดท ากรอบเจรจา ท่าที เจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีเอกสารอ้างอิง เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 

10.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
10.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
10.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการด าเนินงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 

ระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ระเบียบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
10.4 กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อตกลงระหว่าง

ประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
10.5 กรอบนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10.6 ข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ของหน่วยงาน/ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
10.7 รายงานการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
10.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างานที่เก่ียวข้อง 

 
11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี) 

- 
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12. เอกสารบันทึก 
 - กรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 - รายงานการประชุมคณะท างานเจรจาส าหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

 
 - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
 - ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

(102)



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าความเห็นของประเทศไทย 
(ภายใต้การด าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความตกลงระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) 
 
1. บทน า 
 กระบวนการจัดท าความเห็นของประเทศไทย เป็นกระบวนการหนึ่งที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางระดับชาติของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วย พ้ืนที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานและความเห็นที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในความตกลงระหว่าง
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอ่ืนๆ  
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าความเห็นของประเทศไทย (ภายใต้
การด าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตา
เฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ความตกลงระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรของกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.2 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน
เป็นมืออาชีพและให้บุคคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 

2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดและกระบวนการที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน 
 
3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท าความเห็นของประเทศไทย (ภายใต้การด าเนินงานของอนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ความตกลง
ระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) 
 เพ่ือให้การจัดท าความเห็นของประเทศไทย มีประสิทธิภาพ ใช้ประกอบการเข้าร่วมประชุม และ 
เป็นกรอบในการเจรจาต่อรองเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
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4. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการเสนอความเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
นโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
โครงการและการด าเนินงานภายใต้คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และความเห็น
ต่อการด าเนินระหว่างประเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งขั้นตอนในกการด าเนินงานการ
เสนอความเห็นจะครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือยกร่างความเห็นของประเทศไทย 
การรับฟังความคิดเห็น การเสนอผู้มีอ านาจตัดสินใจเพ่ือพิจารณา และสุดท้ายคือการเสนอความเห็นของประเทศ
ไทยในการประชุมระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดท าความเห็นของประเทศไทย(ภายใต้การด าเนินงานของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
ความตกลงระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) 
 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
 ผู้รับบริการ 

ผู้แทน/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับความ
เห็นชอบให้เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุม
หรือเสนอความเห็นของประเทศไทยต่อ
หน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ.  2543 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
3. แนวทางการจัดท าเรื่องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 
4. ข้อบังคับการประชุม (rule of 
procedure) ของแต่ละความตกลง
ระหว่างประเทศ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่าง
ประเทศ และภาคประชาสังคมที่มีพันธกิจ
และการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับมติหรือ
ความเห็นของการประชุม/องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

ความต้องการและความ
คาดหวัง 

ความเห็นของประเทศไทยที่ได้น าเสนอ
สอดคล้องกับนโยบายและการด าเนินงาน
ของประเทศไทย และเมื่อเสนอแล้วได้รับ
การยอมรับ/ได้รับการผนวกเป็นข้อมติใน
การประชุม/หน่วยงาน/องค์กรระหว่าง
ประเทศ 
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ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
จุดควบคุมใน
กระบวนการ 

1. ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
คณะท างาน  
2. การหารือกับหน่วยงานภายในกระทรวง
การต่างประเทศถึงประเด็นที่อ่อนไหว  
3. ความเห็นของคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการ 
4. ความเห็นของคณะรัฐมนตรี/สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

 
6. ค าจ ากัดความ 

ความตกลง (Agreement) หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศมี 2 ลักษณะ คือ ความตกลงที่มีลักษณะ
เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายและความตกลงที่ไม่มีลักษณะเป็น ข้อผูกพันตามกฎหมาย 

อนุสัญญา (Convention) หมายถึง หนังสือสัญญาท ากันระหว่างหลายประเทศ ที่มาประชุมกัน และจัดวาง
บทบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายขึ้น 

พิธีสาร (Protocol) หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศอย่างหนึ่ง โดยมาก เป็นพิธีสารต่อท้ายสนธิสัญญา
หรืออนุสัญญา หรือพิธีสารแก้ไขเพ่ิมเติมสนธิสัญญา หรืออนุสัญญานั้น 

ปฏิญญา (Declaration) มีความหมาย 3 อย่างคือ 1) ความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะผูกพัน  
2) ปฏิญญาฝ่ายเดียว ซึ่งก่อสิทธิและหน้าที่ให้แก่ประเทศอ่ืน และ 3) ปฏิญญาซึ่งรัฐหนึ่งแถลงให้รัฐอ่ืนทราบ
ความเห็นและเจตนาของตนในเรื่องบางเรื่อง 
 
7. ความรับผิดชอบ 
 ในแต่ขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ใน
หัวข้อที่ 8 
 
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
 กระบวนการจัดท าความเห็นของประเทศไทย ด าเนินการตั้งแต่การรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ เพ่ือจัดท าสาระส าคัญและยกร่างความเห็นของประเทศไทยส าหรับการ
ประชุมระหว่างประเทศ การให้ความเห็นกับความตกลงและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ หลังจากได้สาระส าคัญและร่างความเห็นดังกล่าวแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับฟังความเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจพิจารณาด าเนินการในรูปแบบการประชุมหรือเวียนขอรับความเห็นหรือประสาน
ขอความเห็นในประเด็นการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนๆ หรือพิจารณาให้ความเห็นในการประชุมคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันความเห็นของประเทศไทยในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ อ่อนไหวทางการเมือง
ระหว่างประเทศจะต้องหารืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้นจะรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซึ่งมีกลไกตั้งแต่คณะอนุกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาความเห็นของ
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ประเทศไทยทางด้านวิชาการ จนถึงคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งจะพิจาณาความเห็นของประเทศไทยที่มีความ
ผูกพันกับนโยบายและการเงิน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจพิจารณาให้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรี เมื่อความเห็นของประเทศไทยได้รับความเห็นชอบแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการน าเสนอในที่ประชุมโดย
ผู้แทนประเทศไทย หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วย
ประสานงานกลางแจ้งความเห็นของประเทศไทยไปยังหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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รูปแผนภาพกระบวนการการจัดท าความเห็นของประเทศไทย(ภายใต้การด าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าพิธีสาร 
คาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  ความตกลงระหว่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) 

ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  3 เดือน เก็บข้อมูล โดยการติดตามทิศทาง เนื้อหา
สาระของการด าเนินงานในระดับนานาชาติ 
 
 

1. รายงานการประชุมย้อนหลังและการ
ด าเนินงานกิจกรรมระหว่างประเทศ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ความเห็นของประเทศไทยท่ีผ่านมา 
3. ความเห็นขององค์กรระหว่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
4. ความเห็นของประเทศอื่นๆ 
5. วาระและรายละเอียดประกอบวาระ
การประชุมครั้งต่อไป 

เอกสารสรุป
สาระส าคัญของแต่
ละวาระ พร้อม
สรุปรายงานความ
เป็นมา 

กทส.  

2  2 เดือน 
(ความเห็น

ท่ัวไป) 
6-8 เดือน 
(รายงาน
แห่งชาติ) 

รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในประเทศ
ไทยท้ังทางปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมถึง
การประสานผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอความเห็น 

1. รายงานผลการศึกษาสถานภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
2. ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
แผนงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
ประเทศไทยตามความตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงาน
ของประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

กทส.  

3  1 เดือน 
(ความเห็น

ท่ัวไป) 
3-4 เดือน 
(รายงาน
แห่งชาติ) 

ยกร่างความเห็นของประเทศไทยท้ัง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

 ร่างความเห็นของ
ประเทศไทยท้ัง
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

กทส./ 
ท่ีปรึกษา/ 

คณะท่ีปรึกษา 

 

ติ ด ต า ม ทิ ศท า ง  เ น้ื อ ห า ส า ร ะ ข อ ง ก า ร
ด าเนินงานในระดับนานาชาติ 

 

รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในประเทศไทย
ท้ังปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมถึงการประสาน
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความเห็น 

A 

จัดท าร่างความเห็นของประเทศไทยท้ัง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

4  3-4 เดือน 
 

 

จัดประชุมคณะท างาน/ประชุมรับฟัง
ความเห็น/เวียนรับฟังความเห็นต่อร่าง
ความเห็นของประเทศไทยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
1. โครงการด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 
2. การประชุมคณะท างานอาเซียนว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (AWGNCB) 
และความร่วมมือภายใต้ภูมิภาคอาเซียนท่ี
เกี่ยวข้อง 
3. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) การ
ประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารภายใต้อนุสัญญา
ฯ การประชุมคณะท่ีปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี การ
ประชุมคณะท่ีปรึกษาด้านการด าเนินงาน 
ความริเริ่มและการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
พื้นท่ีชุ่มน้ า (Ramsar) ความริเริ่มและการ
ประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
5. การประชุมเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
นโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ 
(IPBES) 

ความเห็นต่อร่างความเห็นของประเทศ
ไทยท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ร่างความเห็นของ
ประเทศไทยท้ัง
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษท่ี
ได้รับการปรับปรุง
แล้ว 

กทส./ 
ท่ีปรึกษา/ 

คณะท่ีปรึกษา 

 

รับฟังความเห็นจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง/
หรือเวียนหนังสือรับฟังความเห็นและ
ปรับปรุงร่างความเห็นของประเทศไทย  

A 

1. โครงการ 
ที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก 
GEF  
2. AWGNCB 
และความ
ร่วมมือภายใต้
ภูมิภาคอาเซียน  

3. การ
ประชุม
ภายใต้ CBD 
4. การ
ประชุม
ภายใต้ 
Ramsar 

5. การ
ประชุม
IPBES 

1.เสนอกรรมการ
พิจารณาโครงการ GEF 
2. เสนอในการ
ประชุม AWGNCB 

เห็นชอบให้ 

เสนอ
คณะอนุกรรมการ
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

A 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

5  1 เดือน 
 
 

จัดท าวาระเสนอร่างความเห็นของประเทศ
ไทยต่อคณะอนุกรรมการฯ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณา 
1. การประชุมสมัชชาภาคี CBD การ
ประชุมภายใต้ CBD ความริเริ่มและการ
ประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การประชุมสมัชชาภาคี Ramsar ความ
ริเริ่มและการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การประชุม IPBES 

  กทส.  

6 

 

1 - 2 เดือน 
 

1. คณะอนกุรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ร่างความเห็นของประเทศไทยทางวิชาการ  
2. รับฟังความเห็นจากกระทรวงการ
ต่างประเทศเกี่ยวกับกรณีความเห็นของ
ประเทศไทยท่ีอาจมีผลผูกพันตามมาตรา 
23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับบชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยรับ
ฟังความเห็นจากผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศท่ีอยู่ในคณะอนุกรรมการ/จาก
การมีหนังสือหารือหน่วยงานภายใน
กระทรวงการต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ 

 ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
ประเทศไทยทาง
วิ ช า ก า ร ท่ี จ ะ
น าเสนอต่อส านัก
เลขาธิการ ความ
ริ เ ริ่ ม  แ ล ะ ก า ร
ประชุมท่ีเกี่ยวข้อง  

คณะอนุ 
กรรมการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องภายใต้
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
และ กทส. 

 

เสนอร่างความเห็นของประเทศไทยให้  
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

A 

ไม่เห็นชอบ 

ความเห็นทาง
วิชาการ 

B 

เห็นชอบ เห็นชอบ 

เป็นความเห็นท่ีผูกพัน
ด้านนโยบาย การเงิน 
และมาตรา 23 

 คณะอนุกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องพิจารณา 

เสนอความเห็นทาง
วิชาการในการประชุม
ท่ีเกี่ยวข้อง (จบ
กระบวนการ) 

A 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

7  1 เดือน จัดท าวาระเสนอร่างความเห็นของประเทศ
ไทย พร้อมความเห็นจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 
1. การประชุมสมัชชาภาคี CBD การ
ประชุมภายใต้ CBD การประชุม IPBES 
ความริเริ่มและการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง เสนอ
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
(กอช.) 
2. การประชุมสมัชชาภาคี Ramsar ความ
ริเริ่มและการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง เสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณา (กกวล.) 

  กทส.  

8  1 - 2 เดือน 
 

คณะกรรมการฯ พิจารณา 
1. ประเด็นท่ีต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี  
2. ความเห็นของประเทศไทยท่ีมีผลผูกพัน
ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

  คณะกรรมการฯ  

9   ปรับปรุงร่างความเห็นของประเทศไทยตาม
ความเห็นคณะกรรมการ 
 
 
 

  กทส.  

B 

เสนอร่างความเห็นของประเทศไทยให้ คณะ
กรรมการฯ พิจารณา 

ปรับปรุงร่างความเห็นของประเทศไทยตาม
ความเห็นคณะกรรมการฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

C 

 คณะกรรมการฯ
พิจารณา 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

10  2 เดือน จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี   กทส.  

11  
 

 

3 - 4 เดือน คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นของ
ประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความเห็นของ
ประเทศไทยท่ีจะ
ใช้ในการน าเสนอ
ต่อส านัก
เลขาธิการ ความ
ริเริ่ม ความร่วมมือ
และการประชุม
ระหว่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง  

คณะรัฐมนตรี 
กทส. 

 

 คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

เสนอร่างความเห็นของประเทศไทยให้ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

เป็นความเห็นท่ี
ผูกพันด้าน
นโยบาย การเงิน 

เห็นชอบ 

เสนอความเห็น
ของประเทศ
ไทย ในการ
ประชุมท่ี
เกี่ยวขอ้ง  

แจ้งคณะกรรมการ
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตาม
ความเห็น
คณะรัฐมนตรี  

ไมเ่ห็นชอบ 

C 

D 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

12    จัดท ารายงานการประชุมเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 
 
 
 
 
 

ข้อมติ/ข้อตัดสินใจจากการประชุมฯ มติคณะรัฐมนตรี
วันท่ี 28 มีนาคม 
2560 

กทส. 
คณะรัฐมนตรี 

 

13   น าเสนอข้อมติ/ข้อตัดสินใจ ต่อ
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ 

- ข้อมติ/ข้อตัดสินใจจากการประชุมฯ 
- มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 28 มีนาคม 
2560 

 กทส.  

14   แจ้งเวียนข้อมติ/ข้อตัดสินใจให้หน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
 
 
 

- ข้อมติ/ข้อตัดสินใจจากการประชุมฯ 
- มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 28 มีนาคม 
2560 
 

 กทส.  

15    - ข้อมติ/ข้อตัดสินใจจากการประชุมฯ 
- มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 28 มีนาคม 
2560 

 กทส.  

 
 

น าเสนอรายงานผลการประชุมข้อมติ/ 
ข้อตัดสินใจจากการประชุมสมัชชาภาคี 
อนุสัญญาฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ 

น ำเสนอข้อมติ/ 
ข้อตัดสินใจ 

แจ้งเวียนข้อมติ/ข้อตัดสินใจให้หน่วยงานต่างๆ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

จัดประชุมเผยแพร่/ขับเคลื่อน ข้อมติ/ข้อตัดสินใจ
ให้หน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

D 
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9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
กระบวนการการจัดท าความเห็นของประเทศไทย(ภายใต้การด าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ความตกลงระหว่างประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) มีมาตรฐาน คือ ความเห็นของประเทศไทยที่จะน าเสนอในการประชุม
หรือเสนอให้หน่วยงาน/องค์กรมีความสอดคล้องกับนโยบายและการด าเนินงานของประเทศไทย และได้รับ 
การยอมรับ/ได้รับการผนวกเป็นข้อมติในการประชุม/หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศดังกล่าว 

 
กระบวนการ ตัวช้ีวัด 

กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
การจัดท าความเห็น
ของประเทศไทย
(ภายใต้การด าเนินงาน
ของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อนุสัญญาว่า
ด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ า พิธีสาร
คาร์ตาเฮน่าว่าด้วย
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ คณะท างาน
อาเซียนว่าด้วยการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ความตกลง
ระหว่างประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง) 

- ระยะเวลาในการ
จัดท าความเห็น 
 
- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมกระบวนการรับ
ฟังความเห็น 

จ านวนความเห็น
ของประเทศไทยท่ีได้
น าเสนอในการ
ประชุมหรือเสนอให้
หน่วยงานและ
องค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีกี่ยวข้อง 

จ านวนความเห็น
ของประเทศไทยท่ี
ได้รับการผนวกไว้ใน
รายงานรายงาน ข้อ
มติ และข้อตัดสินใจ
ของการประชุม 
หน่วยงาน หรือ
องค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานตาม
รายงาน ข้อมติและข้อ
ตัดสินใจของของการ
ประชุม หน่วยงาน หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
10. เอกสารอ้างอิง 
 ในการจัดท ากระบวนการการจัดท าความเห็นของประเทศไทย(ภายใต้การด าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
คณะท างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ความตกลงระหว่างประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง มีเอกสารอ้างอิง เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 
  10.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
  10.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2548 
  10.3 ข้อบังคับการประชุม (rule of procedure) ของแต่ละความตกลงระหว่างประเทศ 
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  10.4 แนวทางการจัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  10.5 นโยบายรัฐบาล 
  10.6 เนื้อหาและรายงานการประชุมของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  10.7 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  10.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  10.9 แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 
  10.10 รายงานโลกทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
  10.11 รายงานสถานภาพสิ่งแวดล้อมอาเซียน 
  10.12 รายงานสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน 
  10.13 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี) 
 - 
 
12. เอกสารบันทึก 
 สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง คณะท างาน 
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ (รายงานการประชุม)  
 
13. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 หลังจากน าเสนอความเห็นของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ และอ่ืน ๆ แล้ว 
ควรมีกระบวนการต่อไป ดังนี้ 

1) จัดท ารายงานผลการประชุมข้อมติ/ข้อตัดสินใจจากการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

2) น าเสนอข้อมติ/ข้อตัดสินใจต่อคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการ 
3) แจ้งเวียนข้อมติ/ข้อตัดสินใจให่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน 
4) จัดประชุม/ขับเคลื่อน (เผยแพร่) ข้อมติ/ข้อตัดสินใจให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการการจัดท าเครื่องมือและกลไกส าหรับการด าเนินงาน 
ตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสารคารต์าเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 
1. บทน า 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากความพยายามของประชาคมโลกที่ต้องการให้มีความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วโลกในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ทั้งชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ ที่ประเทศไทย 
ได้เข้าร่วมเป็นภาคี ซึ่งเป็นการแสดงเจตจ้านงและความจ้าเป็นที่ต้องด้าเนินงานตามอนุสัญญาฯ โดยเข้าร่วมกับ
ประชาคมโลก ในส่วนของประเทศไทย มีนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางหลักในการด้าเนินงานในการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแผนงานระดับประเทศ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท้าเครื่องมือ และกลไกส้าหรับการด้าเนินงานตามพันธกรณี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่ชุ่มน้้า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จัดท้าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฎิบัติงานแก่บุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดท้าแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพให้สามารถด้าเนินการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าเครื่องมือและกลไกส าหรับการ
ด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสาร
คาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2.1 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรของกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2.2 แสดงวิธีการท้างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้มาปฏิบัติงานใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ที่ก้าหนด และให้บุคลากรสามารถท้างานแทนกันได้ 

2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก้าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท้าเครื่องมือ กลไก 
ส้าหรับการด้าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ พ้ืนที่ชุ่มน้้า พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ที่ก้าหนดไว้อย่างสม่้าเสมอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท าเครื่องมือและกลไกส าหรับการด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัย
ทางชีวภาพ 

เพ่ือให้การจัดท้าแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ส้าหรับการด้าเนินงานตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือ 
และกลไกในการบริหาร และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับนโยบาย และภาคส่วนต่าง ๆ และ
น้าไปสู่การปฏิบัติ และ/หรือบังคับใช้ ในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
4. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท้าเครื่องมือ และกลไกส้าหรับการด้าเนินงานตาม
พันธกรณีของอนุสัญญาฯ พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การศึกษา รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การจัดท้า (ร่าง) เครื่องมือ กลไกฯ การน้าเสนอคณะท้างาน การรับฟังความเห็นจาก
หน่วยงาน นักวิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง (ร่าง) เครื่องมือ กลไกฯ การน้าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรี หลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จะเป็นการน้าไปสู่การปฏิบัติ 
กรณีเป็นเรื่องกฎหมาย หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา น้าเสนอคณะรัฐมนตรี และน้าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
น้าไปสู่การบังคับใช้ 

 
5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดท าเครื่องมือ และกลไกส าหรับการด าเนินงานตามพันธกรณี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วย 
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ความต้องการและความคาดหวัง 

ผู้รับบริการ 
หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา 
รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน 
ชุมชนท้องถิ่น/ประชาชน 

1. รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 และ (ร่าง) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
2. ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
3. อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
4. อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้้า 
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ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
ในพ้ืนที่/ประชาชนทั่วไป 
1. เครื่องมือ กลไก (แนวทาง มาตรการ) 
ได้รับความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงาน สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม และไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบต่อประชาชน และชุมชนในพื้นที่ 
2. เครื่องมือ กลไก (กฎหมาย) น้าไปสู่การ
บังคับใช้อย่างจริงจัง 

5. พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
6. พิธีสารเสริมนาโงยา-
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการ
รับผิดชอบและชดใช้ตามพิธีสาร
คาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
7. พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการ
เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบ่งปันผลประโยชน์จากการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทยีมและยุติธรรม 
 
8. พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2534 
9. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ชุ่มน้้า 

 
 
 
 
จุดควบคุมในกระบวนการ 

1. มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหา
อุปสรรคที่การด้าเนินงานยังไม่ประสบ
ผลส้าเร็จ 
2. มีกลไกในการก้ากับดูแล ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะในการจัดท้าเครื่องมือ 
กลไก 
3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตลอดกระบวนการ 

- 

 
6. ค าจ ากัดความ 

 เครื่องมือ กลไก หมายถึง  แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย 

 ทรัพยากรชีวภาพ หมายรวมทั้งทรัพยากรพันธุกรรม/สิ่งมีชีวิตหรือส่วนใดๆ ของสิ่งมีชีวิต/
ประชากร/หรือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชน์หรือคุณค่าตาม
ความเป็นจริง 
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 ทรัพยากรพันธุกรรม หมายถึง สารพันธุกรรมซึ่งมีคุณค่าตามความเป็นจริง และตามศักยภาพ 

 แหล่งที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่หรือประเภทของสถานที่ ซึ่งสิ่งมีชีวิตหรือประชากรเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ 

 พ้ืนที่ชุ่มน้้า หมายถึง พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะ มีน้้าท่วม มีน้้าขัง พ้ืนที่พรุ พ้ืนที่
แหล่งน้้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้้าขังหรือท่วมถาวรหรือชั่วคราว ทั้ง
ที่เป็นแหล่งน้้านิ่ง และน้้าไหล ทั้งที่เป็นน้้าจืดและน้้ากร่อย น้้าเค็ม รวมถึงพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล และ
พ้ืนที่ของทะเลในบริเวณท่ีเมื่อน้้าลดลงต่้าสุดมีความลึกของระดับน้้าไม่เกิน 6 เมตร 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธุ์ และสาย
พันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทั้งระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
เกษตร ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้้าในแผ่นดิน เป็นต้น 

 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบรวมอันซับซ้อนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบด้วย พืช สัตว์ 
จุลินทรีย์ กับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งอยู่ร่วมกัน รวมกันเป็นหน่วยที่มีบทบาทหน้าที่ 

 การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หมายถึง การใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่ไม่น้าไปสู่การสูญเสีย/การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว ทั้งนี้ โดย
มีการรักษาไว้ การอนุรักษ์ไว้ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ประเภทของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประกอบด้วย ชนิดพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด้าเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งผู้รับบริการด้วย 
 

7. ความรับผิดชอบ 
 ในแตล่ะขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ได้มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้
ในหัวข้อที่ 8 
 
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 

กระบวนการจัดท้าเครื่องมือและกลไกส้าหรับการด้าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ พิธีสารฯ และ
ความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการโดยผ่านกลไกการมีส่วมร่วม การประชุมรับฟังความเห็นของ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการ สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนได้เครื่องมือ กลไก และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะท้างาน คณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรี ตามล้าดับ 
และเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติ (ในกรณีท่ีเป็นเรื่องกฎหมาย) 

โดยมีการระบุรายละเอียดของงานในแต่ละขั้นตอน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต รวมถึงการก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
โดยกระบวนการขั้นตอนการจัดท้าเครื่องมือ และกลไกส้าหรับการด้าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ พิธีสารฯ 
และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังแสดงตามรูปแผนภาพกระบวนการฯ  
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รูปแผนภาพกระบวนการการจัดท าเครื่องมือและกลไกส าหรับการด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ พิธีสารฯ และความตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  1-2 เดือน - ศึกษารวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่นสถานภาพ 
สถานการณ์ ประเด็นปัญหา /ประสาน
ขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 
- วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหา อุปสรรค ใน
การด้าเนินงาน 
- ศึกษารวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ในและต่างประเทศ 
- ศึกษารูปแบบ แนวทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์ช่องว่างกฎหมายเดิม 
 

1. ความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การด้าเนินงานขององค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ผลการด้าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง/
รายงานผลการศึกษา 
4. นโยบายและแผนงาน ทิศทางการ
พัฒนาในระดับโลกและระดับประเทศ 
5. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศ 

1. ข้อมูลท่ีได้ท้า
การวิเคราะห์
สังเคราะห์แล้ว 
2. ข้อเสนอแนะ 
แนวคิด หลักการ 
ในการยกร่าง 
3. กรอบแนวทาง
ในการจัดท้า
เครื่องมือ กลไก 
(แนวทาง 
มาตรการ 
หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ กฎหมาย) 

กทส./ 
คณะท่ีปรึกษา 

10.1 – 10.8 

2  2 เดือน ด้าเนินการจัดท้า พัฒนา/ปรับปรุง
เครื่องมือ กลไกโดยการจัดต้ังคณะท้างาน 
ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ 
ท่ีมีบทบาทส้าคัญในการด้าเนินงาน  
รวมถึงถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

1. ข้อมูลท่ีวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วจาก
ข้อ 1  
2. ข้อเสนอแนะ แนวคิด หลักการ 
3. กรอบ แนวทาง เครื่องมือ/กลไก 
(แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ กฎหมาย) 

ร่างเครื่องมือกลไก
ส้าหรับการ
ด้าเนินงานตาม
พันธกรณี 
 

กทส./ 
คณะท่ีปรึกษา 

 

ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
 

จัดท้า พัฒนา/ปรับปรุง (ร่าง) เครื่องมือ กลไกฯ 

A 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

3  1 เดือน - น้าเสนอคณะท้างานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณา 
- คณะท้างานร่วมกันพิจารณา 

ร่างเครื่องมือกลไกส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามพันธกรณี ท่ี กทส./ 
คณะท่ีปรึกษายกร่าง 

ร่างเครื่องมือกลไก
ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะท้างาน  
(มติท่ีประชุม) 

คณะท้างาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

4  ปรับปรุงเครื่องมือ กลไก และส่งให้
คณะท้างานพิจารณา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากคณะท้างานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่างเครื่องมือกลไก
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของ
คณะท้างาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

กทส./ 
คณะท่ีปรึกษา 

 

5  1 เดือน รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 
ท่ัวประเทศ โดยการจัดประชุม และ/
หรือท้าหนังสือแจ้งเวียนขอรับความเห็น
จากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน้า
ความเห็นดังกล่าวมาปรับปรุง/แก้ไข
เพิ่มเติมเครื่องมือ กลไก  
 
 
 

ร่างเครื่องมือกลไกที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะท้างาน 

ร่างเครื่องมือกลไก
ท่ีได้รับการปรับแก้
ไขตามความเห็น
ของภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

กทส.  

รับฟังความเห็นจากภาคส่วนและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องและปรับปรุง (ร่าง) เครื่องมือกลไกฯ 

ปรับปรุง (ร่าง) เครื่องมือ กลไกฯ และน้าเสนอ
ให้คณะท้างานพิจารณา 

 

A 

ให้ปรับปรุง/แก้ไขและ

น้าเสนออีกครั้ง 

เห็นชอบ 
 คณะท้างาน 

พิจารณา 

B 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

6 
 

 1 เดือน - ปรับปรุงร่างเครื่องมือ กลไก ตาม
ความเห็นของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
- เสนอคณะอนกุรรมการฯ พิจารณา 

ร่างเครื่องมือกลไกที่ได้รับการปรับแก้ไข
ตามความเห็นของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่างเครื่องมือกลไก
ท่ีได้รับการปรับแก้
ไขตามความเห็น
ของภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

กทส.  

7  1- 2 เดือน - น้าเสนอร่างเครื่องมือ กลไก ตามความ
เห็ฯของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ต่อ
คณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 
- ท่ีประชุมอนุกรรมการฯ ร่วมกัน
พิจารณา 

ร่างเครื่องมือกลไกที่ได้รับการปรับแก้ไข
ตามความเห็นของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่างเครื่องมือ 
กลไกที่ได้รับ 
ความเห็นชอบ 
จากคณะ 
อนุกรรมการฯ 
(มติท่ีประชุม) 
 
 
 

คณะอนุกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

8  ปรับปรุงร่างเครื่องมือ กลไก และส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะอนุกรรมการฯ 

ร่างเครื่องมือ 
กลไกที่ปรับปรุง
ตามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
จากคณะ 
อนุกรรมการฯ 
 
 
 

กทส.  

ปรับปรุงร่างเครื่องมือ กลไกฯ และน้าเสนอให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

ปรับปรุงร่างเครื่องมือ กลไกฯ และน้าเสนอให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

 

B 

ให้ปรับปรุง/แก้ไขและน้าเสนอ
อีกครั้ง 

 
เห็นชอบ คณะอนุกรรมการฯ

พิจารณา 
 

C 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

9  1 - 2 เดือน 
 
 

- น้าร่างเครื่องมือ กลไก ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ  
เสนอต่อ กก.วล. พิจารณา 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา 
(กก.วล./กอช.) 

ร่างเครื่องมือกลไกที่ปรับปรุง 
ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากคณะอนุกรรมการฯ 

ร่างเครื่องมือ กลไก
ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ  
(มติท่ีประชุม) 

คณะกรรมการฯ 
(กก.วล./กอช.) 

 

10  ปรับปรุงร่างเครื่องมือ กลไกและส่งให้
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ 

ร่างเครื่องมือ กลไก
ท่ีปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและ
ความเห็นของคณะ
กรรมการฯ 

กทส.  

11  1 เดือน น้าร่างเครื่องมือ กลไกท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เสนอ 
รมว.ทส. เพื่อพิจารณาน้าเสนอ ครม. 

ร่างเครื่องมือ กลไกท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

หนังสือน้าเรียน ครม. 
เพื่อพิจารณาร่าง
เครื่องมือ กลไก 

กทส. / รมว.ทส.  

12  1 – 2 
เดือน 

- น้าร่างเครื่องมือ กลไก น้าเสนอต่อ 
ครม. เพื่อพจิารณา 
- ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

- หนังสือน้าเรียน ครม. เพื่อพิจารณา
ร่างเครื่องมือ กลไก 
- เอกสาร (ร่าง) เครื่องมือ กลไก 
 
 
 
 
 

มติ ครม. คณะรัฐมนตรี  

ปรับปรุงร่างเครื่องมือ กลไกและน้าเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา 

น้าร่างเครื่องมือ กลไก เสนอ รมว.ทส. เพื่อ
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี 

C 

 คณะกรรมการฯ  
พิจารณา 

 ให้ปรับปรุง/แก้ไขและน้าเสนอ
อีกครั้ง 

เห็นชอบ 

D 

เห็นชอบ 

ให้ปรับปรุงแก้ไขที่เพิ่มเติม 

ปรับปรุง (ร่าง) เครื่องมือ กลไกฯ เสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 

 คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

13 
 

 
 

1 เดือน - แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผลักดัน/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย 

- มติ ครม. 
- เครื่องมือ/กลไก 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบ
มติ ครม. และ
ผลักดันถ่ายทอดสู่
กลุ่มเป้าหมาย 

กทส.  

14  ทุก 1 ปี - ติดตามความคืบหน้าผลการด้าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมินผล และน้าไปสู่การปรับปรุง/
พัฒนาต่อไป 

- มติ ครม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- แบบสอบถามการติดตามประเมินผล 

ผลการประเมิน
เครื่องมือ/กลไก 

กทส.  

13  ในกรณีเป็นกฎหมายหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว 
                                            

 - คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
(ร่าง) กฎหมาย 

(ร่าง) กฎหมาย (ร่าง) กฎหมาย 
ท่ีผ่านการตรวจ
พิจารณาแล้ว 

กฤษฎีกา  

14   - คณะรัฐมนตรีพิจารณา (ร่าง) กฎหมาย - มติคณะรัฐมนตรี 
- กฎหมาย 

คณะรัฐมนตรี  
 

15                                     
                                       

  กฎหมาย กฎหมาย ท่ี ได้ รั บ
ความเห็นชอบจาก
สภาฯ 

  

16     น้าไปสู่การบังคับใช ้   

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประกาศในราชกิจนุเบกษา 

น้าเสนอ 

D 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

น้าเสนอ 

น้าเสนอ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา 

D 
 

ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัต/ิถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

ติดตามความคืบหน้าผลการด้าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล 
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9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
 กระบวนการการจัดท้าเครื่องมือและกลไกส้าหรับการด้าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ           
มีมาตรฐาน คือ ได้แนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ที่สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติ และ/หรือ
บังคับใช้ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับนโยบาย
และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

กระบวนการ ตัวชี้วัด 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

การจัดท้าเครื่องมือ 
และกลไกสา้หรับ 
การด้าเนินงานตาม
พันธกรณีอนุสญัญาฯ 
พิธีสารฯ และความตก
ลงระหว่างประเทศอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

- ระยะเวลาในการ
จัดท้าเครื่องมือและ
กลไก 
- จ้านวนหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประชุม
รับฟังความคิดเห็น 

- จ้านวนเครื่องมือ
และกลไกท่ีได ้
- จ้านวนเครื่องมือ
และกลไกท่ีได้รับการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

จ้านวนเครื่องมือ/
กลไกท่ีน้าไปสู่การ
ปฏิบัติและ/หรือ
บังคับใช้ 

ผลการด้าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีน้า
เครื่องมือ/กลไกไปใช้ 
(ผลที่เกิดขึ้นท้ังทางบวก
และทางลบ) 

 
10. เอกสารอ้างอิง 
 ในการพิจารณากระบวนการจัดท้าเครื่องมือและกลไกส้าหรับการด้าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาฯ พิธี
สารฯ และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารอ้างอิงเพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 
 10.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
 10.2 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษืและใช้ประดยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 
2543 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
 10.3 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 10.4 อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้้า และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้้า ได้แก่  
  1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มี
ความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้า 
  2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศ
ไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้า 
  3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนาม
พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้า      
ข้อ 10 
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 10.5 พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 10.6 พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดชอบและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 10.7 เกณฑ์การจ้าแนกพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญของประเทศไทย 
   
11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี) 
 - 

12. เอกสารบันทึก  
           - 

13. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 1. ในกระบวนการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้องควรให้ครอบคลุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ 
 2. กระบวนการจัดท้า พัฒนา/ปรับปรุง (ร่าง) เครื่องมือ กลไกฯ โดยการจัดตั้งคณะท้างานให้มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายด้วย 
 3. ในกระบวนการปรับปรุงเครื่องมือ กลไกฯ และส่งให้คณะท้างาน, คณะอนุกรรมการฯ, คณะกรรมการฯ 
พิจารณา ข้อความระบุไม่ชัดเจน 

     จากเดิม 
-  ปรับปรุง (ร่าง) เครื่องมือ กลไกฯ และส่งให้คณะท้างาน , คณะอนุกรรมการฯ, คณะกรรมการฯ 

พิจารณา 

     แก้ไขเป็น 
-  ปรับปรุง (ร่าง) เครื่องมือ กลไกฯ และน้าเสนอให้คณะท้างาน, คณะอนุกรรมการฯ, คณะกรรมการฯ 

พิจารณาอีกครั้ง 

 4. ในกรณีที่เป็นกฎหมายควรระบุว่า : ไม่สามารถก้าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนได้ 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
(การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) 

 
1. บทน า 

กระบวนการการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) เป็นหนึ่งใน
กระบวนการด้านระบบการประสานและขับเคลื่อนของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเป็นงานในความรับผิดชอบของส านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ สชพ. แบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มงาน คือกลุ่มงานพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกลุ่มงานสิ่งเเวดล้อมชุมชน กลุ่มงานพ้ืนที่สีเขียวและนันทนาการ 
และงานบริหารงานทั่วไป สชพ. มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท พ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 การประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือออกเป็นกฏกระทรวง และออกเป็น
ประกาศกระทรวง โดยมีแนวทางดังนี้  

กรณีการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยออกกฎกระทรวง ต้องปรากฎว่าเป็นพ้ืนที่                    
ที่เข้าข่ายตามมาตรา 43 โดยทั้งนี้การออกเป็นกฎกระทรวง จะมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนกว่าจะมีการปรับปรุง
กฎกระทรวง เนื่องจากพ้ืนที่ที่ได้รับการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีกฎหมายเพ่ือการอนุรักษ์
คุ้มครองดูแลพื้นท่ี กฎกระทรวงจะท าหน้าที่สงวนรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ 

กรณีการประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยออกเป็นประกาศกระทรวง ต้องปรากฎว่าเป็นพ้ืนที่
เข้าข่ายตามมาตรา 45 โดยทั้งนี้การออกเป็นประกาศกระทรวงจะมีระยะเวลาในการใช้บังคับใช้ เนื่องจากประกาศ
กระทรวงจะท าหน้าที่เสริมกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้นแล้ว โดยจะท าหน้าที่ฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจนอยู่ในภาวะวิกฤตให้มีสภาพดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
(การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การประกาศพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม) จัดท าขึ้นเพ่ือ 

2.1 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรของส านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 
2.2 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน

เป็นมืออาชีพ และให้บุคคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม (การประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดการพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม (การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) 
3.1 เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีลักษณะตามธรรมชาติหรือมีคุณค่าทางธรรมชาติ ศิลปกรรม พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร 

พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูก
ท าลายหรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่ าย พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือ
ศิลปกรรมอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ และพ้ืนที่นั้นยังไม่ได้ถูกประกาศ ก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ 

3.2 ควบคุมและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดย
ทันที และส่วนราชการที่เก่ียวข้องไม่มีอ านาจตอบกฎหมายหรือไม่สามารถที่จะท าการแก้ไขปัญหาได้  

3.3 ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่และคุ้ม
ประโยชน์มากที่สุด 
 
4. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การประกาศพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม) ตั้งแต่การเสนอขอบเขตพ้ืนที่โดยภาคส่วนต่างๆ หรือเป็นข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพิจารณาศึกษาถึงความส าคัญ สภาพ
ปัญหาในพื้นที่ เพ่ือพิจารณาว่าเข้าข่ายตามมาตรา 43 หรือ 45 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
จัดท าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง การพิจารณาและการปรับปรุงร่างประกาศกระทรวง หรือร่าง
กฎกระทรวง จนได้ประกาศกระทรวง หรือกฎกระทรวงเพ่ือให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศลงใน      
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
 
5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การประกาศพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม) 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
 หน่วยงานภาครัฐทั้ง

หน่วยงานส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน 
ภาคประชาชน 
รัฐวิสาหกิจ 

พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  
 
 

ความต้องการและความ
คาดหวัง 

การประกาศพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นตาม
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  
 

การประกาศพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมซึ่งน าไปสู่การ
อนุรักษ์และคุม้ครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จุดควบคุมในกระบวนการ 1. มีการเก็บรวบรวมฐานข้อมลูที่ถูกต้อง ครอบคลุม และ
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีตลอดทั้งกระบวนการ 
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6. ค าจ ากัดความ 
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม หมายถึง พ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 43-45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเป็นกลไกทาง
กฎหมายที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการด าเนินการหรือส่งเสริมการด าเนินการใดๆ อันเป็นการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ควบคู่กับการด าเนินการฟ้ืนฟูด้วยวิธีอ่ืนๆ ต่อไป 

 
7. ความรับผิดชอบ 
 ในแต่ข้ันตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ใน
หัวข้อที่ 8  
 
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)  
 กระบวนการการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม (การประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม)               
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือขั้นตอนการก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ และขั้นตอนทางกฏหมาย                
ซึ่งสามารถเสนอได้จากทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ก าหนด เพ่ือพิจารณาว่าพ้ืนที่นั้นเข้าข่ายมาตรา 43 หรือ 45 โดยพิจารณาก าหนดมาตรการ ตาม
มาตรา 44 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หลังจากนั้นจะเข้าสู่
ขั้นตอนประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานท้องถิ่น จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนของกฏหมายต่อไป หลังจากนั้นน ามาจัดท าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามล าดับ เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
โดยในแต่ละขั้นตอนได้มีการระบุรายละเอียดของงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบ  
โดยกระบวนการขั้นตอนการจัดท าประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังแสดงในแผนภาพ 
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แผนภาพกระบวนการการจัดการพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม (การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) 
ล าดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย( 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1   
 
 

 
 

อย่างน้อย 1 
ปี 
 

1.1 การเสนอขอบเขตพ้ืนท่ีโดยภาคส่วนต่างๆ เช่น 
หน่วยราชการ ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีเห็นความส าคัญของพื้นท่ี 
1.2 ข้อสั่งการจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ข้อสั่งการ 
-ข้อเสนอ/  

ข้อเรียกร้อง 

 สชพ.  

2  
 

2.1. รวบรวมข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นหรือ
จังหวัดหรือนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวง 
2.2. พิจารณาศึกษาถึงความส าคัญ สภาพปัญหาใน
พื้นท่ี เพื่อพิจารณาเข้าข่ายตามมาตรา 43 หรือ 45 

ความต้องการของ
ท้องถิ่นหรือ
จังหวัด นโยบาย
ของรัฐบาลหรือ
กระทรวง 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการ
ก าหนดเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

สชพ.  

3  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี 
หน่วยงานท้องถิ่น จังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมท้ังในเรื่องของ 
1. การก าหนดเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
2. การก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า
ความเป็นไปได ้

รายงานการประชุม
รับฟังความคิดเห็น 

สชพ.  
ประชุมรับฟังความคิดเห็น 

พิจารณาศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามข้อ
สั่งการ/ความประสงค์  

 

รับข้อสั่งการ/ข้อเสนอ 
ขอบเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

A 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

4  

อย่างน้อย 6 
เดือน 

น าข้อมูลเขตพ้ืนท่ี และมาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากทุกภาคส่วน มาจัดท าร่างประกาศกระทรวง หรือ
ร่างกฎกระทรวง 

ข้อมูลเขตพื้นท่ี
และมาตรการท่ี
ได้รับความ
เห็นชอบจากทุก
ภาคส่วน 

ร่างประกาศ
กระทรวงหรือ 
ร่างกฎกระทรวง 

สชพ.  

5  

 

น าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวงเสนอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณา 

 ระเบียบวาระ
ประชุมอนุกรรมการ 

สชพ.  

6   
 

กฎหมาย
กฎระเบียบอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมใน
เขตพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

 

7  ปรับปรุงร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการ 

ร่างประกาศ
กระทรวงหรือร่าง
กฎกระทรวงที่ได้รับ
การปรับปรุงแล้ว 

สชพ.  

  

ปรับปรุงร่างประกาศกระทรวง หรือร่าง
กฎกระทรวง 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดท าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง 

A 

น าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง
เสนอให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณา 

B 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

8  

อย่างน้อย 

3 เดือน 

 

น าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวงเสนอให้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณา 

 

ร่างประกาศ
กระทรวงหรือร่าง
กฎกระทรวงที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ 

วาระการประชุม 

กก.วล. 

สชพ./สผ  

9   กฎหมาย
กฎระเบียบอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
ระเบียบวาระการ
ประชุม 

รายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

 

10  ปรับปรุงร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง 
ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กก.วล. 
 

ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะ กก.วล. 

ร่างประกาศ
กระทรวงหรือ
ร่างกฎกระทรวง
ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว 

สชพ./สผ  

 

ปรับปรุงร่างประกาศกระทรวง หรือร่าง
กฎกระทรวง 
 

น าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง
เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณา 
 

คณะกรรมการฯ
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

B 

C 
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ล าดับท่ี 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

11  

 

 

น าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวงเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 

ร่างประกาศ
กระทรวงหรือร่าง
กฎกระทรวงที่
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
กก.วล. แล้ว 

 สชพ./ทส.  

12  ร่างประกาศกระทรวงหรือร่างกฎกระทรวงที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก กก.วล. 

ระเบียบวาระการ
ประชุม
คณะรัฐมนตรี 

มติ ครม. คณะรัฐมนตรี  

13  ร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวงท่ีได้รับ
การปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
ครม. 

ข้อคิดเห็นแล
ข้อเสนอแนะของ 
ครม. 

ร่างประกาศ
กระทรวงหรือ
กฎกระทรวงที่
ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว 

สชพ./ทส.  

  

ปรับปรุงร่างประกาศกระทรวง หรือร่าง
กฎกระทรวง 
 

น าร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

C 

คณะรัฐมนตรี
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

D 
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ล าดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

14  

ไม่สามารถ
ระบุได้(อย่าง
น้อย 6 เดือน) 

 

ส่งร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวงให้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายโดยเชิญหน่วยงานต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการพิจารณา 

ร่างกฎกระทรวงหรือ
ร่างประกาศกระทรวง
ท่ีผ่าน การพิจารณา 
ครม. 
- ค าชี้แจงต่อ
กรรมการ  

หนังสือเรียน 
เลขาธิการ กก. 
กฤษฎีกาหรือ
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ร่าง 
กฎหมาย 

ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

 

15  ร่างประกาศกระทรวงหรือร่างกฎกระทรวงที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้ว 

- หนังสือจาก สนง. 
กฤษฎีกาตรวจสอบ
แล้วเสร็จ 
 

- ร่าง
กฎกระทรวง
หรือร่าง
ประกาศ
กระทรวงที่ผ่าน
การตรวจ
พิจารณาแล้ว 

คณะกรรมการ
กฤษฎีกาหรือ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่าง
กฎหมาย 

 

 

  

ส่งร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ
คณะกรรมการฯ ตรวจ

พิจารณา 

ผ่านการ
ตรวจแล้ว 

D 

E 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

16        

17  

ไม่สามารถ
ระบุได้ 

(อย่างน้อย 
1 ปี) 

 

ส่งร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวงท่ีผ่านการ
พิจารณาจาก กก. กฤษฎีกา หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ร่าง กฎหมาย ให้กับส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ร่างกฎกระทรวงหรือ
ประกาศกระทรวงที่
ผ่านการพิจารณา
จาก กก. กฤษฎีกา
หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ร่าง 
กฎหมาย 

 สชพ./ทส.  

18    ร่างท่ีผ่านการ
พิจารณา 

ส านัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

 

 

F 

E 

 

มี 

ไม่มี มีการเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรีหรือไม่ 

 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงนาม 

ส่งร่างประกาศกระทรวง หรือร่างกฎกระทรวง
ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

F 
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9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
 กระบวนการการจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (การประกาศพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) มีมาตรฐานงาน 
เพ่ือให้การประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฏหมายในการ
ประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้ การติดตามประเมินผล และการต่อระยะเวลาการบังคับใช้ โดย
เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม  โดยแยกเป็นตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 

กระบวนการ ตัวช้ีวัด 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การจัดการพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(การประกาศพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม) 

- ระยะเวลาในการ
พิจารณาพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
- จ านวนหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น 

จ านวนพ้ืนที่
คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมท่ี
ประกาศ 

ประชาชนได้
อยู่ใน
สิ่งแวดล้อม
ที่ดีข้ึน 

- ความสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมหลังถูก
ประกาศเป็นพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
- ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่อยู่ในใน
พ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 

 
10. เอกสารอ้างอิง 
 ในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีเอกสารอ้างอิง เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 
 10.1 ประกาศเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 10.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 
11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี) 
 - 
 
12. เอกสารบันทึก 
 - รายงานการประชุม 
 - หนังสือจากหน่วยงาน คนในพ้ืนที่ 
 - หนังสือตอบข้อหารือ 
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 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ 
การตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

 
1. บทน้า 

  

 นโยบายการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 จนถึง พ.ศ. 
2538 ประกอบด้วยแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่แบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าหลักออกเป็น 5 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าตามลักษณะและ
คุณสมบัติของพ้ืนที่พร้อมกับก้าหนดข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินประกอบ ส้าหรับเป็นกรอบให้ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้า ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหากมีการด้าเนินการตามที่มีข้อเสนอแนะไว้อย่าง
เคร่งครัด ระบบนิเวศลุ่มน้้ายังคงมีความสมดุลย์ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าว  แต่เนื่องจากยังมี 
ความจ้าเป็นในการพัฒนาประเทศ จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวผ่านการตรวจสอบที่ตั้งของกิจกรรม 
หรือโครงการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้้า และถูกก้าหนดไว้เป็นเงื่อนไขภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงาน ที่มีภารกิจการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธาร (ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 
และ 2) ดังนั้น การตรวจสอบที่ตั้งกิจกรรม/โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเป็น
เครื่องมือส้าหรับใช้สนับสนุนการจัดการเชิงพ้ืนที่ เช่น เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจอนุมัติโครงการของฝ่าย
บริหาร เป็นเครื่องมือประกอบการอนุญาตของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจหรือเป็นทางเลือก
ส้าหรับเจ้าของโครงการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

 

 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความส้าคัญ 
ของกระบวนการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า  ตลอดจนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
การก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จึงได้จัดท้าคู่มือส้าหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือใช้
ประกอบการปฎิบัติงานให้สามารถด้าเนินงานในเรื่องดังกล่าวได้ตามขั้นตอน ถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานส้าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือแสดงขั้นตอนและวิธีการท้างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
  และให้บุคคลากรสามารถท้างานทดแทนกันได้ 

2.2  เพ่ือให้จัดท้าข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามข้อก้าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี 
 ที่เก่ียวข้อง  กับการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้้า 

3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้้า 
      3.1.  เพ่ือตรวจสอบที่ตั้งของกิจกรรม/โครงการที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
 3.2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือประกอบการจัดท้าความเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดิน 
  ตามชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 
 3.3. เพ่ือน้าผลการตรวจสอบและแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าไปเป็นข้อมูลประกอบด้าเนินกิจกรรม/
  พัฒนา โครงการในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้้าอย่างเหมาะสม 
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4. ขอบเขต 
   

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า จัดท้าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติและก้าหนดขั้นตอนในการให้บริการข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
สามารถด้าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
5. ข้อก้าหนดที่ส้าคัญของกระบวนการการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 
 

ประเด็นข้อก้าหนด ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก้าหนดและกฏหมาย 
 หน่วยงานราชการ 

บริษัทเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ เจ้าของ
กิจกรรม/โครงการ  
ที่ด้าเนินโครงการ/
กิจกรรม  
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า 

ฝ่ายบริหาร 
หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในพ้ืนที่ 
ประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้้า 

มติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการ
ก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

ความต้องการและความ
คาดหวัง 

ข้อมูลผลการ
ตรวจสอบที่ตั้งของ
กิจกรรม/โครงการ ใน
พ้ืนทีช่ั้นคุณภาพลุ่มน้้า 
และข้อเสนอแนะ
มาตรการการใช้ที่ดิน
ในเขตลุ่มน้้า รวมทั้ง
แนวทางการ
ด้าเนินงานในเบื้องต้น 
ตามกฎหมายและ 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

การด้าเนินงานของ
กิจกรรมโครงการ ที่
สอดคล้องกับนโยบาย
การก้าหนดชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้้า และถูกต้อง 
ตามกฎ ระเบียบ  
และแนวทางปฏิบัติ 
ที่ก่ียวข้อง 
 

จุดควบคุมในกระบวนการ -ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูล 
- ระยะเวลาการตรวจสอบแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

 (7 วันท้าการ)
 
6. ค้าจ้ากัดความ 
 1.  หลักเกณฑ์ หมายถึง หลักก้าหนดที่ใช้ในการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าของประเทศ 
 2.  มาตรการ หมายถึง มาตรการที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือใช้ควบคุมการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้้าแต่ละชั้น 
 3. หลักเกณฑ์และมาตรการ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าและมาตรการ
ควบคุมการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้้า ที่ก้าหนดขึ้นโดยส้านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาเสนอแนะให้มีการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าของประเทศ 
 4.  พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1  หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้าที่ควรจะต้องสงวนรักษาไว้  เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะและสมบัติที่อาจมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่าย
และรุนแรง ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้นย่อย คือ 
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  1) พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 เอ  หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ที่ยังคงมีสภาพป่าสมบูรณ์ปรากฏอยู่ในปี 
พ.ศ. 2525 ซึ่งจ้าเป็นต้องสงวนรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้้าล้าธารและเป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ 
  2)  พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 บี  หมายถึง พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 ซึ่งสภาพป่าส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ได้ถูกท้าลาย 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือพัฒนาการใช้ที่ดินรูปแบบอ่ืนก่อนหน้าปี พ.ศ. 2525 และการใช้ที่ดินหรือการ
พัฒนารูปแบบต่างๆ ที่ด้าเนินการไปแล้วจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นพิเศษ 
 5.  พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 2  หมายถึง พ้ืนที่ที่มลีักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะต่อการเป็นต้นน้้าล้าธารในระดับ
รองลงมา และสามารถน้ามาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่ส้าคัญได้ เช่น การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น 
 6.  ลุ่มน้้าชั้นที่ 3  หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้า ซ่ึงพ้ืนที่โดยทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งกิจการท้าไม้ 
เหมืองแร่ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น 
 7.  พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 4  หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้า ที่มีสภาพป่าได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์
เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนมาก 
 8.  พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 5  หมายถึง พ้ืนที่ภายในลุ่มน้้า ที่มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม หรือเนิน
ลาดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเพ่ือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะท้านาและ
กิจการอื่นๆ ไปแล้ว 
 

 

7. ความรับผิดชอบ 
  

 ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้ก้าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งรวบรวมและแสดงไว้ในหัวข้อที่ 8 
 
 

8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
กระบวนการตรวจสอบข้อมูล มีรายละเอียดดังแสดงในรูป
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๔ 
 

รูปแผนภาพกระบวนการการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้้า 
ล้าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลติ ผูร้ับผดิชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  1 
วัน 

ผู้ขอรับบริการจัดท้าหนังสืออย่างเป็นทางการส่งมายัง 
สผ. 

หนังสือท่ีส่งมาลงระบบ
สารบรรณกลาง สผ.  
 

หนังสือขอ 
ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบ 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

กบด. ระบบสารบรรณ 
สผ. 

2  1 
วัน 
 
 

รับเรื่องการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนท่ีชั้น
คุณภาพลุ่มน้้า 
 

หนังสือถูกจัดส่งไปยัง
ระบบสารบรรณ กบด. 
และ กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้ท่ีดิน
รับเรื่องและมอบหมาย
งานให้กับผู้รับผิดชอบ 

หนังสือขอ 
ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบ 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการใช้ท่ีดิน 

- ระบบสารบรรณ 
กบด. 
- ระบบสารบรรณ 
กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการการใช้ท่ีดิน 

3  3 
วัน 
 

รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  และจัดท้าให้อยู่ใน
มาตรฐานท่ีใช้ส้าหรับการตรวจสอบข้อมูลกับแผนท่ี 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท้า 
แผนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้้าและข้อเสนอแนะมาตรการ
การใช้ท่ีดิน 
 
 
 

- ท่ีตั้งโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
ตามพิกัดภูมิศาสตร์ 
- แผนท่ีชั้นคุณภาพ 
ลุ่มน้้าตามมติ ครม. 

ท่ีตั้งโครงการ/
กิจกรรมในพื้นท่ี 
ลุ่มน้้าตามมติ ครม. 
 
 

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

แผนท่ีชั้นคุณภาพ
ลุ่มน้้าบริเวณที่ตั้ง
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนา 

4   
วัน 

-ประสานงานเจ้าของโครงการในการลงตรวจสอบ
พื้นท่ี 
-ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบพื้นท่ีลุ่มน้้า และรวบรวมข้อมูล
ในพื้นท่ีเพื่อประกอบการจัดท้าความเห็น 
 

แผนท่ีชั้นคุณภาพ 
ลุ่มน้้าบริเวณที่ตั้ง
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนา  

ผลการส้ารวจ 
ข้อมูลพื้นท่ี
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่มงานวิเคราะห์
มาตรการใช้ท่ีดิน 

พิกัดท่ีตั้งของ
กิจกรรม/โครงการ
พัฒนาและ
รายละเอียด
สภาพแวดล้อมของ
พื้นท่ีลุ่มน้้าย่อย 

5  2 
วัน 
 
 

แจ้งผลการตรวจสอบพื้นท่ีลุ่มน้้าต่อเจ้าของโครงการ 
ท่ียื่นขอ พร้อมข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ท่ีดินตาม
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ส้าหรับกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาในแต่ละชั้น
คุณภาพลุ่มน้้า 

หนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบข้อมูลชั้น
คุณภาพลุ่มน้้า 

จัดส่งหนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบ 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าไป
ยังเจ้าของกิจกรรม/
โครงการ 

ลสผ./กบด. ระบบสารบรรณ 
สผ. 

วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าแผนท่ีและข้อเสนอแนะ
มาตรการการใช้ท่ีดินตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

จัดท าหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
มาตรการการใช้ท่ีดินเสนอต่อผู้บริหาร 
เพื่อแจ้งตอบผู้ขอรับบริการ 
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ี (เฉพาะบางกรณี) 

ศึกษาและสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น และประสาน
ผู้รับบริการเพื่อเตรียมจัดท าแผนท่ีและเตรียม
ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผู้ขอรับบริการจัดท าหนังสือเป็นทางการส่งมายัง 
สผ.(พร้อมแนบข้อมูลแผนท่ีโครงการในรูปแบบ 
Shape File Digital) และบรรจุในรูปแบบซีดี  

หนังสือของผู้รับบริการถูกส่งมายัง กบด. 
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๕ 
 

9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
 กระบวนการการตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

กระบวนการ ตัวชี้วัด 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

การตรวจสอบและ
ให้บริการข้อมลูแผนที่
ช้ันคุณภาพลุม่น้้า 

ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบข้อมลู
กิจกรรม/โครงการ 
ในพื้นทีลุ่่มน้้าเป็นไป
ตามก้าหนด 

แผนที่ช้ันคุณภาพ 
ลุ่มน้้า ที่มีกิจกรรม/
โครงการตั้งอยู่ 
ที่ถูกต้องและเป็นไป
ตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 

แผนที่ช้ันคุณภาพ 
ลุ่มน้้าที่มีกิจกรรม/
โครงการ ตั้งอยู่ 
สามารถน้าไป
ประกอบการตัดสินใจ
ด้าเนินงานภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ  
หรือยกเลิกกิจกรรม/
โครงการ 

 
10. เอกสารอ้างอิง  

 

ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้้า  มีเอกสารอ้างอิงเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 

10.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
10.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก้าหนดประเภทและขนาด  

ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

11. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี) 
  

 1. แบบส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ส้าหรับผู้รับบริการจัดส่งคืนให้ สผ. ภายหลังได้รับหนังสือ
แจ้งผลการตอบสอบที่ตั้งกิจกรรม/โครงการในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 

2. บันทึกเสนอผู้บริหาร ซึ่งแสดงระยะเวลาในการด้าเนินงานตรวจสอบและให้บริการแผนที่ชั้นคุณภาพ 
ลุ่มน้้า 
 

12. เอกสารบันทึก 
  

 1. ส้าเนาหนังสือแจ้งตอบผู้รับบริการ จ้านวน 1 ฉบับ   
 2. ไฟล์ .pdf  หนังสือแจ้งตอบผู้รับบริการ  จัดเก็บไว้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายงานในการแจ้งผลการ
ตรวจสอบ 
 3. แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่มีกิจกรรม/โครงการ ตั้งอยู่จ้านวน 1 ฉบับ 
 

 ข้อมูลทั้งสามข้อดังกล่าวจัดเก็บไว้ในระบบแฟ้มงานของกลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการการใช้ที่ดิน   
กองบริหารจัดการที่ดิน 
  

(146)



คู่มือกระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั 

1. บทน า 

กระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

เป็นกระบวนการที่อธิบายถึงความเชื่อมโยงของขั้นตอนการวิเคราะห์และพิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา 37 – 41 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2535  โดยกระบวนการดังกล่าว เป็นงานในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ (สวล.) เป็นหน่วยงานระดับส านัก/กอง ภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือกระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ในระดับจังหวัด 

2.1 เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และให้บุคลากรสามารถท างาน 

ทดแทนกันได้ 

2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

2.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท า แผนปฏิบัติการ

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และสามารถน าไปถ่ายทอดหรือสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

3.1 เพ่ือให้การด าเนินงานตาม มาตรา 37 - 41 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พุทธศักราช 2535 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือให้การจัดท า วิเคราะห์และกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีความถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด ตั้งแต่ขั้นตอนการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด การแจ้งจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด การจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ  

ในระดับจังหวัด การรวบรวมและวิเคราะห์กลั่นกรองแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และค าขอรับจัดสรรงบประมาณ 

การประเมินความพร้อมของโครงการที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ การเสนอแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

และผลการวิเคราะห์โครงการต่อคณะท างานด้านเทคนิควิชาการ คณะอนุกรรมการก ากับการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  
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ในระดับจังหวัด และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การแจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การจัดท า 

ค าขอตั้งงบประมาณและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดเตรียมเอกสารชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการและ

กรรมาธิการงบประมาณ การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงบเงินอุดหนุนภายใต้โครงการถ่ายโอนการ

สนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของ  

การเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ

จังหวัด และการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ

จังหวัด 

5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 

ประเด็นข้อก าหนด 
ความต้องการและ 

 ความคาดหวัง
 จุดควบคุมในกระบวนการ

ข้อก าหนด 
และกฎหมาย 

ผู้รับบริการ 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิง่แวดล้อมจังหวัด 
- ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 - ส านักงบประมาณ

 
- องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ได้รับ 
การอดุหนุนงบประมาณ 
และมีความพร้อมใน 
การด าเนินโครงการและ
เบิกจ่ายตามแผนปฏบิัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ก าหนด 

 
- ระยะเวลาที่ใช ้
ในการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดบัจังหวัด 
- ความครบถ้วน สมบูรณ ์
และถูกต้องของการด าเนินการ 
ตามกระบวนการวิเคราะห์
แผนปฏบิัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด และ
สอดคล้องกับปฏิทนิ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
ของส านักงบประมาณ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ 
การอบรมสัมมนา 
 

 
มาตรา 37-41  

พระราชบัญญตัิแห่ง
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พุทธศักราช 2535 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ประโยชนจ์ากโครงการทีไ่ด้รบั 

 การสนับสนนุงบประมาณ

 
- การด าเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหา

 สิ่งแวดล้อมในระดบัพื้นที่

 

6. ค าจ ากัดความ 
6.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 หมายถึง กฎหมายที่ใช้

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยการก าหนดกลไก เครื่องมือ มาตรการต่างๆ 
รวมถึงบทลงโทษ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ หมวดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
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แห่งชาติ  หมวดกองทุนสิ่งแวดล้อม  หมวดการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  หมวดการควบคุมมลพิษ  หมวดมาตรการ
ส่งเสริม  หมวดความรับผิดทางแพ่ง  หมวดบทก าหนดโทษ 

6.2 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หมายถึง แผนที่ผู้ว่ าราชการจังหวัด 
ในท้องที่เขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 จัดท าขึ้น และเสนอ  
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติได้แจ้งให้จังหวัดนั้นจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในกรณีที่
จังหวัดใด ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 แต่ประสงค์
จะด าเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดท า 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้ 

6.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง  กรรมการ ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อม ไม่เก ินแปดคน  ซึ ่งคณะรัฐมนตรีแต ่งตั ้งเป็นกรรมการ และ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ 

6.4 คณะอนุกรรมการก ากับการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
หมายถึง คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือประสานการจัดท าและกลั่นกรอง
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดก่อนน าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณา ให้ค าแนะน าและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แก่จังหวัดและท้องถิ่น และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นประธาน 
อนุกรรมการ  อนุกรรมการ ประกอบด้วย เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือผู้แทน  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพรือผู้แทน  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน  อธิบดีกรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้แทน  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหรือผู้แทน  อธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้แทน   
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน  ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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6.5 คณะท างานด้านเทคนิควิชาการ หมายถึง คณะท างานที่แต่งตั้งขึ้นโดย คณะอนุกรรมการก ากับการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นด้านเทคนิควิชาการ
ต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วย รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะท างาน  และคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  ผู้แทนกรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ผู้แทน
ส านักงบประมาณ  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16  ผู้แทน
ส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนกรมศิลปากร  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้แทนกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง  ผู้แทนกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  ผู้แทนกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม)  ผู้แทนส านักความหลากหลายทางชีวภาพ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  ผู้แทนส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ เป็นคณะท างานและ
เลขานุการ 

7. ความรับผิดชอบ 
ในแต่ละข้ันตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและ

แสดงไว้ในหัวข้อที่ 8 

8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
กระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จะเริ่ม

จากการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
และแจ้งจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด รวบรวมแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และวิเคราะห์  
กลั่นกรองค าขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ เสนอคณะท างานด้านเทคนิควิชาการ คณะอนุกรรมการก ากับ
การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามล าดับ ก่อนเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หลังจากนั้น สผ. ในฐานะหน่วยตั้งงบประมาณ จะจัดท าและ
จัดส่งแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ส านักงบประมาณพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศใช้  สผ. จะแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มด าเนินโครงการ โดยจะมีการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานและความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นระยะๆ  ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนได้มีการระบุ
รายละเอียดของงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบ ของกระบวนการการวิเคราะห์
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด มีรายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนภาพกระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  1-2 ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
และการจัดท าค าขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับการก่อสร้างหรือด าเนินการ เพื่อให้มี
ระบบน้ าเสียรวม รวมท้ังเอกสารประกอบการ
พิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ทสจ. สสภ. และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป้าหมาย 
 
 

เนื้อหาและความรู้ของวิทยากรในการ
สัมมนา 
 

- ผู้รับบริการ (ทสจ. สสภ. 
และ อปท.)  
มีความพึงพอใจต่อการ
เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การฯ  
ในระดับจังหวัด 

สวล.  

2  
 
 
 
 

30-45 - ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
- แจ้งจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ตามมาตรา 37 และ 39 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ส่งให้ 
สผ. พิจารณา ภายใน 120 วัน นับแต่วันท่ีแจ้ง 
 
 
 
 

-หนังสือแจ้งจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดในปีท่ีผ่านมา 
-หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับ
จังหวัดในปีท่ีผ่านมา 
- แผนแม่บทและแผนต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

- หนังสือแจ้งจังหวัดจัดส่ง
แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด 
- หลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด 

สวล. - พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พุทธศักราช 
2535 มาตรา 37 
และ 39 
- หลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในระดับจังหวัด 

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

A 

แจ้งจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจ ัดการค ุณภาพสิ ่ง แ วดล ้อม ใน
ระดับจังหวัด 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่ง
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และค าขอรับการ
อุดหนุนงบประมาณโครงการให้ สผ. 

- ข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
- วิธีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา 
- การก าหนดยุทธศาสตร์/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แผนระยะ ๕ ปี) 
- หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด และการจัดท าค าขอรับจัดสรร
งบประมาณ 

- แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 
- เอกสารประกอบการ
พิจารณาค าขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์ฯ 

ทสจ./องค์การ
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) 

 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-45 1.การพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยการ
รวบรวมแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
และพิจารณาสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
- สรุปภาพรวมของจังหวัดท้ังหมด ท่ีจัดส่ง
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด มายัง สผ. 
- ตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของ
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด รายจังหวัด 
- จัดท าสรุปภาพรวมของแผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด รายจังหวัด โดยจ าแนกตาม
แผนงานท่ีสอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (แผนระยะ 5 ปี) และแหล่ง
งบประมาณ 
2.การพิจารณาค าขอรับจัดสรรงบประมาณ 

- เล่มแผนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด 
- ค าขอรับจัดสรรงบประมาณ พร้อม
เอกสารประกอบ 

- สรุปจ านวนแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ในระดับจังหวัด 
- สรุปจ านวน แผนงาน 
โครงการและงบประมาณ 
จ าแนกตามแหล่ง
งบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด 
- ผลการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร 
ประกอบค าขอรับจัดสรร
งบประมาณ/ประเด็นท่ี
ต้องชี้แจงเพิ่มเติม 

สวล.  

A 

จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่ง
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และค าขอรับ 
การอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ สผ. 

A 

ร วบร วมแ ล ะวิ เ ค ร าะ ห์ ก ลั่ น ก ร อ ง
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และค าขอรับ
จัดสรรงบประมาณ พร้อมรายละเอียด
เอกสารประกอบการพิจารณา ตาม
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ของ
เอกสารประกอบรายการท่ีขอรับจัดสรร
งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พร้อมยกร่าง 
ประเด็นข้อสังเกตและข้อชี้แจง 
- จัดท ารายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ท่ีขอรับจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ รายโครงการ 
- จัดท าสรุปโครงการและงบประมาณท่ีขอรับ
จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ รายจังหวัด 
 

- ประเด็นข้อสังเกตและ
ข้อชี้แจงของรายการท่ี
ขอรับจัดสรรงบประมาณ 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-45 - ประชุมร่วมกับ อปท. ท่ีเสนอโครงการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทสจ. สสภ. และ 
คพ. เพื่อประเมินความพร้อมด้านเทคนิค
วิชาการและการบริหารจัดการโครงการ 
- ลงพื้นท่ีส ารวจและประเมินโครงการในด้าน
เทคนิควิชาการและความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
โครงการ 
- แจ้ง อปท. ผู้เสนอโครงการ จัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติม ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 
 

- ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นต่อความ
ครบถ้วนของเอกสาร ประกอบการ
พิจารณาขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
และประเด็นท่ีต้องชี้แจงเพิ่มเติม 

- สรุปประเด็นท่ี อปท.ท่ี
ขอรับการสนบัสนุน
โครงการต้องชี้แจงและ
จัดท าเอกสารเพิ่มเติม 
- หนังสือแจ้ง อปท. ท่ี
ขอรับการสนับสนุน
โครงการ จัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติม 

สวล.  

ประเมินความพร้อมของโครงการและ
แจ้งการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม 

A 

A 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

6  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าวาระ
เสนอคณะท างานด้านเทคนิควิชาการ เพื่อ
พิจารณาภาพรวมแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด และผลการวิเคราะห์โครงการต่อ 
ประกอบด้วย 
- ผลการรวบรวมแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด 
- ผลการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสารประกอบรายการท่ีขอรับจัดสรร
งบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 

- ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ โครงการ
ท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

วาระการประชุม
คณะท างานด้านเทคนิค
วิชาการและรายละเอียด
เอกสารประกอบการ
พิจารณา 

สวล.  

7  1 คณะท างานด้านเทคนิควิชาการพิจารณา
ความพร้อมของโครงการ โดยการตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลการพิจารณาตามท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ เสนอ 
 

วาระการประชุมคณะท างานด้านเทคนิค
วิชาการและรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

ผลการพิจารณาของ
คณะท างานด้านเทคนิค
วิชาการ 

คณะท างาน 
ด้านเทคนิค

วิชาการ 

 

8  
 
 

30 สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าวาระ
เสนอคณะอนุกรรมการก ากับการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผล
การรวบรวมแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
และผลการพิจารณาของคณะท างานด้าน
เทคนิควิชาการ 
 
 
 

ผลการพิจารณาของคณะท างานด้าน
เทคนิควิชาการ 

วาระการประชุม
คณะอนุกรรมการก ากับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและ
รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

สวล.  

A 

น าเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และ
ผลก าร วิ เ ค ร า ะห์ โ ค ร งก า ร ภา ย ใ ต้
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ต่อ
คณะท างานด้านเทคนิควิชาการ 

ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเทคนิค
วิชาการ และความพร้อมของโครงการ 

เสนอต่อคณะอนุกรรมการก ากับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแดล้อมในระดับจังหวัด 
พิจารณา 

A 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

9  
 
 
 
 
 

1 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ฯ  ในระดับจังหวัด และโครงการท่ีเสนอ
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ตามผลการ
พิจารณาของคณะท างานด้านเทคนิควิชาการ 

วาระการประชุมคณะอนุกรรมการ 
ก ากับการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด
และรายละเอียดเอกสารประกอบการ
พิจารณา 

ผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ 

คณะอนุ 
กรรมการก ากับ

การจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
เพื่อการจัดการ

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ในระดับจังหวัด 

 

10  
 
 

30 แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
ไปยังจังหวัด 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
 

หนังสือแจ้งจังหวัดไม่เห็นชอบ
โครงการท่ีเสนอขอรับ 
การอุดหนุนงบประมาณ 

สวล.  

11  30 สผ. ในฐานะเลขานุการฯ จัดท าวาระเสนอ
น าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิจารณาผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด และ
เห็นชอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด เพื่อเสนอตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณของ สผ. 

ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
 

วาระการประชุมเสนอ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและเอกสาร
ประกอบ 
การพิจารณา 

สวล.  

12  
 

1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อ
เสนอตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของ สผ. 
 

วาระการประชุมเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 

ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิ

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิ

 

คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เสนอต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

A 

คณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

A 

B 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

13  
 
 
 
 
 

30 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

หนังสือแจ้งจังหวัดไม่
เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดและโครงการท่ี
เสนอขอรับการอุดหนุน
งบประมาณ 

สวล.  

14  
 

30 - แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ต่อส านักงบประมาณและส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จัดเตรียมเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

- หนังสือแจ้งมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ถึงส านัก
งบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- เอกสารประกอบ 
การชี้แจงต่คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สวล.  

15  60 ประกอบด้วย 
1.จัดท ารายละเอียดแผนความต้องการงบ
ลงทุนเบื้องต้นและค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2. ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณ
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด  
 

จ านวนโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ค าขอตั้งงบประมาณ
โครงการถ่ายโอนการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด 

สวล.  

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

A 

A 

B 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณตามแผนความ
ต้องการงบลงทุนเบื้องต้น และค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

16  30 1. จัดเตรียมเอกสารงบประมาณและเข้าร่วม
ชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการ และกรรมาธิการ
งบประมาณ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
2. เอกสารสรุปโครงการ  
จ านวน 1 แผ่น (one page) 
 

ค าขอตั้งงบประมาณโครงการถ่ายโอน
การสนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด 

เอกสารงบประมาณ 
ประกอบการชี้แจงต่ออนุ
กรรมาธิการ และ
กรรมาธิการงบประมาณ 

สวล.  

17  
 
 
 
 
 
 

30 - แจ้งการจัดสรรงบประมาณไปยังจังหวัดเพื่อ
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็น
หน่วยรับงบประมาณด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
 
 
 
 

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.... 

- หนังสือแจ้งจังหวัด
จัดสรรงบประมาณให้ 
อปท.  

สวล.  

18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ขั้นตอน กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธี
ปฏิบัติ ในการบริหารเงินอุดหนุน เพื่อ
ด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ 
ในระดับจังหวัด 

เนื้อหาและความรู้ของวิทยากรในการ
สัมมนา 
 

- ผู้รับบริการ (อปท.) มี
ความพึงพอใจต่อการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงเป็นหน่วยรับงบประมาณ  
ในการบริหารงบ 
เงินอุดหนุนภายใต้โครงการ
ถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ในระดบัจังหวัด 

สวล. - ระเบียบการก่อ
หน้ีผูกพันข้ามปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2534 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2549 
- หนังสือ ส านัก
งบประมาณ ท่ี นร 
0704/ว78 ลงวันท่ี 
15 สิงหาคม 2554
เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธี

A 

A 

จัดเตรียมเอกสารชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการ 
และกรรมาธิการงบประมาณ 
 

แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการถ่ายโอน
การสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและ
พิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ในการบริหารงบเงินอุดหนุน
ภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
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ล าดับที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบัติ 
ในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของ
รายการก่อหน้ี
ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ โดย
ไม่เพ่ิมวงเงิน 
ก่อหน้ีผูกพัน 

19  
 
 
 
 
 
 

365 
 
 
 
 
 
 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าของโครงการและแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 

อปท. เจ้าของ
โครงการ 

- ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย 
การพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2553 

20  
 
 
 
 
 

365 - ตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุน ทสจ. และ 
สสภ. ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับ
จังหวัด และติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด 
- ก าหนดขอบเขตการด าเนินการให้ ทสจ. และ 
สสภ. และประสาน  
กลุ่มงานคลังและพัสดุ เพื่อด าเนินการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ในการโอนงบประมาณให้ ทสจ. และ 
สสภ. ด าเนินการ 

- ข้อก าหนดงานภารกิจร่วมระหว่าง สผ. 
และ สสภ. 
- ข้อก าหนดงานภารกิจร่วมระหว่าง สผ. 
และ ทสจ. 

- รายงานการติดตาม
ประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
ในระดับจังหวัด 
- รายงานการประเมิน
โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติฯ ในระดับ
จังหวัด 

ทสจ. 
สสภ. 

 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
และความก้ าวหน้าของการเบิกจ่ าย
งบประมาณ 

- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด 
- ติดตามและประเมินผลโครงการท่ีได้รับ
การอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผน
ปฎิบั ติ ก าร เพื่ อการจั ดการ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

A 
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9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
กระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

กระบวนการ 
ตัวช้ีวัด 

กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
การวิเคราะห์
แผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 

- ระยะเวลาที่ใช้ใน
การวิเคราะห์
แผนปฏิบัติการฯ ใน
ระดับจังหวัด 
- ความครบถ้วน 
สมบูรณ์และถูกต้อง
ของการด าเนินการ
ตามกระบวนการ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด 
และสอดคล้องกับ
ปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ของส านัก
งบประมาณ 
- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม
สัมมนา 

จ านวน
แผนปฏิบัติการ
เพ่ือการจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด 

จ านวนโครงการที่
ขอรับการอุดหนุน
งบประมาณ ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

- ผลการด าเนินการ
โครงการเป็นไปตาม                
ตามแผนงานที่ระบุไว้ 
- โครงการที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ สามารถ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

10. เอกสารอ้างอิง 
ในการจัดท ากระบวนการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด มีเอกสารอ้างอิงเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แก่ 
10.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37-41 
10.2  หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
10.3  ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
10.4 หนังสือ ส านักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว78 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับ

 วิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
10.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 

 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ 2553
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11. แบบฟอร์มท่ีใช้ (ถ้ามี) 
11.1 แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้า แผน -ผล การปฏิบัติงานและแผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ประกอบด้วย
-  แบบรายงานสถานะการด าเนินงาน ก่อนก่อหนี้ผูกพัน (แบบฟอร์ม 1)
-  แบบรายงานสถานะการด าเนินงาน ภายหลังก่อหนี้ผูกพัน (แบบฟอร์ม 2)
-  แผนผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ (แบบฟอร์ม 3)

11.2  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

12. เอกสารบันทึก 

ข้อมูลหรือหลักฐาน ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บ 

วาระและรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่เกี่ยวข้อง
และเอกสารประกอบ 
การพิจารณา 

เพ็ญนภา ตู้เหล็กบริเวณหน้าห้อง
เก็บเอกสาร 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

ส าเนาหนังสือแจ้งจังหวัด
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 

เพ็ญนภา แฟ้มเอกสารภายในตู้
เหล็กบริเวณผนังของห้อง
เก็บเอกสาร 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

หนังสือจังหวัดจัดส่ง
แผนปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด 

เพ็ญนภา แฟ้มเอกสารภายในตู้
เหล็กบริเวณผนังของห้อง
เก็บเอกสาร 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

รายงานการประเมิน
โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติฯ ในระดับ
จังหวัด 

ประมวล ตู้เก็บเอกสารของนางสาว
ประมวล 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

รายงานการติดตาม
ประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
ในระดับจังหวัด 

ภัทราภรณ์ ตู้เก็บเอกสารของนางสาว
ภัทราภรณ์ 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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คูม่ือการประสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา 

 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         โดย ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค าน า 

 

ด้วยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๑ 

ก าหนดให้ทุกกระทรวง จัดให้มี “ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ”เพ่ือท าหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภา ให้เห็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และได้ก าหนดให้กระทรวงจัดให้มี

กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพ่ือสนับสนุนการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตาม

แนวปฏิบัติและระยเวลาที่ก าหนด โดยในส่วนของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น 

มีส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ท าหน้าที่ผู้ช่วย ปคร. และกลุ่มงานอ านวยการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร. 

เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน ให้การประสานภารกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และสนับสนุนการด าเนินงาน

ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในการจัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี การติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี การประสานชี้แจงคณะกรรมาธิการ และ

การประสานการเสนอร่างกฎหมายและติดตามร่างกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ                                                                                                         

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ จึงได้จัดท าคู่มือการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดขั้นตอน

การปฏิบัติงานของกิจกรรมและกระบวนงานต่างๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.  และสร้างมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสร้างผลงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสามารถเผยแพร่

ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่ เพ่ือขอรับบริการ

ที่ตรงกับความต้องการด้วย 

 

 

 

 

  

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

(162)



สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานและแผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน                        ๑  

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน                                                                          ๑๑                                                                                           

๒.๑ การลงรับเรื่อง                                                                                          ๑๑ 

๒.๒ การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง                                                                     ๑๑                                                            

๒.๓ การรายงานผล                                                                                          ๑๔ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘                                               

ภาคผนวก ข ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘                                                                           

ภาคผนวก ค ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
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๑ 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 

๑.๑ อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑๑ ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและแผนการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

 และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ 
(๒) วิเคราะห์และประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อมระดับชาติเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(๓) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
(๔) เสนอแนะนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับนโยบายและแผนของประเทศ 
(๕) วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ของประเทศ 
(๖) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และมาตรการอ่ืน  ๆ 

  เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้มีการน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากร     

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

   กลุ่มงานนโยบายและแผน  กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ 

  กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๒ 

๑.๒ ประเภทงาน 

  จัดท านโยบายและแผน และน าไปสู่การปฏิบัติ 

๑.๓ ลักษณะงาน  
จัดท าและพัฒนานโยบายและแผนเพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรอง
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด การเสนอแนะนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมกับนโยบายและแผนของประเทศ และการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ 

๑.๔ หน้าที่และความรับผิดชอบ  :  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีภารกิจหลักที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ฯ 

ระดับนโยบาย ที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยมี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ และ สผ. โดย สวล./กลุ่มงาน
อ านวยการฯ ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กก.วล. ในการอ านวยการงาน กก.วล. ประกอบด้วย  

๑) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๓) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประสานการน าเรื่องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๔) จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๕) แจ้งมติ กก.วล. ให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
๖) ประสานและติดตามการด าเนินงานตามมติ และนโยบายของ กก.วล. 

๒. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามค าสั่งส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕๕๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (Cabinet and Parliamentary Liaison Officer: CPLO) ของส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปคร.สผ.) โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๓ 

๒) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่จัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๓) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด ในการจัดท าความเห็นในเรื่องที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นเพื่อให้สามารถส่งความเห็นได้ทันตามก าหนดเวลา 

๔) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕) ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ 

๖) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ 
๗) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวางแผนเสนอ

ร่างกฎหมายต่อรัฐสภา 
๙) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ที่เสนอต่อรัฐสภา 

ในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือชี้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่  
ในอ านาจหน้าที่ของรัฐสภา 

๑๐) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่รัฐมนตรี
มอบหมาย 

๑.๕ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

ภายในองค์กร : 
๑. รองเลขาธิการ สผ. ที่เลขาธิการ สผ. แต่งตั้งให้ท าหน้าที่ ปคร.สผ. 
๒. ผอ.สวล. ท าหน้าที่ผู้ช่วย ปคร.สผ. 
๓. ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กลุ่มงานอ านวยการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ : 

ท าหน้าที่หน่วยประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) 
๔. ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ส านัก/ กอง ภายใน สผ. 

ภายนอกองค์กร : 
๑. ปคร.ทส. 
๒. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ประสานงานกรณีท่ีได้รับเอกสารไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อสงสัย) 

๑.๖ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้แก่ ปคร. และผู้ช่วย ปคร.  

เนื่องจาก ปคร. เป็นข้าราชการระดับสูง มีภารกิจประจ าค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้ช่วย ปคร. และฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. 
(กลุ่มงานอ านวยการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) จึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ปคร. 
ให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
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๔ 

๑.๗ ขอบเขต 
กระบวนการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จะครอบคลุมตั้งแต่การลงรับเรื่อง การวิเคราะห์

และกลั่นกรองเรื่อง เพ่ือเสนอ ปคร. สผ.  และการรายงานผล เพ่ือประมวลเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณาในรอบ 
๑ เดือน และจัดท ารายงานเสนอ ปคร.สผ. ผ่าน ผู้ช่วย ปคร.สผ.  

๑.๘ ค าจ ากัดความ 
๑. ปคร.        -     “ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Cabinet 

and Parliamentary Liaison Office : CPLO 
๒. ปคร.สผ.    - ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในที่นี้ หมายถึง รองเลขาธิการ สผ. ที่ เลขาธิการ สผ. แต่งตั้ง 
๓. ผู้ช่วย ปคร.  -     ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในที่นี้ หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๔. ทส.    - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. สผ.    - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. สร.    - ส านักงานรัฐมนตรี 
๗. สป.ทส.    - ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. สปคร.ทส. - ส านักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
๙. สรป.    - ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑๐. สบก.    - ส านักบริหารกลาง 
๑๑. สลค.    - ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑๒. ครม.    - คณะรัฐมนตรี 
๑๓. สวล.    - ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๑๔. สลก.    - ส านักงานเลขานุการกรม 
๑๕. นรม.    - นายกรัฐมนตรี 
๑๖. รอง นรม.  - รองนายกรัฐมนตรี 
๑๗. รมว.ทส.   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๘. ปกท.ทส.  - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๙. รอง ปกท.ทส.  - รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๐. ปคร.    - ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
๒๑. ผอ.สวล.    - ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๒๒. คกก.    - คณะกรรมการ 
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๕ 

๑.๙ แผนภาพของกระบวนการ : การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ สผ. 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 

๒๐ นาที/ฉบับ ๑.  สารบรรณ สผ. รับเรื่อง และส่งมา สวล. 
๒.  สวล. รับเรื่อง  

- ลงเลขทะเบียนรับ ปคร. 
- สแกนเรื่อง 

- เรื่องที่มีทะเบียน
ลงรับ 

- File PDF ใน
ฐานข้อมูล 

สลก.  
สวล.  

(ฝ่ายเลขานุการ 
ปคร.สผ.) 

๒  - เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔๐ นาที/ฉบับ 

- เรื่องเพื่อทราบ 
๒๐ นาที/ฉบับ 

วิเคราะห์และสรุปเรื่อง เพื่อเสนอ ปคร.สผ.  
- เรื่องเพื่อพิจารณา ท าใบน าส่งเสนอ ปคร.สผ.  ผ่าน 

ผช.ปคร.สผ. และส าเนาหน่วยงานส านัก/กองที่
เกี่ยวขอ้ง 

- เรื่องเพื่อทราบ ท าใบน าส่งเสนอ ปคร.สผ. ผ่าน 
ผช.ปคร.สผ. 

- ใบน าส่งสรุปเรื่อง สวล. 

ลงรับเรื่อง 

วิเคราะห์และ

กลั่นกรองเร่ือง

A 

B 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องเพื่อทราบ 
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๖ 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

๓   ๑. ปคร.สผ. สั่งการส านัก/กอง ด าเนินการ โดยส่งให้ฝ่าย
เลขา ปคร.สผ. 
๒. ฝ่ายเลขา ปคร.สผ. ลงบันทึกข้อสั่งการ 
๓. ส่งส านัก/กอง 

เรื่องที่มีข้อสั่งการ สวล. 

๔   ๑. ประสานส านัก/กอง ด าเนินการ 
๒. ติดตามทวงถาม 

เรื่องที่แจ้งตอบ สวล. 
ส านัก/กอง 

๕   ๑. ประสานส านัก/กอง ด าเนินการ 
๒. ออกเลข ปคร.สผ.  
๓. เก็บส าเนาเรื่อง และ digital file 
 
 
 
 
 
 
 

Digital File  
ส าเนาหนังสือ 

สวล. 
ส านัก/กอง 

A 

เรื่องเพื่อพิจารณา 

เสนอ ปคร.สผ. สั่งการ 

ประสานส านัก/ กอง 

ด าเนินการ และตดิตาม 

เสนอผู้บริหารลงนาม 

และส่งเรื่องออก 

ปคร.ทส. 

C 

รายงานผล 
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๗ 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

๖   ๑. ปคร.สผ. สั่งการส านัก/กอง ทราบ โดยส่งให้ฝ่ายเลขา 
ปคร.สผ. 
๒. ฝ่ายเลขา ปคร.สผ. ลงบันทึกข้อสั่งการ 
๓. ส่งส านัก/กอง 

เรื่องที่มีข้อสั่งการ สวล. 

๗  ๘ ช่ัวโมง/ รายงาน  
๑ ฉบับ 

ประมวลเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ในรอบ ๑ เดือน 
 

ตารางสรุปข้อมูล
ประจ าเดือน 

สวล. 

๘  
 
 

๔ ช่ัวโมง/ ฉบับ ๑. จ้ดท ารายงานเป็นบันทึกข้อความเสนอ ปคร.สผ. ผ่าน 
ผช.ปคร.สผ. 
๒.  เสนอการประชุมผู้บริการ สผ. (ถ้ามี) 

บันทึกข้อความ
รายงานสรุป 

สวล. 

B 

เรื่องเพื่อทราบ 

เสนอ ปคร.สผ. สั่งการ 

C 

รายงานผล 

รายงานผล 

ประมวลเรื่อง 

จัดท ารายงานและ

เสนอ ปคร.สผ. 
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๘ 

 ๑.๑๐ มาตรฐานคุณภาพงาน : การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 

กิจกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 

๑. การลงรับเรื่อง ลงทะเบียนรับเรื่อง และสแกนเรื่องแล้วเสร็จ ภายใน 
๒๐ นาที / ฉบับ 

๓. การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง เพ่ือเสนอ ปคร.สผ. - วิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ 
ภายใน ๔๐ นาที/ฉบับ 

- วิ เคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเพ่ือทราบแล้วเสร็จ 
ภายใน ๒๐ นาที/ฉบับ 

๔. การรายงานผล - ประมวลผลเรื่องเพ่ือทราบและเรื่องเพ่ือพิจารณาใน
รอบเดือนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลา ๘ ชั่วโมง / รายงาน ๑ 
ฉบับ 

- จัดท ารายงานเสนอ ปคร. แล้วเสร็จ โดยใช้เวลา ๔ 
ชั่วโมง / รายงาน ๑ ฉบับ 

 

 ๑.๑๑ มาตรฐานคุณภาพงานในภาพรวมของกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงมีส่วนช่วยผลักดันให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว และเร่งรัดให้
หน่วยงานเสนอเรื่อง หรือตอบความเห็นได้ทันเวลา ตลอดจนช่วยให้ผู้บริหาร มีข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน 
ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น      
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๙ 

๑.๑๒   เอกสารอ้างอิง : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 

๑.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ( รายละเอียด
ปรากฎตามภาคผนวก ก ) มีทั้งสิ้น ๑๗ มาตรา โดยมีมาตราส าคัญ ๆ ดังนี้ 

มาตรา ๔   การก าหนดประเภทเรื่องที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีได้จ านวน ๑๓ ประเภท 
มาตรา ๕   การให้มีคณะบุคคลท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๖   การก าหนดผู้มีอ านาจในการลงนามเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๗   การมอบหมายเป็นการทั่วไปให้นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี เป็น   
   ผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีค าสั่งแทนคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๘   การก าหนดองค์ประชุมของการประชุมคณะรัฐมนตรีและวิธีการประชุม 
   คณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๙   การจัดส่งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติ และกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
มาตรา ๑๐  ผลผูกพันของมติคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๑ การติดตามและการรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและการ  

   ทบทวนมติของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา ๑๒  การให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจออกระเบียบเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนว  

    ทางการเสนอเรื่อง 
มาตรา ๑๓  การทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดิมเมื่อมี 

    การเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 
มาตรา ๑๔  การทบทวนค าสั่งนายกรัฐมนตรีและมติของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้สอดคล้อง 

   กับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
๒.  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ( รายละเอียดปรากฎ

ตามภาคผนวก ข ) มีทั้งหมด ๒๓ ข้อ โดยจัดกลุ่มแบ่งเป็น ๗ หมวด ได้แก่ 
หมวด ๑ การส่งเรื่อง 
หมวด ๒ การขอความเห็น 
หมวด ๓ การเสนอเรื่องทั่วไป 
หมวด ๔ การเสนอร่างกฎหมาย 
หมวด ๕ การน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
หมวด ๖ มติคณะรัฐมนตรี 
หมวด ๗ การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 

๓.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๑  
( รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ค ) โดยก าหนดหน้าที่ของ ปคร. ไว้ ๑๐ ข้อ ดังนี้ 
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๑๐ 

(๑) ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้เป็นตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๒) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่
จัดท าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดท าความเห็นในเรื่องที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นเพื่อให้สามารถส่งความเห็นได้ทันตามก าหนดเวลา 

(๔) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัด จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบ 

(๖) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ 
(๗) ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวางแผนเสนอ 

ร่างกฎหมายต่อรัฐสภา 
(๙) ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเรื่องอ่ืนๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาใน

ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรี เพ่ือชี้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของรัฐสภา 

(๑๐) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน  ๆในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
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๑๑ 

ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

๒.๑ การลงรับเรื่อง  
 ๑. เริ่มจากสารบรรณกลางของ สผ. (สลก.) ลงรับเรื่องจาก ทส. (สปคร.ทส.) และหน่วยงานภายนอก เฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับ ปคร. (คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา) ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สผ. หลังจากนั้น จะส่งเรื่องทั้ง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารตัวจริงมายัง สวล. ในฐานะหน่วยประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา ของ สผ. 
 ๒. สวล. โดย กวล. ลงทะเบียนรับเรื่องเป็นเลขทะเบียนรับเฉพาะของ ปคร.สผ. ซึ่งในทะเบียนดังกล่าว จะมี
ระบบการออกเลขทะเบียนเป็นรายเดือน (กล่าวคือ เริ่มออกเลขทะเบียนใหม่ทุกต้นเดือน) 
 ๓. สแกนเรื่องของเอกสารทุกหน้าเก็บเข้าระบบฐานข้อมูล ปคร.สผ. เป็นลักษณะไฟล์ประเภท PDF ใน Floder  
กลุ่มเลขาฯกก.วล. (\\172.16.16.12)\00 ปคร.สผ\พ.ศ. 2560\สแกนเรื่องเข้า ปคร. 60  โดยใช้ชื่อไฟล์ที่สแกนเป็น
เลขที่ลงรับหนังสือของสารบรรณกลาง สผ. และแยกเก็บไฟล์ที่สแกนเป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) 
เรื่องเพ่ือทราบ และ ๒) เรื่องเพ่ือพิจารณา 

หมายเหตุ : ในกระบวนการท างานตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๓ บางครั้ง จะมีเรื่องเร่งด่วนที่ทาง สคร.ทส. 
ประสานขอให้ สผ. ด าเนินการล่วงหน้า โดยส่งเอกสารทาง E-mail หรือ โทรสาร เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้อง
ด าเนินการแจ้งตอบภายใน ๑-๒ วัน และเรื่องดังกล่าว ยังไม่ได้มีข้อสั่งการจาก ปคร.ทส. ซึ่ง สวล. โดย กวล. จะ
ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๓ แต่เริ่มต้นที่ สวล. โดย กวล. น าเรื่องดังกล่าว ไปประสานขอลงทะเบียนรับ
เรื่องท่ีสารบรรณกลางของ สผ.  

ทั้งนี ้หากเรื่องตัวจริงที่ ทส. ส่งมาเป็นเอกสารทางการ สารบรรณกลางของ สผ. (สลก.) จะลงรับเป็น
เลขทะเบียนเดิม แต่หากสารบรรณกลางของ สผ. (สลก.) ลงรับเป็นเลขทะเบียนใหม่ เมื่อเรื่องดังกล่าวมาถึง สวล. 
ทางฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. ก็จะลงทะเบียนเป็นเลขทะเบียน ปคร.สผ. เลขเดียวกับเรื่องที่ด าเนินการล่วงหน้า 
ที่ได้รับเอกสารทาง E-mail หรือ โทรสาร เพราะจะมีการตรวจสอบทะเบียนเรื่องของ ปคร.สผ. ก่อน เพ่ือไม่ให้เกิด
การท างานซ้ าซ้อน 

ในขั้นตอนที่ ๑ ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ ๒๐ นาทีต่อเรื่อง เนื่องจากจะมีขั้นตอนในการสแกนเอกสาร
ทั้งหมด ซึ่งเอกสารจะมีตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐๐ หน้า โดยประมาณ   

๒.๒ การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอ ปคร.สผ. 
๑. การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง เพ่ือเสนอ ปคร.สผ. (รองเลขาธิการ  สผ. ที่ เลขาธิการ สผ. มอบหมาย

ตามค าสั่ง สผ. เรื่อง การแต่งตั้ง ปคร.สผ. ) ในขั้นตอนนี้แบ่งเรื่องที่ด าเนินการเป็น ๒ ประเภท คือ เรื่องเพ่ือ
พิจารณา และเรื่องเพ่ือทราบ 

๑.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา (A)  
๑.๑.๑ จะวิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่อง โดยหาข้อมูลเบื้องต้นว่า เป็นงานในความรับผิดชอบ

ของ ส านัก/กอง ใด หากข้อมูลในเอกสารระบุไม่ชัดเจน จะประสานสอบถามความเห็นจาก ส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้องก่อน  
                     ๑.๑.๒ หลังจากนั้น ท าใบน าส่งเพ่ือสรุปสาระส าคัญของเรื่องโดยย่อ และเสนอ ปคร.สผ. ผ่าน 

(174)



 

๑๒ 

ผู้ช่วย ปคร.สผ. เก็บเป็นลักษณะไฟล์ประเภท Word ใน Folder  กลุ่มเลขาฯกก.วล. (\\172.16.16.12)\00 
ปคร.สผ\พ.ศ. 2560\ใบน าส่ง ปคร. 60 โดยในประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณาทางฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. จะระบุ
หน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการด าเนินการไว้เพ่ือให้ ปคร.สผ. พิจารณาประกอบด้วย 

ทั้งนี้ ในระหว่างที่เสนอ ปคร.สผ. พิจารณาสั่งการนั้น ทาง สวล. โดยฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. 
จะท าใบน าส่งเป็นส าเนาอีกหนึ่งฉบับเพ่ือให้ ผอ.สวล. (ผู้ช่วย ปคร.สผ.) ลงนามแจ้ง ส านัก/กอง ที่จะต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อทราบและพิจารณาด าเนินกการควบคู่กันไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. 
จะส่งเรื่องดังกล่าว ทั้งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารตัวจริง ไปยัง ปคร.สผ. และ ส านัก/กอง  
ที่ต้องด าเนินการจัดท าความเห็นแจ้งตอบ สปคร.ทส.  

๑.๑.๓ เมื่อ ปคร.สผ. สั่งการให้ ส านัก/กอง ใดด าเนินการ  ทางเจ้าหน้าที่หน้าห้อง ปคร.สผ. จะ
ส่งเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังส านัก/กอง ดังกล่าว ส่วนเอกสารตัวจริง ทาง สวล. (ฝ่ายเลขานุการ 
ปคร.สผ.) จะน ามาส่งให้ ส านัก/กอง โดยตรง ( ทั้งนี้ ก่อนส่ง ส านัก/กอง ฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. จะสแกนข้อสั่ง
การของ ปคร.สผ. เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ปคร.สผ. แนบไว้กับเรื่องเดิมที่สแกนไว้ในข้อ ๑.๓ พร้อมทั้ง ลงข้อสั่ง
การในระบบทะเบียนสารบรรณ ปคร.สผ. ว่าตัวจริงส่งไปยัง ส านัก/กอง ใด เพื่อไว้ใช้ในการติดตามเรื่อง )  

๑.๑.๔ เขียนเรื่องเพ่ือพิจารณา ลงในกระดานบอร์ด เพ่ือไว้ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามเรื่อง  
โดยระบุไว้ ๔ ช่อง คือ ๑) เลขรับสารบรรณกลาง สผ. ๒) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓) ชื่อเรื่องแบบย่อๆ และ  
๔) หน่วยงานรับผิดชอบ  

๑.๑.๕ ประสาน ส านัก/กอง ที่รับผิดชอบเรื่องเพ่ือพิจารณา ที่จะต้องท าหนังสือตอบความเห็นส่ง 
สปคร.ทส. โดยการตรวจเช็คกับกระดานบอร์ด เมื่อใกล้ถึงก าหนดเวลาแล้วเสร็จก่อน ๑-๒ วันท าการ ตามความ
เหมาะสม โดยใช้การโทรศัพท์ หรือการติดต่อกับเจ้าหน้าของ ส านัก/กอง นั้นๆ โดยตรง  

กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทาง สปคร.ทส. ทวงถาม ทางฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. จะขอส าเนา
เรื่องที่ ผอ.ส านัก/กอง ลงนามเพ่ือรอเสนอให้ผู้บริหาร สผ. (รองเลขาธิการ สผ.) ลงนามแจ้ง ปคร.ทส. มาก่อน  
เพ่ือส่ง E-mail หรือ โทรสาร ให้ทาง สปคร.ทส. ทราบและด าเนินการล่วงหน้าก่อนที่หนังสือตัวจริงที่ ผู้บริหาร สผ. 
(รองเลขาธิการ สผ.) ลงนามส่งเป็นทางการต่อไป 

๑.๑.๖ เมื่อ ผู้บริหาร สผ. (รองเลขาธิการ สผ.) ลงนาม ทางฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. จะออกเลข
จากระบบของสารบรรณกลาง สผ. (สลก.) โดยเลขที่หนังสือหลังเลขรหัสของส านัก/กอง จะวงเล็บ “ (ปคร) ” 
เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติของ ปคร.สผ. และส่งต้นฉบับตัวจริงพร้อมส าเนาคืนเจ้าของเรื่อง เพ่ือให้น าส่ง 
สปคร.ทส. ต่อไป 

๑.๑.๗ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. จะสแกนเรื่องตามข้อ ๒.๑.๕ เก็บเป็นลักษณะไฟล์
ประเภท PDF ไว้ในระบบฐานข้อมูล ปคร.สผ. ใน Folder  กลุ่มเลขาฯกก.วล. (\\172.16.16.12\00 ปคร.สผ\พ.ศ. 
2560\เรื่องพิจารณาที่ สผ. เสนอความเห็น\ (เลือกเดือนที่ต้องการ) เพ่ือไว้ใช้ในประกอบในการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานน าเสนอ ปคร.สผ. ประจ าเดือน (C)  และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ของ ปคร.สผ. 
ประจ าปี (D) พร้อมทั้งส่งไฟล์ดังกล่าวให้ สปคร.ทส. ทาง E-mail หรือ โทรสาร 

๑.๑.๘ พิมพ์ข้อมูลตามกระบวนการทั้ง ๖ ข้อ เก็บลงในตารางเก็บเป็นลักษณะไฟล์ประเภท 
Word ใน Folder  กลุ่มเลขาฯกก.วล. (\\172.16.16.12)\00 ปคร.สผ\พ.ศ. 2560\เรื่องเข้า ปคร 60 \ (เลือก
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๑๓ 

เดือนที่ต้องการ จากนั้นเลือก ปคร. เดือน 60) โดยแบ่งเป็น ๕ ช่อง คือ ๑) ล าดับที่  ๒) เรื่อง จะระบุเลขที่ลงรับ
หนังสือของสารบรรณกลาง สผ. และชื่อเรื่องโดยย่อ พร้อมวงเล็บวันที่ สผ. ลงรับ ๓) ก าหนดส่งเอกสารตามที่ใน
หนังสือระบุไว้ ๔) ประเภทของเรื่องเพ่ือพิจารณามีให้ท าเครื่องหมาย ไว้ ๓ ช่อง (ภายในก าหนดเวลา / ยังไม่ถึง
ก าหนดเวลา/ไม่ท านเวลา) ๔) ก าหนดเข้า ครม. หากทราบหรือมีระบุไว้ในเอกสาร และ ๕) หมายเหตุ ไว้ใส่เหตุผล
ของการด าเนินการ หรือหากด าเนินการแล้วเสร็จก็จะใส่เลขที่หนังสือออกของ สผ. ตามข้อ ๒.๑.๕ เพ่ือน าตาราง
รางนี้ไว้ใช้จัดท ารายผลการด าเนินงานน าเสนอ ปคร.สผ. ประจ าเดือน (C) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ของ ปคร.สผ. ประจ าปี (D) 

๑.๒ เรื่องเพื่อทราบ (B)  
๑.๒.๑ จะวิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่อง โดยตรวจสอบข้อมูลจากเรื่องเพ่ือพิจารณาตาม 

ข้อ ๒.๑.๗ ว่า เป็นงานในความรับผิดชอบของ ส านัก/กอง ใด (ซึ่งเรื่องเพ่ือทราบจะเป็นมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ 
สผ. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้จากเรื่องที่ สผ. เคยตอบความเห็นไปให้ ทส. ) แต่อย่างไรก็ตาม หากข้อมูล 
ในเอกสารเรื่องเพ่ือทราบนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่ สผ. เคยเสนอความเห็นตามข้อมูลที่จัดเก็บในข้อ ๒.๑.๗ ทางฝ่าย
เลขานุการ ปคร.สผ. จะวิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปโดยย่อ ว่าควรให้ ส านัก/กอง ใดที่เกี่ยวข้องทราบบ้าง  
                              ต่อจากนั้น ก็จะท าใบน าส่งเพ่ือสรุปสาระส าคัญของเรื่องโดยย่อ และเสนอ ปคร.สผ. ผ่าน 
ผู้ช่วย ปคร.สผ. เก็บเป็นลักษณะไฟล์ประเภท Word ใน Folder  กลุ่มเลขาฯกก.วล. (\\172.16.16.12)\00 
ปคร.สผ\พ.ศ. 2560\ใบน าส่ง ปคร. 60 โดยในประเด็นเสนอเพ่ือทราบ ทางฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. จะระบุ
หน่วยงานที่จะเกี่ยวข้อง ไว้เพ่ือให้ ปคร.สผ. พิจารณาประกอบด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ปคร.สผ. จะส่ง
เรื่องดังกล่าว ทั้งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารตัวจริง ไปยัง ปคร.สผ.  

๑.๒.๒ เมื่อ ปคร.สผ. สั่งการให้ ส านัก/กอง ใดทราบ  ทางเจ้าหน้าที่หน้าห้อง ปคร.สผ. จะส่ง
เรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังส านัก/กอง ดังกล่าว ส่วนเอกสารตัวจริง ทาง สวล. (ฝ่ายเลขานุการ 
ปคร.สผ.) จะน ามาส่งให้ ส านัก/กอง โดยตรง ( ทั้งนี้ ก่อนส่ง ส านัก/กอง ฝ่าย เลขานุการ ปคร.สผ. จะสแกน 
ข้อสั่งการของ ปคร.สผ. เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ปคร.สผ. แนบไว้กับเรื่องเดิมที่สแกนไว้ในข้อ ๑.๓ พร้อมทั้ง 
ลงข้อสั่งการในระบบทะเบียนสารบรรณ ปคร.สผ. ว่าตัวจริงส่งไปยัง ส านัก/กอง ใด เพื่อไว้ใช้ในการติดตามเรื่อง )  

๑.๒.๓ พิมพ์ข้อมูลตามกระบวนการทั้ง ๒ ข้อ เก็บลงในตารางเก็บเป็นลักษณะไฟล์ประเภท 
Word ใน Folder  (\\172.16.16.12)\00 ปคร.สผ\พ.ศ. 2560\เรื่องเข้า ปคร 60 (เลือกเดือนที่ต้องการ จากนั้น
เลือกไฟล์ ฟอร์ม เดือน 60) โดยแบ่งเป็น ๔ ช่อง คือ ๑) ล าดับที่  ๒) เรื่อง จะระบเุลขที่ลงรับหนังสือของสารบรรณ
กลาง สผ. และชื่อเรื่องโดยย่อ พร้อมวงเล็บวันที่ สผ. ลงรับ ๓) ประเภทของเรื่องให้ท าเครื่องหมายในช่องเรื่องเพ่ือ
ทราบ และ ๔) หมายเหตุ ไว้ใส่เหตุผลของการด าเนินการ (ถ้ามี)  และสดท้ายก้จะน าตารางนี้ไว้ใช้จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานน าเสนอ ปคร.สผ. ประจ าเดือน (C) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ของ ปคร.สผ. 
ประจ าปี (D) 
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๑๔ 

๒.๓ การรายงานผล 
๑. ประมวลข้อมูลเรื่องเข้าประจ าเดือนที่ได้บันทึกไว้ ใน Folder เรื่องเข้า ปคร. 59 ของเดือนนั้นๆ มาท า

การประมวลว่า มีเรื่องเข้ามาท้ังหมดจ านวนกี่เรื่อง โดยแยกเป็น 
- เรื่องเพ่ือพิจารณามีจ านวนกี่เรื่อง   
- เรื่องการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ชี้แจงคณะกรรมาธิการมีจ านวนกี่เรื่อง  
- เรื่องเพ่ือทราบมีจ านวนกี่เรื่อง 

๒. น าผลที่ได้จากการประมวลตาม ข้อ ๑ กรอกลงในแบบฟอร์มรายงานสถานภาพการประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของ สผ. โดยกรอกข้อมูลเฉพาะส านัก/กอง ที่มีการมอบหมายด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา แยกเป็น เรื่องด าเนินแล้วเสร็จ และเรื่องยังไม่ได้น าส่ง สลค./รัฐสภา โดยกรอก
ข้อมูลว่า 

- เรื่องด าเนินแล้วเสร็จ : กรอกข้อมูลว่า ส านัก/กอง ใด มีเรื่องด าเนินการภายในก าหนดเวลามี
จ านวนกี่เรื่อง และไม่ทันก าหนดเวลามีจ านวนกี่เรื่อง  

- เรื่องยังไม่ได้น าส่ง สลค./รัฐสภา : ยังไม่ถึงก าหนดเวลามีจ านวนกี่เรื่อง ไม่ทันก าหนดเวลามี
จ านวนกี่เรื่อง และไม่มีก าหนดเวลามีจ านวนกี่เรื่อง 

๒.๒ เรื่องการรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ชี้แจงคณะกรรมาธิการ แยกเป็น ด าเนินการแล้วเสร็จ 
และเรื่องยังไม่ได้รายงาน 

- เรื่องด าเนินแล้วเสร็จ : เรื่องด าเนินแล้วเสร็จ มีจ านวนกี่เรื่อง 
- เรื่องยังไม่ได้รายงาน : ยังไม่ถึงก าหนดเวลา มีจ านวนกี่เรื่อง ไม่ทันก าหนดเวลามีจ านวนกี่เรื่อง 

และไม่มีก าหนดเวลามีจ านวนกี่เรื่อง 
๒.๓ เรื่องเพื่อทราบ : เรื่องเพ่ือทราบมีจ านวนกี่เรื่อง 
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คูม่ือการจัดประชมุคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         โดย ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค าน า 
 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่เกินแปดคน เป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ มีมติให้ถือว่า การประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าว 
การเตรียมความพร้อมของฝ่ายเลขานุการ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดประชุม ถือเป็นบทบาทหน้าที่
หนึ่งที่มีความส าคัญ ที่จะท าให้การประชุมบรรลุเป้าหมายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงได้จัดท าคู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมและกระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสร้างผลงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งสามารถเผยแพร่ ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่ เพ่ือขอรับบริการที่
ตรงกับความต้องการด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานและแผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน                        ๑  
ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน                                                                          ๑๐                    

๓.๑ การกลั่นกรองวาระการประชุม                                                                       ๑๐ 
๓.๒ การขออนุมัติวาระและวันประชุม                                                                    ๑๐ 
๓.๓ การจัดท าหนังสือเชิญประชุม                                                                         ๑๑ 
๓.๔ การเตรียมการจัดประชุมและอ านวยการประชุม                                                  ๑๒ 

- การจัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม                                                            ๑๒ 
- การด าเนินการก่อนวันประชุม                                                                     ๑๓ 
- การจัดเตรียมงบประมาณ                                                                          ๑๔ 
- การยืนยันการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ                                                     ๑๕ 
- การด าเนินการระหว่างประชุม                                                                    ๑๗ 
- การด าเนินการหลังการประชุม                                                                    ๑๘ 

๓.๕ การจัดท ามติและรายงานการประชุม                                                               ๑๘ 
๓.๖ การแจ้งมติการประชุม                                                                                ๑๙    
๓.๖ การน ามติการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ                                               ๒๐ 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติวาระและวันประชุม                                                        ๒๒ 
ภาคผนวก ข ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม                                                                             

ข – ๑ หนังสือเชิญประธานกรรมการ                                                                 ๒๓   
ข – ๒ หนังสือเชิญกรรมการ                                                                           ๒๔ 
ข – ๓ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                       ๒๕ 
ข – ๔ หนังสือเชิญกระทรวงพลังงาน                                                                 ๒๖  
ข – ๕ หนังสือเชิญผู้บริหารกระทรวง                                                                ๒๗ 
ข – ๖ หนังสือเชิญผู้ชี้แจงโครงการ                                                                   ๒๙ 

ภาคผนวก ค ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการอ านวยความสะดวกในการจัดประชุม               ๓๑ 
ภาคผนวก ง ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร                                                         ๓๒ 
ภาคผนวก จ ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดประชุม                                          ๓๓ 
ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างหนังสือรายงานค่าใช้จ่ายและคืนเงินส่งฝ่ายคลัง                                           ๓๔ 
ภาคผนวก ช รูปแบบการจัดท ารายงานการประชุม                                                                ๓๕ 
ภาคผนวก ซ ตัวอย่างหนังสือแจ้งมติ                                                                                 ๓๗ 
ภาคผนวก ฌ ตัวอย่างน ามติการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรี                                                       ๔๐ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงาน 

๑.๑ อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑๑ ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและแผนการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   

 และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ 
(๒) วิเคราะห์และประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อมระดับชาติเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(๓) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
(๔) เสนอแนะนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับนโยบายและแผนของประเทศ 
(๕) วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ของประเทศ 
(๖) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และมาตรการอ่ืน  ๆ 

  เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้มีการน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากร     

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

   กลุ่มงานนโยบายและแผน  กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ 

  กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๑.๒ ประเภทงาน 

  จัดท านโยบายและแผน และน าไปสู่การปฏิบัติ 

๑.๓ ลักษณะงาน  
จัดท าและพัฒนานโยบายและแผนเพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรอง
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด การเสนอแนะนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมกับนโยบายและแผนของประเทศ และการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ 

๑.๔ หน้าที่และความรับผิดชอบ  :  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๑. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประสานการน าเรื่องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๔. จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๕. แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
๖. ประสานและติดตามการด าเนินงานตามมติ และนโยบายของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

๑.๕ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ภายในองค์กร : 
๑. เลขาธิการ สผ. 
๒. รองเลขาธิการ สผ. ที่ก ากับดูแลสายงาน 
๓. ผู้อ านวยการส านัก/ กอง ภายใน สผ. 
๔. เจ้าหน้าที่ สผ. 

ภายนอกองค์กร : 
๑. รมว.ทส. (รองประธานกรรมการ คนที่ ๒) 
๒. ปกท.ทส. (กรรมการและเลขานุการ) 
๓. นายกรัฐมนตรี (ประธาน กก.วล.) 
๔. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย (ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธาน กก.วล.) 
๕. กรรมการ ใน กก.วล. 
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๑.๖ วัตถุประสงค์ 

เพ่ืออ านวยการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับนโยบาย 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๗ ขอบเขต 

กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่แวดล้อมแห่งชาติ จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
กลั่นกรองวาระการประชุม การขออนุมัติวาระและวันประชุม การจัดท าหนังสือเชิญประชุม การเตรียมการจัด
ประขุมและอ านวยการประชุม การจัดท ามติและรายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุม รวมถึงการน ามติ
การประชุมเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

๑.๘ ค าจ ากัดความ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หมายถึง คณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๒  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กก.วล. ในการอ านวยการงาน กก.วล. 

การกลั่นกรองวาระการประชุม หมายถึง การพิจารณากลั่นกรองวาระก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม 
โดยการน าเสนอวาระการประชุมที่ดี จะต้องกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และหากมีกฎ ระเบียบ กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ หรือมติท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องน าเสนอเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่น ามาหารือกันในที่ประชุม โดยเรียงหัวเรื่องตามล าดับ
ความส าคัญ หรือความสนใจของเรื่องที่จะประชุม 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ หมายถึง เรื่องที่ผู้น าเสนอวาระต้องการแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ  
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่ต้องการหาข้อยุติหรือการพิจารณาจากท่ีประชุม 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา หมายถึง เรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา เพ่ือน าไปเป็นนโยบายหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน หรือเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งผู้น าเสนอวาระ จะตอ้งจัดท า
รายละเอียดให้ชัดเจนและครอบคุลม เพ่ือปเนพื้นฐานในการพิจารณาที่ถูกต้อง 

เรื่องอ่ืนๆ หมายถึง เรื่องที่ไม่ได้จัดให้เข้าในวาระใดวาระหนึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง แต่อาจมี
เรื่องเร่งดว่น ที่จ าเป็นต้องเสนอ กก.วล. พิจารณาหรือเพ่ือทราบ ก็สามารถจัดเข้าเป็นวาระอ่ืนๆ ได้ 
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มติที่ประชุม หมายถึง ข้อตกลงของที่ประชุมในวาระต่างๆ การออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ  
ถือเป็นเสียงส่วนมากของที่ประชุม ถ้าทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วย ถือว่ามติเป็นเอกฉันท์ เมื่อที่ป ระชุมอออก
เสียงแล้ว มติที่ออกเสียงในที่ประชุม สามารถน าไปปฏิบัติได้ต่อไป 

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส าคัญ และเรื่องที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาได้ข้อยุติแล้ว ซึ่งจะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ทั้งนี้ 
เป็นไปตามมตคิณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘  
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๑.๘ แผนภาพแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

ล าดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑  - วาระเพ่ือพิจารณา 
  ใช้เวลา ๕ วัน 
- วาระเพ่ือทราบ ๓ วัน 

 
 

๑. กลั่นกรองวาระการประชุม โดยศึกษารายละเอียด 
    ในแต่ละวาระให้ถูกต้อง ครอบคลุม และเข้าใจง่าย      
    ตามแบบฟอร์มการน าเสนอคณะกรรมการฯ 
๒. จัดท าสรุปสาระส าคัญและเอกสารน าเสนอ  (Power 

Point) 

๑.วาระการประชุม 
๒. สรุปสาระส าคัญ 
๓. เอกสารน าเสนอ 

สวล. 

๒  ประมาณ ๕ วัน ๑. สอบถามขอวันประชุมจากประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ 
เพ่ือก าหนดวันประชุม 

๒. จัดท าหนังสือเพ่ือขออนุมัติวาระและวันประชุม 
     จาก รมว.ทส. และ ปกท.ทส. (ในฐานะกรรมการ  
     และเลขานุการ)  
๓. จัดท าเอกสารวาระการประชุมควบคู่กันไปด้วย 

๑. หนังสือขออนุมัติ 
    วาระและวันประชุม
๒. ก าหนดวันประชุม 
๒. วาระการประชุม 

สวล. 

๔  ประมาณ ๓ วัน จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
- กก.วล. 
- ผู้บริหาร ทส. 
- ผู้ชี้แจงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

หนังสือเชิญประชุม สวล. 

  กลั่นกรองวาระการประชุม 

       ขออนุมัติวาระและวันประชุม 

 

    จัดท าหนังสือเชิญประชุม 

A 
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ล าดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๕  ภายใน ๓ วัน 
หลังจากกรรมการ
และเลขานุการ 

ลงนาม 

จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยเอกสารวาระ 
การประชุม และข้อมูลประกอบ 

- กก.วล. 
- ผู้บริหาร ทส. 
- ผู้ชี้แจงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

กก.วล. และผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมด้วยเอกสารวาระ
การประชุม และข้อมูล
ประกอบ 

สวล. 

๖  ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม ๑ วัน 

๑. จัดสถานที ่
๒. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับน าเสนอ 
๓. เบิกจ่ายเบี้ยประชุม 

สถานที่ประชุมมีความ
พร้อม ส าหรับการจัด
ประชุม 

สวล. 

๗   อ านวยการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑. ด้านสถานที่และการจอดรถ 
๒. ด้านการลงทะเบียนและรับรอง กก.วล. 
๓. ด้านการจดรายงานการประชุม คลิก powerpoint  
๔. ด้านการจ่ายเบี้ยประชุม 
๕. ด้านอาหารว่าง 
๖. ด้านการแถลงข่าว 
 

การประชุมเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 

สวล. 

        สง่หนังสือเชิญประชุม 

เลื่อนประชุม 

   เตรียมการจัดประชุม 

     อ านวยการประชุม 

A 

B 
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ล าดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๘  
 
 

 หลังจาก กก.วล. ประชุมแล้วเสร็จ 
๑. จัดท ารายงานการประชุม 
๒. น ามติที่ได้รับการรับรองแล้ว แจ้งแก่หน่วยงาน 
    ที่เก่ียวข้อง* 
๓. น ามติที่ส าคัญ ซึ่งได้รับการรับรองและได้ข้อยุติแล้ว   
    น าเสนอ ครม. เพื่อรับทราบ* 
 
* มติที่ได้รับการรับรองแล้ว = มติการประชุมครั้งที่
ผ่านมา ซึ่งได้รับการรับรอง ในการประชุมครั้งถัดไป
และมติที่ได้รับการรับรองในที่ประชุมในครั้งนั้นเลย  
 
 

๑. รายงานการประชุม 
๒. มติที่ประชุม 
๓. เรื่องเสนอ ครม. 
๔. เรื่องเสนอนายก รมต. 

สวล. 

๙  - จัดท ารายงานภายใน   
 ๒ วันหลังประชุม 

- เวี ยนให้  กก.วล.  
พิ จ า รณา รั บ ร อ ง  
ภายใน ๗ วัน หลังส่ง
รายงานให้ กก.วล. 

 

๑. จัดท าร่างรายงาน และหนังสือเวียนรับรองรายงาน 
๒. จัดส่งร่างรายงาน เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือ
รับรองรายงานเบื้องต้น  
๓. ปรับแก้ไขรายงาน หากมีกรรมการขอแก้ไข  

๑. รายงานการประชุม 
๒. หนังสือเวียนรับรอง
รายงาน 

สวล. 

มติและรายงาน
การประชุม 

D C 

น าเสนอ ครม. แจ้งมติการประชุม 

จัดท ารายงานการประชุม 

จัดท ารายงานการประชุม 

เวียนรับรองรายงานเบื้องต้น 

B 

B 
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ล าดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

๑๐  ภายใน ๒ วัน  
หลัง กก.วล.  
ให้การรับรอง 

๑. พิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญและได้ข้อยุติแล้ว 
เสนอ ครม. 
๒. จัดท าหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี ที่ก ากับดูแล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอ
ความเห็นชอบน าเรื่องเสนอ ครม. 
๓. จัดท าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลงนาม น าเรื่องเสนอ ครม. 

หนังสือเสนอเรื่องต่อ 
ครม. 

สวล. 

๑๑  ภายใน ๓ วัน  
หลัง กก.วล.  
ให้การรับรอง 

๑. จัดท าหนังสือแจ้งมต ิ
๒. จัดส่งรายงานและมติที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้แก่
หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.  ร ายง านและมติ 
การประชุมที่ได้รับการ
รับรองแล้ว 
๒. หนังสือแจ้งมต ิ

สวล. 
D 

  แจ้งมติการประชุม 

C 

  น าเสนอ ครม. 
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๑.๙ มาตรฐานคุณภาพงาน : กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

กิจกรรม มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม 
๑. การกลั่นกรองวาระการประชุม - กลั่นกรองเรื่องเพ่ือพิจารณาแล้วเสร็จ ภายใน ๕ วันท าการ 

- กลั่นกรองเรื่องเพ่ือทราบแล้วเสร็จ ภายใน ๒ วันท าการ 
๓. การจัดท าหนังสือเชิญประชุมและส่งเอกสารการประชุม ภายใน ๓ วันท าการ ภายหลังจาก ปกท.ทส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ลงนาม

ในหนังสือชิญประชุม 
๔. การจัดท ามติและรายงานการประชุม จัดท ารายงานและมติการประชุมแล้วเสร็จ ภายใน ๔ วันท าการ ภายหลังการประชุม 
๔. การแจ้งมติการประชุม แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๓ วัน 

หลังจาก กก.วล. ให้การรับรองรายงานการประชุม 
๕. การน ามติการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ น ามติการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ภายใน  ๒ วันท าการ หลังจากรายงาน

การประชุมได้รับการรับรองในที่ประชุมแล้ว 

๑.๑๐ มาตรฐานคุณภาพงานในภาพรวมของกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
การจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๑.๑๑ เอกสารอ้างอิง 
๑.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พศ. ๒๕๓๕ หมวด ๑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรา ๑๒ ถึง มาตรา ๒๑ และมาตรา    

 อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓.  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและ   

 เป็นรายครั้ง ส าหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  

การกลั่นกรองวาระการประชุม 

๑. ด าเนินการกลั่นกรองวาระการประชุมที่หน่วยงาน/ เจ้าของวาระเสนอมาก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม 
โดยจะต้องศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุม และเข้าใจง่าย ถูกต้อง
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ทั้งนี้ หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย จะต้องพิจารณาถึงสาระ ความสอดคล้อง
และความถูกต้องของกฎหมายกับเนื้อหาวาระด้วย  

๒. หลังจากปรับแก้ไข ให้น าเสนอเจ้าของวาระ และ ผอ.กวล. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนบรรจุเป็น
วาระการประชุม 
หมายเหตุ   * วาระเพ่ือพิจารณา ใช้เวลากลั่นกรองวาระ ๕ วัน 

       * วาระเพ่ือทราบ ใช้เวลากลั่นกรองวาระ ๓ วัน 
๓. ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดท าเอกสารประกอบการจัดท าวาระการประชุม ดังนี้ 

๓.๑ เอกสารทั่วไป เช่น แผน /แผนจัดการ / แผนปฏิบัติการ หรืออ่ืนๆ ให้จัดท าเอกสาร จ านวน ๔๐ ฉบับ 
๓.๒ เอกสารประเภทรายงานการศึกษา เช่น รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์มลพิษ หรือรายงานการศึกษาต่างๆ ต้องจัดท าเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑) เอกสารรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร จ านวน ๔๐ เล่ม 
๒) เอกสารรายงานหลักหรือเอกสารฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๕ เล่ม 
๓) เอกสารรายงานหลักหรือเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบแผ่นบันทึก CD จ านวน ๔๐ แผ่น 
 

 

การขออนุมัติวาระและวันประชุม 

๑. ประสานสอบถามวันประชุมทางโทรศัพท์กับหน้าห้อง นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี (ในฐานะ
ประธาน กก.วล.) รมว.ทส. (ในฐานะรองประธาน กกง,ง) และ ปกท.ทส. (ในฐานะกรรมการและเลขานุการ) 
เพ่ือก าหนดวันประชุม  

๒. จัดท าหนังสือเพ่ือขออนุมัติวาระและวันประชุมจาก รมว.ทส. และ ปกท.ทส. (ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการ) (ภาคผนวก ก) โดยน าเสนอเลขาธิการ สผ. ลงนาม พร้อมกันนี้ จะต้องจัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมเสนอไปพร้อมกันด้วย โดยจะต้องจัดล าดับวาระให้เหมาะสมกับเวลา ความส าคัญของเรื่อง  
ความจ าเป็นเร่งด่วน และประเภทของเรื่อง เช่น ด้านนโยบายและการบริหาร การพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เป็นต้น 

* การจัดระเบียบวาระการประชุม กก.วล. แบ่งออกเป็น ๕ วาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการะประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ 
กวล. จะต้องวางแผนการน าเรื่องเข้าท่ีประชุมให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระยะเวลา (จัด

ประชุมเร็ว/ช้า)  ความส าคัญของเรื่อง และจ านวนเรื่องที่จะน าเสนอ นอกจากนี้ ในการนัดประชุม จะต้องพิจารณา
ถึงวันและเวลาที่สะดวกของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการ ให้ตรงกัน 
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับทุกฝ่าย 

 
 

การจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
๑. เมื่อประธาน กก.วล. อนุมัติวาระและวันประชุมแล้ว ให้จัดท าหนังสือเชิญประชุมถึง  

- กก.วล.  
- ผู้บริหาร ทส.  
- ผู้ชี้แจงจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยในหนังสือเชิญประชุม ให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุม พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุม

และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้า  พร้อมเอกสารประกอบ 
การประชุม อย่างน้อย ๕ วันท าการ ก่อนการประชุม  

* หนังสือเชิญ กก.วล. ให้เสนอ ปกท.ทส. ลงนาม 
* หนังสือเชิญผู้บริหาร ทส. และผู้ชี้แจงจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอเลขาธิการ สผ. ลงนาม  
* จัดส่งหนังสือเชิญประชุม  
ทั้งนี้ ในการจัดท าหนังสือเชิญประชุม แบ่งประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
๑.๑ ประธานกรรมการ : ในกรณีท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยต าแหน่ง เช่น กรณีประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ต้องระบุต าแน่งนายกรัฐมนตรี หรือ หากเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จะต้อง
อ้างถึงค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจหน้าที่ฯ ด้วย (ดูตัวอย่างหนังสือเชิญประธาน
กรรมการ ในภาคผนวก ข - ๑) 

๑.๒ กรรมการ : แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
๑) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยต าแหน่ง ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย 

ฝ่ายเลขานุการจะจัดท าหนังสือเชิญรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรี อาจมอบหมายผู้แทนหรือบุคคลใด  
มาท าหน้าที่แทนก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ เท่านั้น เพ่ือให้สามารถนับองค์ประชุมและเบิกจ่ายเบี้ยประชุมได้ (ดูตัวอย่างหนังสือเชิญ 
ในภาคผนวก  ข – ๒) 

๒) กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยฝ่ายเลขานุการ จะจัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม
ประชุม โดยระบุชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิในหนังสือเชิญประชุม (ดูตัวอย่างเชิญหนังสือเชิญ ในภาคผนวก ข – ๓)      
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๑.๓ ปลัดกระทรวงพลังงาน : เนื่องจากการประชุม กก.วล. เป็นการพิจารณาด้านนโยบาย แผน และ 
การก าหนดระเบียบ กฎหมาย รวมถึงการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ซ่ึงอาจ 
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานรวมอยู่ด้วย ดังนั้น จึงก าหนดให้เชิญปลัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือให้ข้อคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย (ดูตัวอย่างเชิญหนังสือเชิญ ในภาคผนวก ข – ๔) 

 ๑.๔ ผู้บริหาร ทส. :  ให้จัดท าหนังสือเชิญถึงรอง ปกท.ทส. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. และอธิบดี
กรมต่างๆ ภายใต้ ทส. เพ่ือเข้าร่วมประชุมหรือมอบหมายผู้แทน ซึ่งเป้นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
เข้าร่วมประชุม เพ่ือให้สามารถร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในระดับนโยบายได้ เนื่องจาก 
กก.วล. อาจมีข้อซักถาม ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ หากหน่วยงานใด
ภายใต้ ทส. มีวาระน าเสนอ กก.วล. นั้น ให้ผนวกเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย (ดูตัวอย่างเชิญ
หนังสือเชิญ ในภาคผนวก ข – ๕)     

๑.๕ ผู้ชี้แจงโครงการ : ให้จัดท าหนังสือเชิญผู้ที่ด ารงต าแหน่งสูงสุดของหน่วยงานหรือองค์กร ที่ได้
น าเสนอวาระหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ ในการประชุมครั้งนั้น เพ่ือเข้าร่วม
ประชุม หรือมอบหมายให้ผู้แทนหรือผู้ที่รับผิดชอบมาให้ข้อมูล รายละเอียดเพ่ิมเติม กรณีที่กรรมการมีข้อซักถาม 
ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดวาระที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องน าเสนอ พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง 
กก.วล. ด้วย (ดูตัวอย่างหนังสือเชิญผู้ชี้แจงโครงการ ในภาคผนวก ข-๖) 

๒. ในกรณีที่ได้จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปเรียบร้อยแล้ว อาจมีความจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดประชุมตามก าหนดได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการ 
จะต้องจัดท าหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุม หรือยกเลิกการประชุม พร้อมเหตุผลความจ าเป็น ให้กรรมการ 
ได้รับทราบ พร้อมแจ้งก าหนดการประชุมที่เปลี่ยนแปลงใหม่หรือก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่ากรรมการทั้งหมดได้รับทราบการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการประชุมดังกล่าวแล้ว ควรจะโทรศัพท์
เพ่ือยืนยันอีกครั้งหนึ่ง  

 

 

การเตรียมการจัดประชุมและอ านวยการประชุม 

การจัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม 
 การจัดเตรียมเอกสารการประชุม นับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้กรรมการ  
ได้ทราบถึงข้อมูล รายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ ที่จะน ามาพิจารณา ซึ่งการจัดเตรียมเอกสารการประชุมจะต้อง  
จัดส่งให้กรรมการพิจารณาก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า ๕ วัน เพ่ือให้กรรมการฯ ได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูล
ที่อยู่ในวาระการประชุมได้อย่างละเอียด ซึ่งจะมีผลท าให้การพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับรูปแบบการเขียนวาระการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 

 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย :   
๑. เรื่องเดิม  
๒. การด าเนินงานที่ผ่านมา  
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๓. ความเห็นของคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง หรือความเห็นของ   
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 

กรณี เรื่องที่น าเสนอเป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  รูปแบบการ
เขียนวาระการประชุม จะต้องประกอบด้วย 

๑. เรื่องเดิม 
๒. การด าเนินงานที่ผ่านมา 
๓. รายละเอียดโครงการ 
๔. ความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการด้าน....... (ท่ีเกี่ยวข้อง) 
๕. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 
๖. ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  ประกอบด้วย : 
๑. เรื่องเดิม  
๒. การด าเนินงานที่ผ่านมา  
๓. ประเด็นเสนอเพ่ือทราบ 

      
 
 

การด าเนินการก่อนวันประชุม 
๑. เมื่อทราบก าหนดวันประชุม ให้ด าเนินการจองห้องประชุมโดยเร่งด่วน กรณีจัดการประชุมที่ สผ.  

ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑)  เข้าเว็บไซต์ http ://onep – intranet.onep.go.th 
๒) ไปที ่shortcut เมนู เลือกจองห้องประชุม         ปรากฏตารางการใช้งานห้องประชุม        เลือก

วันที่และห้องประชุมที่จะจอง และกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม         กดจองห้องประชุม   
๒. จัดท าบันทึกถึงเลขานุการกรม ขอความอนุเคราะห์ส านักงานเลขานุการกรม ในการอ านวยความสะดวก

ในการจัดประชุม ดังนี้ 
๑)  ขอเจ้าหน้าที่ช่วยจัดห้องประชุม และพนักงานควบคุมเครื่องเสียง 
๒) ขอเจ้าหน้าที่จัดและบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในห้องประชุม และผู้รอชี้แจง 
๓) จัดที่จอดรถส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ชี้แจง  
๔) จัดท าป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม กก.วล. 
๕) เชิญสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าว 
พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานในเรื่องดังกล่าว (ดูตัวอย่างบันทึกขอความอนุเคราะห์ที่

ภาคผนวก ค) 
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  ๓.  เมื่อเตรียมเอกสารวาระการประชุม และ ปกท.ทส. ได้ลงนามในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว  
ให้น าส่งเอกสารวาระการประชุมให้ กก.วล. ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๕ วันท าการ เพ่ือให้ กก.วล. มี
ระยะเวลาในการศึกษารายะเอียดข้อมูลก่อนถึงวันประชุม ทั้งนี้ จะต้องขอรถยนต์ส่วนกลางส าหรับจัดส่งเอกสาร 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) เข้าเว็บไซต์ http ://onep – intranet.one th 
๒) ไปที่ shortcut เมนู เลือกจองรถยนต์ราชการ        ลงชื่อเข้าใช้งานในระบบ ( ชื่อ neb  123 

รหัส neb 123)        ไปที่เมนูบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์ม           กดบันทึกข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ หล้งจากนั้นรองานอาคารอนุมัติและแจ้ง
ทะเบียนรถยนต์  

ทั้งนี้ ให้กรอกแบบฟอร์มลงใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง แล้วน าไปให้งานอาคาร ควบคู่กันไปด้วย  

 

 

การจัดเตรียมงบประมาณ 
 ในการประชุมแต่ละครั้ง ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 
จ่ายให้ใคร อัตราการเบิกจ่ายเท่าไร  โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ 
 ๑. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

อัตราค่าตอบแทน/เบี้ยประชุม กก.วล. ซึ่งกระทรวงการคลังก าหนด ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง 
ส าหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 

- ประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตราไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท : คน : เดือน  
- รองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตราไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท : คน : เดือน 
- กรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุม ในอัตราไม่เกิน ๘,๐๐๐  บาท : คน : เดือน 
- การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ให้เบิกจ่ายส าหรับในเดือนที่มีการประชุม กก.วล. และไม่เกินเดือนละ ๑ ครั้ง 

 ๒. ค่าใช้จ่ายส าหรับเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าถ่ายเอกสาร:  

   ๑) เมื่อประธานอนุมัติวาระการประชุมและวันประชุม ฝ่ายเลขานุการ จะต้องให้ร้านถ่ายเอกสาร
จัดท าใบเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารวาระการประชุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ต้องน าเสนอ 
กก.วล.ทั้งหมด เพ่ือประกอบการจัดท าเรื่องขออนุมัตจิัดจ้างถ่ายเอกสาร 

๒) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ (ดูตัวอย่างบันทึกขอ
อนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารที่ภาคผนวก ง) 

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง : 
 ๑) ค่าอาหารว่าง คนละ ๕๐ บาท/คน/มื้อ แบ่งเป็น  

 - ค่าอาหารว่าง ๓๐ บาท/ คน / มื้อ  
 - ค่าเครื่องดื่ม ๒๐ บาท/คน /มื้อ  
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 ๒) ในกรณีที่มีวาระการประชุมจ านวนมาก และคาดว่าอาจไม่สามารถประชุมได้แล้วเสร็จ ภายใน
เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้ประมาณการค่าอาหารกลางวันไว้ในค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้
คนละ ๑๒๐ บาท/คน/ มื้อ      
       หลังจากฝ่ายเลขานุการ วางแผนและค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือ การจัดท าหนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดประชุม กก.วล. ประกอบด้วย  
ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร (ดูตัวอย่างหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่าย  
ในภาคผนวก จ ) 

 

 

การยืนยันการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
 หลังจากที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารวาระการประชุมให้กับ
กก.วล. เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ก่อนวันประชุม ๑ วัน ฝ่ายเลขานุการจะต้องโทรศัพท์ขอค ายืนยันการเข้าร่วม
การประชุมกับกรรมการทุกท่าน เพ่ือเป็นการตรวจสอบองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  

- กรณีโทรศัพท์ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วพบว่า มีจ านวนกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของการประชุม 
ถือว่าสามารถจัดประชุมได้  

- กรณีมีจ านวนกรรมการไม่ครบองค์ประชุม ฝ่ายเลขานุการจะต้องน าเสนอเลขาธิการ สผ. 
ปกท.ทส. (กรรมการและเลขานุการ) รมว.ทส.(รองประธานกรรมการคนที่ ๒) ประธานการประชุม และ
โทรศัพท์แจ้งกรรมการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงวันในการประชุมต่อไป 
 กรณีตรวจสอบว่าครบองค์ประชุม และสามารถจัดประชุมได้ ฝ่ายเลขานุการ จะด าเนินการ
จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการประชุม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกรรมการ ดังนี้ 
 ๑. เอกสารประกอบการประชุม 
   - จัดท าผังที่นั่งการประชุม : ผังที่นั่งจะระบุต าแหน่งที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมว่า 
อยู่ส่วนใดของห้องประชุม พร้อมทั้งระบุ ชื่อ และต าแหน่งของกรรมการไว้ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมการประชุม และ 
ผู้ที่ท าหน้าที่ปฏิคมทราบว่า มีใครเข้าร่วมประชุมบ้าง และต าแหน่งที่นั่งอยุ่ท่ีใด  (ให้เฉพาะประธานกรรมการ) 

- จัดท าใบเซ็นชื่อกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม : เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการทราบชื่อ 
ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม  

- จัดท าใบเซ็นชื่อผู้ชี้แจง : เพ่ือให้กรรมการได้ทราบว่าผู้ชี้แจงของแต่ละวาระได้เข้าร่วม
ประชุมหรือไม่ และใครเข้าร่วมประชุม หากกรรมการเกิดข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
แจ้งฝ่ายเลขานุการ เชิญผู้ชี้แจงเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในวาระการประชุมนั้นๆ ได้ รวมทั้ง 
ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม   
   - เอกสาร Power Point และ File Power Point :  ฝ่ายเลขานุการจะประสานผู้เสนอ
วาระการประชุม ให้จัดส่งเอกสาร Power Point และ File Power Point ให้กับฝ่ายเลขานุการ พร้อมวาระ
การประชุมและสรุปสาระส าคัญ (หากสามารถด าเนินการได้ทัน) 
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กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ผู้เสนอวาระส่งให้ฝ่ายเลขานุการก่อนวันประชุม  
๒ สัปดาห์ เพ่ือจะได้ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จัดเตรียมและน าเสนอในการประชุมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการปรับแก้ไข
เอกสาร Power Point จะต้องส่งให้เจ้าของวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  

- เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๒. อุปกรณ์ในการประชุม 
    ในการประชุมของกรรมการ ฝ่ายเลขานุการจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประชุม 
ประกอบด้วย ป้ายชื่อ, เอกสารการประชุมต่างๆ, เครื่องบันทึกเสียง, Computer Notebook, Printer, สายไฟ, 
กระดาษ A4 และเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานส าหรับค่าใช้จ่ายในการประชุม ที่ต้องให้กรรมการลงนาม เช่น 
ใบส าคัญรับเงิน ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น 

๓. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ให้ฝ่ายเลขานุการโทรศัพท์สั่งอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน (ถ้ามี) ก่อนวันประชุม

อย่างน้อย ๒ วันท าการ และโทรแจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่งก่อนวันประชุม (กรณีสั่งอาหารจากภายนอก ไม่ใช่สวัสดิการ 
สผ. เครื่องดื่มสามารถจัดเตรียมเองได้) 

การจัดเตรียมสถานที่ประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องเตรียมความพร้อมของห้องประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อบรรยากาศในการประชุม ไม่ว่าจะเป็น 
ระบบแสง เสียง เครื่องปรับอากาศ ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ หากจัดประชุม กก.วล. ที่ อาคาร สผ.  
ฝ่ายเลขานุการ จะต้องเตรียมการจัดห้องประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ วัน เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย โดยการ
จัดโต๊ะประชุม กก.วล. ให้จัดในรูปแบบของตัวยู  และบนโต๊ะประชุมให้จัดวางเอกสารส าหรับกรรมการแต่ละท่าน 
ประกอบด้วย  

- ป้ายชื่อกรรมการแต่ะลท่าน  
- กระดาษ A๔  ดินสอ  
- ชุดเอกสารส าหรับกรรมการใช้ประกอบการประชุม   

 
 

 
 

ตัวอย่าง การจัดโต๊ะนั่งส าหรับการประชุม (ท าเนียบรัฐบาล) 
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ตัวอย่าง การจัดโต๊ะนั่งส าหรับการประชุม (อาคาร สผ.) 
 
 

 

การด าเนินการระหว่างการประชุม 
 ฝ่ายเลขานุการ จะต้องเดินทางไปถึงห้องประชุมก่อนเวลาการประชุมไม่น้อยกว่า ๑-๒ ชั่วโมง           
ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ใช้จัดประชุม และด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ตรวจสอบห้องประชุม ทดสอบระบบไฟ ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่าให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  
 ๒. จัดที่นั่งส าหรับประธาน กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อย จัดวางป้ายชื่อ เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยจัดวางให้เป็นสัดส่วน (กรณีไม่ได้จัดประชุมที่ สผ. และจัดห้องประชุมในวัน
ประชุม) 

๓. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ชี้แจงโครงการ และสื่อมวลชน พร้อมทั้งลงทะเบียน 
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ก่อนเวลาประชุม ประมาณ ๑๕ นาที  ให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งไปท าหน้าที่รอต้อนรับ
ประธานกรรมการ 
 ๔. ในกรณีที่ประธาน ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในขณะนั้นได้ ประธาน  
อาจมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในห้องประชุม ท าหน้าที่เป็นประธาน หรือมอบหมายฝ่ายเลขานุการ 
ท าหน้าทีไ่ปพลางก่อนได้  
 ๖. เมื่อประธานเปิดการประชุมแล้ว ปกท.ทส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จะกล่าว
รายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระให้กรรมการฯ พิจารณา 
 ๗. ในระหว่างการประชุม ฝ่ายเลขานุการจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการ และจะต้องตรวจสอบ 
ว่ามีกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมรายใดที่ยังลงทะเบียนชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้ด าเนินการให้เรียบร้อย 
สมบูรณ์ 
 ๘. บันทึกการประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกระทั่งเลิกประชุม คลิกพาวเวอร์พอยท์ และ 
จดบันทึกรายงานการประชุม 
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 ๙. ในระหว่างการประชุม หากกรรมการมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม ฝ่ายเลขานุการจะต้องประสาน
แจ้งผู้ชี้แจงโครงการเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้รายละเอียดข้อมูลของโครงการหรือวาระการประชุมนั้นๆ เพ่ิมเติม  
โดยให้มาเตรียมตัวหน้าห้องประชุมล่วงหน้า ก่อนถึงวาระการประชุม จ านวน ๑ วาระ 
 ๑๐. ให้มีเจ้าหน้าที่ยืนประจ าต าแหน่งในห้องประชุม เพ่ือท าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างที่มกีารประชุม 
 ๑๑. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการประชุมตามความเหมาะสม เช่น ปัญหาเรื่อง
ไมโครโฟน ปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ๑๒. จัดท าประเด็นสรุปมติการประชุม กก.วล. ในครั้งนั้น เพ่ือให้ประธานหรือฝ่ายเลขานุการ
ใช้ส าหรับการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

 

 

การด าเนินการหลังการประชุม 
 ๑. ดูแลอ านวยความสะดวกแก่กรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม และส่งกรรมการเดินทางกลับ  

๒. ตรวจสอบห้องประชุม และจัดเก็บอุปกรณ์การประชุม เอกสารทุกอย่างออกจากห้องประชุม
ให้เรียบร้อย  
 ๓. จัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วันท าการ หลังจากวันประชุม 

๔. จัดท ารายงานค่าใช้จ่ายและการคืนเงินส่งให้ฝ่ายคลัง (ดูตัวอย่างท่ีภาคผนวก ฉ) 
๕. จัดท าหนังสือน ามติการประชุมที่ กก.วล. ให้การรับรองแล้ว เสนอ ครม. ภายใน ๒ วันท าการ 

ภายหลังวันประชุม 
๖. จัดท าหนังสือน าเสนอค าสั่ง/ ประกาศ กก.วล. ต่อประธาน กก.วล. เพ่ือลงนาม ภายใน ๑ วัน 

หลังวันประชุม 
๗. จัดท าหนังสือแจ้งมติ กก.วล. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ภายใน ๑ วัน หลังวันประชุม 
๘. น าระเบียบวาระของการประชุมครั้งนั้น และมติที่ได้รับรองในที่ประชุม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

envilaw.onep.go.th และ www.onep.go.th/neb2 

 

 

การจัดท ามติและรายงานการประชุม 

๑. การเขียนรายงานการประชุม จะต้องประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ (ดูตัวอย่างที่ภาคผนวก ช) 
๑.๑ ระบุชื่อการประชุมนั้นๆ ครั้งที่  วันที่ สถานที่ประชุม รายชื่อกรรมการผู้มาประชุม 

กรรมการผู้ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมชี้แจง (ระบุชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงาน)  
๑.๒ เวลาเริ่มประชุม ให้ระบุเวลาที่เริ่มประชุม 
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๑.๓ ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระบุรายละเอียดเนื้อหาที่ประธาน
แจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ 

๑.๔ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ระบุรายละเอียดผลการพิจารณา
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีการรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข หรือมีข้อแก้ไข หรือไม่ 
อย่างไร 

๑.๕ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ จะระบุหัวข้อเรื่อง เนื้อหาโดยสรุป ความคิดเห็น 
และมติที่ประชุม 

๑.๖ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จะระบุหัวข้อเรื่อง  เนื้อหาโดยสรุป ความคิดเห็น 
และมติที่ประชุม 

๑.๗ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) จะเป็นเรื่องด่วนและส าคัญ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก 
ออกหนังสือเชิญประชุม และส่งเอกสารวาระการประชุมให้กรรมการเรียบร้อยแล้ว 

๑.๘ เวลาเลิกประชุม ให้ระบุเวลาที่เลิกประชุม 
๑.๙ ผู้จดรายงานการประชุม ให้ระบุผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่จดประชุมในครั้งนั้นๆ (สผ. 

: เจ้าหน้าที่ สวล. / ผอ.กวล.)  เลขาธิการ สผ. และ ปกท.ทส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ 
๒. จัดส่งรายงานการประชุมให้ส านัก/กอง/ หน่วยงานต่างๆ ที่เสนอวาระ  เพ่ือพิจารณาใน

เบื้องต้น  
 ๓. เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งจัดท าหนังสือเสนอเวียนร่างรายงาน  
การประชุมให้ประธานและกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น ภายใน ๕ วันท าการ นับจาก
วันที่ ปกท.ทส. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงาน และลงนามในหนังสือเวียนร่างรายงานการประชุม และ
ภายหลังจากครบก าหนดแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ กรณีมีวาระท่ีได้รับการรับรองมติในที่ประชุมครั้งนั้น ให้แจ้งมติการประชุมให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๒ วันท าการ นับจากวันที่รับรองรายงานการประชุมเบื้องต้น ทั้งนี้ การรับรองมต ิ
ในการประชุมครั้งนั้น จะใช้ส าหรับในกรณีเร่งด่วน โดยประธานหรือฝ่ายเลขานุการ จะสรุปมติให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง 

 ๓.๒ กรณีไม่มีวาระที่รับรองมติในที่ประชุม ให้เตรียมจัดท าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรอง
รายงานการประชุม  ส าหรับการประชุมครั้งต่อไป  

   

 

การแจ้งมติการประชุม 

การแจ้งมติ สามารถด าเนินการได้ ๓ รูปแบบ คือ (ดูตัวอย่างหนังสือแจ้งมติที่ภาคผนวก ซ) 
  ๑. การแจ้งมติเบื้องต้น : กรณีมติไม่ได้รับการรับรองในที่ประชุม แต่เจ้าของวาระต้องการ
ทราบมติการประชุมเบื้องต้น ให้จัดท าหนังสือแจ้งมติให้ผู้ร้องขอ โดยเสนอผู้บริหาร สผ. ลงนาม ภายหลังจาก
กรรมการได้ให้การรับรองรายงานการประชุมในเบื้องต้นแล้ว  
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๒. การแจ้งมติอย่างเป็นทางการ 
  ๒.๑ กรณีมีวาระที่ได้รับการรับรองมติในที่ประชุมครั้งนั้น ให้แจ้งมติการประชุ มให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๒ วันท าการ นับจากวันที่กรรมการให้การรับรองรายงานการประชุมเบื้องต้น 
ทั้งนี้ การรับรองมตใินการประชุมครั้งนั้น จะใช้ส าหรับในกรณีเร่งด่วน โดยประธานหรือฝ่ายเลขานุการ จะสรุป
มติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
  ๒.๒ แจ้งมติเม่ือที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป  โดยให้แจ้งมติ
ภายใน ๒ วันท าการ นับจากวันที่กรรมการรับรองรายงานการประชุม 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ี ๒.๑ และ ๒.๒ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
๑) จัดท าตารางสรุปหน่วยงานที่จะต้องแจ้งมติของแต่ละวาระ .... และ รมต. เจ้าสังกัด 
๒) จดัท าบันทึกเรียนเลขาธิการ สผ. เพื่อลงนามในบันทึกเรียน ปกท.ทส. เพ่ือพิจารณาลงนาม

ในหนังสือแจ้งมติถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    ทั้งนี้ กรณีจัดท าหนังสือแจ้งมติอย่างเป็นทางการถึงหน่วยงานภายใน ทส. ให้น าเสนอ 

เลขาธิการ สผ. เพื่อพิจารณาลงนาม 
 
 
 
การน ามติการประชุมแสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

๑. จัดท าบันทึกเรียน เลขาธิการ สผ. เพ่ือลงนามในบันทึกเรียน ปกท.ทส. เพ่ือน าเรียน รมว.ทส. 
พิจารณาลงนามในหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และหนังสือเรียนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (ดูตัวอย่างหนังสือเสนอคณะร บมนตรีที่ภาคผนวก ฌ) 

๒. ภายหลังจาก รมว.ทส. ลงนามในหนังสือทั้ง ๒ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑ หนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) น าไปส่งหน้าห้องรองนายกฯ 

เพ่ือขออนุมัติ โดยจะจัดท าเป็นบันทึกข้อความกลับมา แล้วน ามาแนบเป็นเอกสารหมายเลข ๑ 
๒.๒ ล าดับต่อมา จึงออกเลขหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ รมว.ทส. ลงนาม

เรียบร้อยแล้ว (ให้ตรวจสอบก่อนว่า รมว.ทส. เข้ามาปฏิบัติงานที่ ทส.หรือไม่ 
๓.  น าเอกสาร ส่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓ วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ เอกสาร

จะต้องประกอบไปด้วย 
๓.๑ ส าเนารายงานการประชุม (ฉบับสมบูรณ์)  ๑  ฉบับ  
๓.๒ หนังสือเสนอ ครม. 
๓.๓ บันทึกข้อความที่รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้น าเสนอ ครม. 
๓.๔ มติการประชุม 
๓.๕ สิ่งที่ส่งมาด้วยทุกฉบับ  

    หมายเหตุ  ๑)  เอกสารทุกอย่าง (ยกเว้น ๓.๑) ให้สแกนใส่แผ่น CD จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยให้สแกนเป็น      
                        .pdf file ยกเว้น ๓.๒ ถึง ๓.๔ ให้สแกนเป็น Word 

         ๒)  หน้ากล่อง  ให้เขียนรายละเอียด เลขที่หนังสือ วันเดือนปี ชือเรื่องหนังสือ และชื่อกระทรวง  
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- ๒๑ - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓  
ภาคผนวก 
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Text Box



 

- ๒๒ - 
 

 

ที ่ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
     แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
     กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ 

         (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ............... 

เรียน  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อ้างถึง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายและ 
มอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ............... 

ตามหนังสือที่อ้างถึง นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นั้น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงขอเสนอร่างระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ............ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพ่ือโปรดพิจารณา
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ......... ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ประธานฯ  
จะเห็นสมควร เพ่ือที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 

 
 พลเอก 

                                     (สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐    โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 
มือถือ ๐๘๑ ๙๓๒ ๐๐๙๖ 

. 

ภาคผนวก ก 
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- ๒๓ - 
 

 
 
ที ่ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /          คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
     ส านักงานนโยบายและแผน 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ถนนพระรามที ่๖ แขวงสามเสนใน 
     เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

   (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ....................... 

เรียน  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

อ้างถึง  ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจ 
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที ่............... 

ตามหนังสือที่อ้างถึง นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ......... ในวัน.............................เวลา .................... น. ณ .................................... นั้น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า ได้จัดท าระเบียบวาระและเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  
ได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเป็นประธานการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายเกษมสันต์  จิณณวาโส) 
ปลัระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
มการและเลขานุการ 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐  โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 

ภาคผนวก ข 
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- ๒๔ - 
 

 
ท่ี ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /ว   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
     ส านักงานนโยบายและแผน 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงสามเสนใน 
     เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

  (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ....................... 

เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย 
รองประธานกรรมการ คนท่ี ๒ /กรรมการ 

อ้างถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี .................. 
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ................. 

ด้วยพระราชบัญญัติฯ ท่ีอ้างถึง ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมี
............................................................................ เป็นกรรมการ ในการนี้ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอ านาจ ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ  
ในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ) ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ............... ในวัน.......................................... เวลา ................. น. ณ ...............................  
โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ ดังสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงขอเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โปรดมอบหมาย 
ผู้แทนท่ีมีอ านาจตัดสินใจแทนท่าน และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถนับองค์ประชุมได้ โดยโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ 
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายใน......................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายเกษมสันต์  จิณณวาโส) 
 

ลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการและเลขานุการ

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายวิรุฬห์ สัมลีราช) 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐  โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 
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- ๒๕ - 
 

 
ท่ีทส(กกวล) ๑๐๐๕ / ว   คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
     ส านักงานนโยบายและแผน 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงสามเสนใน 
     เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

   (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ..................... 

เรียน  ส าเนาแจ้งท้าย 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

อ้างถึง ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ...................... 
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ครั้งท่ี .................... 

ด้วยประกาศส านักนายกรัฐมนตรีท่ีอ้างถึง ได้แต่งต้ังท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ในการนี้ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอ านาจ ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี) ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 
.................... ในวัน.................................................. เวลา ...................... น. ณ ........................................................................... 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ 
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ท้ังนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ 
ดังสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายใน.................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายวิรุฬห์ สัมลีราช) 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

 

ส าเนา 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐  โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 

(205)



 

- ๒๖ - 
 

 
ที ่ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
     ส านักงานนโยบายและแผน 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ถนนพระรามที ่๖ แขวงสามเสนใน 
     เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
   (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ ………………………. 

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อ้างถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที ่.................. 
 ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ................... 

ด้วย พระราชบัญญัติฯ ที่อ้างถึง ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอ านาจให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
เป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการนี้ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ก าหนดวันประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ...................... ในวัน......................................  เวลา ......................... น.  
ณ ........................................................... โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ  
ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายใน........................................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

ส าเนา 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โทร. ๐๒๒๖๕๖๖๑๐  โทรสาร๐๒๒๖๕ ๖๖๐๒ช 
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- ๒๗ - 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๗๗๘ – ๘๑ 

ที ่ ทส (กกวล) ๑๐๐๕ / ว    วันที่       

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่   

เรียน   ส าเนาแจ้งท้าย 

ด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒
ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  
ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็น
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ก าหนดประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ …………ในวัน……….........…………………. เวลา ……. น. ณ ……………………………………… 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังเอกสารแนบ ๑ 

เนื่องจาก คณะกรรมการฯ อาจมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โปรดมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
เป็นผู้บริหารระดับต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพ่ือให้สามารถร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในระดับนโยบายได้ โดยโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังเอกสารแนบ ๒ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน 
................................................... จักขอบคุณยิ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว  
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- ๒๘ - 
 

 
แบบตอบรับการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ........................... 

ในวัน............................................  เวลา ...................... น. 
ณ ............................................................................................... 

 

ข้าพเจ้า                                                ต าแหน่ง                                         ใน
ฐานะ                                                     . 

 ยินดีเข้าร่วมประชุม 
 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบหมายผู้แทน (ผู้แทนเข้าร่วมประชุมต้องเป็นไปตาม 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ เท่านั้น) ดังนี้ 
ขอมอบหมายให้  

ต าแหน่ง  
หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมแทน 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร  
 
 

 พลเอก     . 
 (                          ) 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง................................................... 
 

 
ผู้ติดตาม :  

ชื่อสกุล                                                ต าแหน่ง                                                 . 
หน่วยงาน  
ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์     หมายเลขโทรสาร                                    . 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที ่.................................... ไปยัง : 
 

 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐  ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๗๗๘ –๖๖๗๘๑ 
 โทรสาร  ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 

(208)



 

- ๒๙ - 
 

 
 

ที ่ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /ว     ส านักงานนโยบายและแผน 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน 
        เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

            (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ....................... 

เรียน ส าเนาแจ้งท้าย 

อ้างถึง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๒ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ..................... 
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ........................ 

ด้วยพระราชบัญญัติฯ ที่อ้างถึง ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการนี้ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ได้ก าหนดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ......................... ในวัน............................................ 
เวลา ......................... น. ณ ............................................................. 

ในการนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ได้บรรจุ เรื่อง ............................................................................................รายละเอียดดังสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๑ ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง และให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่คณะ
กรรมการฯ มีข้อซักถาม ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวได้ โปรดมอบหมายผู้แทนใน
ระดับรองหัวหน้าหน่วยงานที่สามารถชี้แจง ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในระดับนโยบายได้ โดยส่งแบบตอบ
รับเข้าร่วมประชุมฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายใน........................................... ทางโทรสารหมายเลข 
๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐   โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 
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- ๓๐ - 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ................... 
วัน.....................................  เวลา ................. น.  

ณ ............................................................................................ 

 

 

ชื่อ-สกุล  

ต าแหน่ง   

หน่วยงาน   

ที่อยู่   

หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร  

 ยินดีเข้าร่วมประชุม 

 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบหมายผู้แทน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล  

ต าแหน่ง   

หน่วยงาน   

ที่อยู่   

หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร  

ผู้ติดตาม :  

ชื่อสกุล  

ต าแหน่ง   

หน่วยงาน   

ที่อยู่   

หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร  
 

 

. 

 

 

 

 

 

 กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
 ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐   ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๗๗๘ – ๖๖๗๘๑ 
 โทรสาร  ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒  

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวัน.......................................... ไปยัง : 
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- ๓๑ - 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ / กวล. โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ต่อ ๖๗๗๙  

ที่  ทส  ๑๐๐๕.๔ /  วันที่                 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการอ านวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

เรียน  ลนก. 

 ตามท่ี ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้สั่งการให้จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที ่...............ในวัน................................. เวลา ..........น. ณ ............................................. 

สวล. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กก.วล. จึงขอความอนุเคราะห์ สลก. ในการอ านวยความสะดวก
การจัดประชุมฯ ดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ขอเจ้าหน้าที่ช่วยจัดห้องประชุม และพนักงานควบคุมเครื่องเสียง 
๒. ขอเจ้าหน้าที่จัดและบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในห้องประชุม และผู้รอชี้แจง 
๓. จัดที่จอดรถส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ชี้แจง จ านวน๕๐ คัน 
๔. จัดท าป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ 
๕. เชิญสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าว 

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ........................................................... เป็นผู้ประสานงาน ในเรื่อง
ดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
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- ๓๒ - 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/ กวล.  โทร.  ๖๗๘๐  

ที ่ ทส (กกวล) ๑๐๐๕ / วันที ่                

เรื่อง   ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่  

เรียน เลขาธิการ สผ.  

ตามที่ สวล. จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ............... ในวันที่ 
...............................................  ในการนี้ สวล. มีความประสงค์จัดท าวาระการประชุมดังกล่าว โดยส่งให้
ภาคเอกชนรับจ้างด าเนินการถ่ายเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ................. 
โดยใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อเวียนท าใหม่ ร้อยละ ๑๐๐ ตามนโยบายของ รมว.ทส. พร้อมทั้งเข้าเล่ม จ านวน 
๘๐ เล่ม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ............................ บาท (...............................................................)  

สวล. /กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอเบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน สวล. 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ า และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ผลผลิต เครื่องมือและกลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กิจกรรมหลัก พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมย่อย ๓๐๓ การบริหารจัดการประชุม และขอแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ ดังนี้  

๑. .................................................... ประธานกรรมการ 
๒. .................................................... กรรมการ 
๓. .................................................... กรรมการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผอ.สวล. ตามค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ ๔๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอ านาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการ สผ. สั่ง ณ วันที่  
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๔.๓ (๑) 
 
 
 
        
 

 

 

 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

(นายวิรุฬห์ สัมลีราช) 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ 
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- ๓๓ - 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ / กวล.    โทร. ๖๗๘๐  

ที ่  ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /  วันท่ี                

เรื่อง   ขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี  

เรียน   เลขาธิการ สผ. ผ่าน ลนก. ผ่าน ผอ.สวล. 

ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ................................... ในวันท่ี  
............................................ เวลา ................................. น. ณ ..................................... รายละเอียดดังเอกสารแนบ    

ในการนี้ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/ สวล. จึงขออนุมัติจัดประชุม
และวงเงินค่าใช้จ่ายส าหรับจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ............................. บาท  
(..................................................) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑. ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการ   เป็นเงิน  ............... บาท 
๒. ค่าเบ้ียประชุมรองประธาน จ านวน ๒ ท่าน เป็นเงิน        ............... บาท 
๓. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ จ านวน ๒๐ ท่าน  เป็นเงิน      .................. บาท 
๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   เป็นเงิน      ................. บาท 
๕. ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร    เป็นเงิน       ................ บาท 

                                                    รวม                  บาท 

โดยขออนุมัติยืมเงิน จ านวน ……………………… บาท (…………………………………………..) พร้อมนี ้ 
ได้แนบใบสัญญายืมเงินมาด้วยแล้ว โดย ...............................................เป็นผู้ยืมเงินดังกล่าว ท้ังนี้ อยู่ในอ านาจของ
รองเลขาธิการ สผ. ตามค าสั่งส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท่ี ๔๙๘/๒๕๕๕ 
เรื่อง มอบอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สผ. สั่ง ณ วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒.๔ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 
 

เรียน รองเลขาธิการ สผ. 
เพื่อโปรดพิจารณา 

๑. อนุมัติให้จัดประชุมได้ ตามที่เสนอ 
๒. ให้ ฝกค. ตัดค่าใช้จ่ายจากงบด าเนินงาน สวล..:  แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ า 

และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ผลผลิต  :  เครื่องมือและกลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการ    

   คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
กิจกรรมหลัก  พัฒนาเครื่องมือ และกลไกในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
กิจกรรมย่อย     ๓๐๓                       .                                                             
จ านวนเงิน                                          บาท 

๓. ลงนามในสัญญายืมเงินที่แนบ 
๔. อื่น  ๆ(ถ้ามี) 
               _________________ 

                                    ลนก. 

อนุมัติ 
 
 
 
 

  _________________  
รองเลขาธิการ สผ.. 

ฝ่ายคลังบันทึก 
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- ๓๔ - 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สวล. / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิง่แวดล่อมแห่งชาติ  โทร. ๖๖๑๐  

ที่   ทส ๑๐๐๕.๔/ วันที่   
เรื่อง   ขอส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ประชุมหารือ  

เรียน  ลนก. ผ่าน ผอ.สวล. 

ตามบันทึกท่ี ............................ ลงวันท่ี ............................. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ/สวล. ได้อนุมัติให้ .................................. ต าแหน่ง ...................................... จัดประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี .................... ณ ...................................... ในวันท่ี .............................. 
เป็นผู้ยืม  เงินราชการ  เงินทดรองราชการ จ านวน ......................... บาท เลขท่ีใบยืม บย. ........................... 
ลงวันท่ี    -    ครบก าหนดวันท่ี    -    .ท้ังนี้ การจัดประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สวล. จึงขอส่งหลักฐานการจ่าย/
เงินเหลือจ่าย โดยมีเอกสารใบส าคัญท่ีแนบมาพร้อมนี้ จ านวน .............. แผ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ กรณียืมเงิน กรณีไม่ยืมเงิน 
(ส ารองจ่าย) 

หมายเหต ุ
เงินยืมราชการ/ 

เงินทดรองราชการ 
ใบส าคัญคู่จ่าย
ชดใช้เงินยืม 

ส่งคืนเงิน 
เหลือจ่าย 

ขอเบิกเพิ่ม 
 

๑. ค่าเบี้ยประชุม    - -  

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    - - 
๓. ค่าอาหาร - - - - - 
๔. ค่าเช่าที่พัก - - - - - 
๕. ค่าโดยสารเครื่องบิน - - - - - 
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น - - - - - 

รวม    - -  

 ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าห้องประชุม  ฯลฯ 
 กรณีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง (ค่าใช้จ่ายเงินสด) สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (เงินสด+บัตรเครดิต) ต้องท าบันทึกขออนุมัติ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประกอบการเบิกจ่ายด้วย 

สวล. ขอคืนเงินเหลือจ่าย จ านวน ............................ บาท (............................................ถ้วน) 
กรณีคืนเงินเกินร้อยละ ๒๐ มีสาเหตุเนื่องจาก           .           .                                                                       

ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการยืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
ตามอัตรา/จ านวนท่ีต้องจ่ายจริง จ าเป็นเหมาะสมและประหยัด เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจส าเร็จลุล่วงอย่างแท้จริง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

                                           ลงชื่อ                                 . 
                                            (นางอรวรรณ  ดนัยบุตร) 

                                           ผอ.กวล. 
                                         
                                  วันท่ี......................................... 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
(ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ……………..) 

ผู้ยืมฯ มีการส่งคืนเงินเหลือจ่าย เกินร้อยละ ๒๐ 
 ครั้งแรก        ครั้งท่ี…………… 
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- ๓๕ - 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ................ 

วัน......ที่ ........ .................. พ.ศ. .............  เวลา .................. น. 
ณ อาคารส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

กรรมการผู้มาประชุม 

๑.  
(ต าแหน่ง) 

ประธานกรรมการ  

๒.  
(ต าแหน่ง) 

รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ 

๓.  
(ต าแหน่ง) 

กรรมการ 

๔. ................... 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 
 

๕. .................... กรรมการ 

......................... 

......................... 
 

๒๓. ……………… 
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ลาประชุม 

๑.     

๒.   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. (ชื่อ) 
๒.  

(ต าแหน่ง) 

๓.   
ผู้เข้าร่วมชี้แจง 

(ต าแหน่ง) (ต าแหน่ง) 

๑. (ชื่อ) 

๒.  

เริ่มประชุม เวลา ……………… น. 

(ต าแหน่ง)  
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

...................... 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันที ่๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

  ...................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๓.๑ ........................................................................................................... 

กรรมการและเลขานุการ รายงานสรุปต่อท่ีประชุมว่า......................................................................  
.................................................................................................................................... .....................

............................................................................................ 
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
............................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ......................................................................................................... 

กรรมการและเลขานุการ รายงานสรุปต่อท่ีประชุมว่า......................................................................  
.........................................................................................................................................................

............................................................................................ 
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
มติที่ประชุม 
............................................... 

เลิกประชุม เวลา ...................... น. 

 
  (.......................................)    (...........................................) 

 

 

(........................................)     (..............ปกท.ทส................) 

   ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ท่ี ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /       ส านักงานนโยบายและแผน 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงสามเสนใน 
      เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

         (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี ..................... เบ้ืองต้น 

เรียน  ................................................... 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ท่ี ......................................................... 
  ลงวันท่ี ................................... 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ร่างมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี .............................  

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
 ได้เชิญ……………………………….……เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 
.................... เมื่อวันท่ี .............................................. ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ........................ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมฯ ในเบื้องต้น เมื่อวันท่ี .................................. ดังนั้น จึงขอแจ้งมติการประชุมมาเพื่อทราบ 
ในเบ้ืองต้น จ านวน .................. เรื่อง เพื่อ............................................จักได้เตรียมการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป (สิ่งท่ีส่งมาด้วย) คือ วาระท่ี ..............................................................................................................................  
ท้ังนี้ หากมีการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งต่อไป  
ฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐  โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒  
 

ภาคผนวก ซ 
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- ๓๘ - 
 

 
 
ที่ ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
      ส านักงานนโยบายและแผน 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน 
      เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

         (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ………………..  

เรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง..................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  มตกิารประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ............................  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ............................ เมื่อวันที่ 
........................... มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวง...................... จ านวน ................. เรื่อง ดังนี้ 

๑) วาระท่ี ................................................................................................. 
๒) วาระที่ ..........................................................................................................  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติรับรองในการประชุมครั้งที่  
......................... เมื่อวันที่ ...................................... เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้............................ ทราบ  
และพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้.............................  
ทราบด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (นายวิจารย์ สิมาฉายา) 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐   โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 
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- ๓๙ - 
 

ณณวาโส) 
 
ที่ ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
      ส านักงานนโยบายและแผน 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน 
      เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

         (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ .........................  

เรียน  ........................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  มตกิารประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ .........................  

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ........................... เมื่อวันที่ 
................................... มีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกรมทางหลวง จ านวน ................ เรื่อง ดังนี ้

๑) วาระท่ี .............................................................................................................. 
๒) วาระที่ ........................................................................................................................  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติรับรองในการประชุม 
ครั้งที ่......................... เมื่อวันที่ .......................................................... ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิจารย์ สิมาฉายา) 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                   กรรมการและเลขานุการ 
(นายเกษมสันต์  จิณณวาโส) 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

มการและเลนุการ 
ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 

 

ส าเนา 
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- ๔๐ - 
 

 
 
ที่ ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /  

  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

         (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ …………………….  

เรียน  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ………………….. เมื่อวันที่ ………………………… 

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ ……………….. เมื่อวันที่ ……………………………  มาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องน า เสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)  

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้  

๑. เรื่องเดิม 
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องท่ีจะเสนอ  

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ได้มีมติให้น ามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย  
ที่ส าคัญ และเป็นเรื่องท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาได้ข้อยุติแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น ามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ อย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ อนุมัติให้ถือว่าการประชุม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม 

๒. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ………. เมื่อวันที่ ……..…………………….. 

ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญ รวมทั้งเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้รับรองมติในที่ประชุม จ านวน ……………………. เรื่อง ได้แก่ 

๑)  ....................................................................................................................................... 
๒) ................................................................................. .......................................................  
๓) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ส าเนา ภาคผนวก ฌ 
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- ๔๑ - 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โทร  ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐  โทรสาร  ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 
E-mail : group.neb@gmail.com มือถือ : ๐๘ ๑๙๓๒ ๐๐๙๖ 

 

 

 

 

 
ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงด าเนินการเพ่ือน าเสนอ

คณะรัฐมนตรีทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยถือว่า การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงเข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่ก าหนดใน  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี 

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง  
             - 

๔. สาระส าคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ……………………………… เมื่อวันที่  

………………………………… ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญ และได้ข้อยุติแล้ว รวมทั้งเป็นเรื่องเร่งด่วน  
ที่จ าเป็นต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับรองมติในที่ประชุม จ านวน ………เรื่อง ได้แก่ 

๑) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒) ………………………………………………………………………………………………………………. 
๓) ………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยมีรายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย  

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ครั้งที่ ……………….. เมื่อวันที่ ……………………………… จ านวน ………………….. เรื่อง มาเพ่ือโปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จักได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
พลเอก 

  (สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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- ๔๒ - 
 

 
ที่ ทส (กกวล) ๑๐๐๕ /   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 (วัน เดือน ปี) 

เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ .......................... 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
๒. มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ................... เมื่อวันที่ ................................ 

ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอเรื่อง มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ มาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
มาตรา ๔ (๑๓) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ก ากับการบริหารราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้  
๑. เรื่องเดิม 

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องท่ีจะเสนอ  
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  

๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ได้มีมติให้น ามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
ที่ส าคัญ และเรื่องที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาได้ข้อยุติแล้ว เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น ามติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ อย่างต่อเนื่อง 

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ อนุมัติให้ถือว่าการประชุม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม 

๒. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ........................  เมื่อวันที่  

...................................... ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญ รวมทั้งเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
โดยเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับรองมติในที่ประชุม จ านวน ..................... เรื่อง ได้แก่ 

 

แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
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- ๔๓ - 
 

๑) .................................................................................................................................. 
๒) ......................................................................................................................... 
๓) …………………………………………………………………………………………………………… 
ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงด าเนินการเพ่ือน าเสนอ

คณะรัฐมนตรีทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ โดยถือว่า การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องสิ่งแวดล้อม จึงเข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่ก าหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑๓) เรื่องที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี 

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง  
     -   ไม่มี - 

๔. สาระส าคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ..............................  เมื่อวันที่  

.................................... ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญ และได้ข้อยุติแล้ว รวมทั้งเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้อง
น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับรองมติในที่ประชุม จ านวน...............เรื่อง ได้แก่  

๑) .................................................................................................................................. 
๒) ......................................................................................................................... 
๓) …………………………………………………………………………………………………………… 
โดยมีรายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบ 

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ………………… เมื่อวันที่ ……………………………… จ านวน ........ เรื่อง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
พลเอก 

 (สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โทร  ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐  โทรสาร  ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒ 

E-mail : group.neb@gmail.com 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการติดตามประเมินผลสถานการณ ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าป ี

1. บทน า 
กระบวนการการติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี  เป็นหนึ่งในกระบวนการ 

ด้านระบบการติดตามและประเมินผล ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) และเป็นงานในความรับผิดชอบของส านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม หรือ สตป.  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ระดับส านัก/กอง ภายใต้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑๓) ก าหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องเสนอ
รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละครั้ง ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการก ากับดูแลทางวิชาการของคณะอนุกรรมการ
จัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้จัดท ารายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นข้อมูล
ทางวิชาการในการก าหนดนโยบาย แผน มาตรการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายอย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรมอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนต่อไป และเพ่ือให้การติดตามประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 

2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีให้ให้กับให้กับบุคลากรของส านักติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม 

2.2 เพ่ือแสดงขั้นตอนและวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการท างาน 
เป็นมืออาชีพ และให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 

3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี 

3.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน  

3.2 เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มและผลกระทบที่คาดว่าจะที่เกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลยั่งยืน และเป็นฐานองค์ความรู้ให้แก่ทุกภาค
ส่วนในการเฝ้าระวัง  ติดตาม และตรวจสอบ  
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3.3 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปีของกลุ่มงานติดตามประเมิน
สถานการณ์ ส านักติดตามประเมินผลสิ่ งแวดล้อมเป็นไป อย่างมีระบบตามกรอบการด าเนินงาน 
ที่ก าหนด และใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผล วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ขอบเขต 
คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การ

ก าหนดกรอบของการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การจัดท าร่างรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การน าเสนอร่างรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณา การปรับปรุง  
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จนได้รายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ คู่มือนี้
ครอบคลุมไปจนถึงการน ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
และการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ รับบริการที่ใช้ประโยชน์จากเอกสารรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี 
 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฎหมาย 
 ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระดับภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการ 
นักวิจัย องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑๓) 

คว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ
ความคาดหวัง 

ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจ าปีมีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรม  

 

จุดควบคุมใน
กระบวนการ 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
2. มีคณะกรรมการในการพิจารณารายงาน

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3. มีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังความ

คิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
4. มีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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6. ค าจ ากัดความ 
DPSIR Frameworks : กรอบแนวคิดประกอบการวิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตามตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบ่งบอกและใช้ในการประเมินผล 
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แรงขับเคลื่อน (Drivers)  
ภาวะกดดัน (Pressures) สถานการณ์ (States) ผลกระทบ (Impacts) และการตอบสนอง (Responses)  
ที่ถูกก าหนดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)  

7. ความรับผิดชอบ 
ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เช่น ในขั้นตอนล าดับที่ 11

ก าหนดให้คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน

จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รับผิดชอบใน

การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ ถูกรวบรวมและแสดงไว้

ในหัวข้อที่ 8 

8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
กระบวนการการติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี ได้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน โดยใช้เวทีระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องจนได้ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ
คณะรัฐมนตรีรับทราบ ตามล าดับ โดยในแต่ละขั้นตอนได้มีการระบุรายละเอียดของงาน ข้อมูลป้อนเข้า 
ผลผลิต รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยกระบวนการขั้นตอนการติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปีมีรายละเอียดแสดงดังแผนภาพกระบวนการการติดประเมินผลสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 
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แผนภาพกระบวนการการติดประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี 

ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1 
 

 ศึกษาและก าหนดกรอบการศึกษาตามแนวความคิด 
ท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถน ามาใช้ประกอบการประเมินผล
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ข้อมูลกรอบแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์และติดตาม
ประเมินผล 
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ 
ในการวิเคราะห์ 
และประเมินผล
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

สตป.  

2 
 

 ศึกษา ทบทวนข้อมูลพื้นฐาน องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม
ของประเทศ สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้ังในภูมิภาคและระดับโลก ทบทวน
นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ รวมท้ัง
ในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ตลอดจน
นโยบาย แผน และ
มาตรการด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ รวมท้ังใน
ภูมิภาคและระดับ
โลก นโยบาย แผน 
และมาตรการด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สตป.  
 

 

3 
 

 จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม จากเอกสารวิชาการจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ท่ีเชื่อถือได ้การเก็บข้อมูล
จากพื้นท่ี และการส ารวจภาคสนาม 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
จากแหล่งข้อมูล 
ท่ีเชื่อถือได้ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สตป.  
 

 

ศึกษา ทบทวนข้อมูลพื้นฐาน 

 

จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ก าหนดกรอบการศึกษา 

 

A 
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ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

6 
 

 จัดประชุมกับร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และบุคลากร 

จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม

และประเด็นปัญหาส าคัญ (Hot Issues) ในช่วงปี 

ท่ีผ่านมา และจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและ
ประเด็นปัญหาส าคัญ 
(Hot Issues) ในช่วงปี
ท่ีผ่านมา 

ประเด็นสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และประเด็นปัญหา
ส าคัญ (Hot Issues) ท่ี
เป็นข้อมูลในเชิงพื้นท่ี 
และขอ้เสนอแนะ  
รายประเด็น  

สตป.  

7 
 

 รวบรวมตัวชี้วัดท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

จัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมแล้ว โดยมี

การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ฯ ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผลสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อมประจ าปี และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 

เพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็น

ปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดจากฐานข้อมูล

เพื่อการรายงาน

สถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ 

ตัวชี้วัดเพื่อการ

รายงานสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดล้อม

ท่ีผ่านการพิจารณา 

สตป.  

8 
 

 ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดฐานข้อมูลเพื่อการรายงาน

สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศให้เป็น

ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดล้อม โดยข้อมูลท่ีน ามาใช้จะต้องผ่านการ

พิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงประกอบ 

ด้วยผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ท่ีมีประสบการณ์ในด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลตัวชี้วัด 

เพื่อการรายงาน

สถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดเพื่อการ

รายงานสถานการณ์

คุณภาพส่ิงแวดล้อม

ของประเทศเป็น

ปัจจุบัน 

สตป.  

-  

 

 

ประสานงาน จัดประชุมกับร่วมกับหน่วยงาน 

องค์กร และบุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

รวบรวมตัวชี้วัดฐานข้อมูลเพื่อการรายงาน

สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศ 

 

ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัด 

 

B 

A 
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ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

9 
 

 ติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โดยใช้กรอบการศึกษาท่ีเหมาะสมในการประเมินผล
สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมท้ังในระดับชุมชน 
และระดับพื้นท่ี เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงและปัจจัยการขับเคลื่อน ซ่ึงมีผลต่อการ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมรายสาขา
รายป ี

สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
รายสาขาท่ีเป็นปี
ปัจจุบัน 

  

10 
 

 วิเคราะหส์ถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแนวโน้ม 
โดยน าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้ผล
การด าเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลสถานการณ์ 
ผลกระทบ  
การด าเนินงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และ
แนวโน้ม 

สตป.  

 

 

11 
 

 จัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปี
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีมีต่อการบริหารจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ข้อมูลสถานการณ์ 
ผลกระทบ  
การด าเนินงาน  
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 

สตป.  

 

 

12 
 

 จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการ
จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปี 
มีหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน องค์กรเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  
เข้าร่วมประชุม  

ร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 

ร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
จากที่ประชุม 

  

วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

B 

C 

จัดท าร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 

ติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 
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ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

13 
 

 จัดท าวาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ น ารา่งรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าป ีเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความเห็นชอบ 

เอกสารต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้
ประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

เอกสารประกอบ 
การประชุมคณะอนุ 
กรรมการฯ  

สตป.  

14 
 

 รา่งรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี
เสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 

- ร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี
ได้รับการพิจารณา 
- รายงานการ
ประชุมคณะอนุ 
กรรมการฯ 

คณะอนุกรรมการ
จัดท ารายงาน
สถานการณ์
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

15 
 

 ปรับปรุงร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจ าปี ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ 

ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการ
ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

ร่างรายงาน
สถานการณ์ฯ ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 

สตป.  

น ารายงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ /

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา  

 คณะอนกุรรมการฯ/ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา 

D 

ปรับปรุงรายงาน 

งรายงาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

C 
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ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

16 
 

 จัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ “ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี” เพื่อขออนุมัติผู้บริหารบรรจุ 
ในวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
 

เอกสารต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้
ประกอบการจัดท า
วาระการประชุม
คณะกรรมการฯ 

เอกสารประกอบ
วาระการประชุม
คณะกรรมการฯ 
“ร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ประจ าปี” 

สตป.  

17 
 

 ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปีท่ี

ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

ร่างรายงาน

สถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อมประจ าปี 

ท่ีผ่านความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการฯ 

 

- ร่างรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี
ได้รับการพิจารณา 
- รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 

คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ 

 

18 
 

 ปรับปรุงร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจ าปี ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ 

ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมคระ
กรรมการฯ 

ร่างรายงาน
สถานการณ์ฯ ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
 

  

น าร่างรายงานเสนอต่อคณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

D 

ปรับปรุงรายงาน 

คณะกรรมการฯ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

E 
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ล าดับ

ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

19 
 

 สื่อสารและถ่ายทอดรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 
16.1 น ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ 
16.2 น ารายงานส่งให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อใช้
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
และน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปฏิบัติ 
16.3 น ารายงานส่งให้ห้องสมุด สถาบันการศึกษา และ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

เอกสารรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 
ท่ีผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

รายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อม
ประจ าปี 

สตป.  

20 
 

 ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชน ผู้ใช้ประโยชน์จากรายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงในการจัดท ารายงานในรอบปีต่อไป 
 
 
 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจต่อรายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
หน่วยงานและ
ประชาชน ผู้ใช้
ประโยชน์จาก
รายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

สตป.  

สื่อสารและถ่ายทอดรายงานผลการติดตาม

สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมประจ าปี 

ประเมินผลความพึงพอใจ 

E 

(232)
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9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
กระบวนการการติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี 

กระบวนการ ตัวช้ีวัด 
กระบวนการ ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การติดตามประเมินผล
สถานการณ์คณุภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าป ี

- ระยะเวลาในการ
จัดท ารายงาน 
- จ านวน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมการประชุมรบั
ฟังความคิดเห็น 

รายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1 ฉบับ 

- จ านวนผู้น า
รายงาน/ข้อมลู 
ไปใช้ประโยชน ์

ความพึงพอใจของ
ประชาชนและ
หน่วยงานท่ีน า
รายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไปใช้ 

10. เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศรายปี 
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 13 (13) 
3) ค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 3/2558 สั่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558   
4) การเผยแพร่ฐานข้อมูลเ พ่ือการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่ งแวดล้อมของประเทศ ไทย 

ทางเว็บไซต์ เข้าถึงได้จาก http://www.onep.go.th/env_data/ 

5) ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากเอกสารรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

11. แบบฟอร์มท่ีใช้ (ถ้ามี) 
1) แบบส ารวจความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี 

12. เอกสารบันทึก 
- 
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(246)



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
1. บทน า 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะต้องด าเนินการตามพันธกิจในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
เพื่อประกอบในการจัดท ารายงานแห่งชาติ (National Communication: NC) และรายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี (Biennial 
updated report: BUR) และเสนอต่อส านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 
ส านักงานนโยบายและแผนฯ ได้มีการจัดเตรียมโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลกิจกรรม และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง เมื่อหน่วยงานต่างๆ จัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมแล้วส่งให้หน่วยงานหลักของแต่ละกระทรวงรวบรวมและส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มกลางที่ก าหนด และส่งมายังส านักงาน
นโยบายและแผนฯ เพื่อน าไปค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานของคู่มือ IPCC 
 
2. วัตถุประสงค์ของกการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
 2.1 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีให้กับบุคลากรของส านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ใหส้ามารถด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อย่างถูกต้อง 

2.2 เพื่อเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ มีความเช่ียวชาญและสามารถ
ด าเนินการต่อจากผู้ปฏิบัติงานเดิมได้โดยไม่ติดขัด และให้บุคคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 

 
3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
 3.1 เพื่อให้มีกรอบแนวทางในการด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
และสามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน  
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมแล้วส่งให้หน่วยงานหลักของแต่ละกระทรวง
รวบรวมและส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มกลางที่ก าหนด และส่งมายังส านักงานนโยบายและแผนฯ เพื่อน าไปค านวณบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศได้อย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานหลักสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งให้ สผ. ด าเนินการต่อไป 

3.3 เพื่อด าเนินการตามพันธกิจในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อประกอบในการจัดท ารายงานแห่งชาติ 
(NC) และรายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี (BUR) และเสนอต่อ UNFCCC ได้ทันตามก าหนดเวลา 
4. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตั้งแต่การประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรม แล้วส่งให้หน่วยงานหลักของแต่ละกระทรวงรวบรวมและส่งข้อมูลตาม
แบบฟอร์มกลางที่ก าหนด และส่งมายังส านักงานนโยบายและแผนฯ เพื่อน าไปค านวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยใช้
คู่มือที่เป็นมาตรฐานของ IPCC เพื่อให้คณะท างานจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกพิจารณาผล
การค านวณก๊าซเรือนกระจก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (QC)  เมื่อประกอบในการจัดท ารายงานแห่งชาติ (NC) / 
รายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี (BUR) น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูลให้
การรับรองคุณภาพ (QA) ของรายงานแห่งชาติ / รายงานความก้าวหน้ารายสองปี และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งรายงานแห่งชาติ / รายงานความก้าวหน้ารายสองปี
ให้กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNFCCC ต่อไป  

(247)
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5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฎหมาย 

 หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานภาคเอกชน 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 
ภาคประชาชน 

1. รัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ด าเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พ.ศ. 2550 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2552 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 
3. อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ความต้องการและความ
คาดหวัง 

หน่วยงานต่างๆ มีความเข้าใจ
ในการจัดเก็บข้อมลูกิจกรรม
ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน 
แล้วส่งให้หน่วยงานหลักของ
แต่ละกระทรวง เพื่อรวบรวม
และส่งข้อมลูตามแบบฟอร์ม
กลางท่ีก าหนด  

มีการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม ทั้ง
ในระดับโรงงาน งานวิจัย และ
ระดับชุมชน 
มีการสนับสนุนข้อมูล ค่าการ
ปล่อย (Emission Factor: EF) 
ของประเทศ จากการตรวจวัด
ของโรงงาน หรืองานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในประเทศ 

จุดควบคุมในกระบวนการ 1. โครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลกิจกรรม และ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันสมัย 
2. มีคู่มือในการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ (MRV) ของ
ครบทั้ง 5 ภาคส่วน 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียต่อการจัดท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก ประกอบในรายงาน
แห่งชาติ /รายงานความก้าวหน้ารายสองป ี

 
6. ค าจ ากัดความ 
 การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก เป็นการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในทุกภาคส่วน โดย
ใช้วิธีการค านวณ จากคู่มือของ IPCC Guideline เป็นหลัก (Revised 1996 IPCC Guidelines of National Greenhouse Gas 
Inventories) โดยท าการศึกษาวิธีการและข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแหล่งก าเนิดที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแหล่งดูดซับ 
แบ่งออกเป็น ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ 
ป่าไม้ และภาคของเสีย องค์ประกอบส าคัญในการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ข้อมูลกิจกรรม (Activity 
data) และ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ซึ่งที่มาของข้อมูลกิจกรรม จะได้ทั้งจากรายงาน
การศึกษาและเอกสารต่างๆ และจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
 
7. ความรับผิดชอบ 
 ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ในหัวข้อที่ 8 
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8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) โครงร่างแผนภาพการท างานของกระบวนการ: การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 
 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  
 
 

4 ด. เสนอโครงสร้างและรูปแบบของประเทศ 
(National Platform) ในการรายงานข้อมูล
ต่อคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
เพื่อจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกจาก 5 
ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาค
กระบวนการอตุสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ ภาคการใช้ประโยชน์ท่ีดินการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่า
ไม้ ภาคการเกษตร และภาคของเสีย ดังนี ้
- หน่วยงานต่างๆ รวบรวมข้อมูลกิจกรรม 
ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ราย Sector  
- หน่วยงานหลัก รวบรวมข้อมลูกลาง 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
บัญชีก๊าซเรือนกระจก  
- สผ. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมลูจาก
หน่วยงานหลัก ใน 5 ภาคส่วน 

วาระการประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาต ิ

มติเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ  

สปอ.  

2  
 

2 ด. จัดตั้ง/ปรับปรุงองค์ประกอบคณะท างาน
จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและ
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก 

บันทึกเสนอประธาน
อนุกรรมการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านวิชาการ
และฐานข้อมลูลงนาม 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกและ
มาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

สปอ.  
จดัตัง้/ปรับปรุงคณะท างาน 

เสนอโครงสร้างและรูปแบบของ
ประเทศในการรายงานข้อมลู 

A 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

3  
 

6 ด. - หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้ถูกต้อง และครบทุกภาคส่วน  
- แจ้งให้หน่วยประสานงานกลางรวบรวม
ข้อมูลกิจกรรมจากหน่วยงานตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้ง 5 ภาคส่วน คือ ภาคพลงังาน 
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาค
การเกษตร ภาคการเปลีย่นแปลงการใช้ที่ดิน 
และปา่ไม้ ภาคของเสีย และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล (QC) ในระดับกระทรวง   

ข้อมูลกิจกรรม 
(Activity Data) เช่น 
ก าลังการผลิต 
เทคโนโลยี หรือ
เชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม โดยข้อมลูใน
ส่วนน้ีจะได้จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งราชการรัฐวิสาหกจิ
และเอกชน 

ผลการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรม (Activity 
Data) ในภาพรวมของ
แต่ละภาคส่วน รวม
ทั้งสิ้น 5 ภาคส่วน 

หน่วยงานหลัก และ
หน่ ว ย ง านต่ า งๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ทั้ง 5 ภาค
ส่วน 

คู่มือการตรวจวัด 
รายงาน และทวน
สอบ (MRV) ทั้ง 5 
ภาคส่วน 

4  4 ด. ค านวณก๊าซเรือนกระจกโดยอ้างอิงจาก
คู่มือท่ีเป็นมาตรฐานของ IPCC ดังนี ้
- ปัจจุบันประเทศไทยใช้คู่มือ 1996 
IPCC revised guideline of national 
GHG inventory และก าลังเตรยีมความ
พร้อมในการใช้คู่มือ 2006 IPCC 
Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories ใน
อนาคต 
- Good Practice Guidance and 
Uncertainty Management in 
National greenhouse Gas 
Inventories (2000) 
- Good Practice Guidance for Land 

ค่าการปล่อย 
(Emission Factor)  
- ค่า Default สามารถ
เลือกใช้ได้จาก คูม่ือ 
1996 IPCC revised 
guideline of 
national GHG 
inventory หรือคู่มือ 
2006 IPCC 
Guidelines for 
National Greenhouse 
Gas Inventories  
- ค่า EF ของประเทศ
จากการตรวจวดัจริง 

ผลการค านวณบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกทั้ง 5 
ภาคส่วน 

สปอ. - คู่มือ 1996 IPCC 
revised guideline  
- คู่มือ Good 
Practice Guidance 
and Uncertainty 
Management 
(2000) 
- คู่มือ Good 
Practice Guidance 
for Land Use, 
Land-Use Change 
and Forestry 
(2003) 
- คู่มือ 2006 IPCC 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมลู 

ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

A 

B 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

Use, Land-Use Change and 
Forestry (2003) 
 

งานวิจัยของหน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยใน
ประเทศ 

Guidelines  

5  1 ด. เสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาผลการ
ค านวณก๊าซเรือนกระจก และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล (QC) ใน
ระดับประเทศ 

วาระการประชุม
คณะท างานฯ  

มติคณะท างานฯ
เห็นชอบกับผลการ
ค านวณก๊าซเรือน
กระจก 

ฝ่ายเลขาฯคณะท างาน
จัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกและมาตรการ
การลดกา๊ซเรือน
กระจก 

 

6  4 ด. น าข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจก ไป
รวบรวมเป็นส่วนหน่ึงในการจดัท าเป็น
รายงานแห่งชาต ิ(National 
Communication) /รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองป ี(Biennial 
Updated Report) 

ผลการค านวณบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย 

ร่าง รายงานแห่งชาต ิ
(National 
Communication) /
รายงานความก้าวหน้า
รายสองป ี(Biennial 
Updated Report) 

สปอ.  

7  1 ด. รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง รายงาน
แห่งชาติ /รายงานความก้าวหน้ารายสอง
ปี จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ร่าง รายงานแห่งชาต ิ
(National 
Communication) /
รายงานความก้าวหน้า
รายสองปี (Biennial 
Updated Report) 
 

สรุปข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะจากการรับ
ฟังความคิดเห็นฯ 

สปอ.  

น าข้อมลูบญัชีก๊าซเรือนกระจกไป
จดัท าเป็นรายงานแหง่ชาติ /รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี 

รับฟังความคดิเห็นตอ่รายงานแหง่ชาต ิ
/รายงานความก้าวหน้ารายสองปี  

B 

C 

คณะท างานฯ
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

8  
 
 

1 ด. ปรับปรุง / เพิ่มเติม ตามข้อคิดเหน็
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 
 

ข้อคิดเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

ร่าง รายงานแห่งชาต ิ
(National 
Communication) /
รายงานความก้าวหน้า
รายสองป ี(Biennial 
Updated Report) 
ฉบับปรับปรุง 

สปอ.  

9  1 ด. เสนอคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิ อากาศด้ านวิ ชาการ และ
ฐานข้อมูลให้การรับรองคุณภาพ (QA) 
ของรายงานแห่งชาติ  /รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี 
 
 
 

วาระการประชุม
อนุกรรมการฯ 

มติคณะอนุกรรมการ
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านวิชาการ
และฐานข้อมลู
เห็นชอบกับการรับรอง
คุณภาพ (QA) ของ
รายงานแห่งชาต ิ/
รายงานความก้าวหน้า
รายสองป ี

ฝ่ายเลขาฯ
คณะอนุกรรมการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศด้านวิชาการ
และฐานข้อมลู 

 

10  
 

1 ด. 
 
 
 

เสนอรายงานแห่งชาติ /รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี ต่อ
คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศแห่งชาติพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 
 
 

วาระการประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาต ิ

มติคณะกรรมการนโยบาย
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ
เห็นชอบกับรายงาน
แห่งชาติ /รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี 

ฝ่ายเลขาฯ 
คณะกรรมการนโยบาย
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาต ิ
 

 

คณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

ปรับปรุงรายงานแหง่ชาต ิ/รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี 

เห็นชอบ 

C 

D 

คณะกรรมการนโยบาย
แห่งชาติพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รายงานแหง่ชาต/ิรายงานความก้าวหน้า
รายสองปี ฉบบัสมบูรณ์ 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

11  
 

1 ด. สผ. จดัส่งรายงานแห่งชาต ิ/ รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปีให้กับส านกั
เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nation Framework 
Convention on Climate Change: 
UNFCCC) 
 
 
 

หนังสือแจ้งต่อส านัก
เลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

รายงานแห่งชาต ิ
(National 
Communication) /
รายงานความก้าวหน้า
รายสองป ี (Biennial 
Updated Report) 
ได้รับการรับรอง 

สปอ.  

.* รายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติจะถูกน าไปเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการก าหนดกรอบเจรจา ท่าทีเจรจา
ระหว่างประเทศ 
 
 
 

สง่รายงานแหง่ชาต ิ/ รายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี ต่อ 
UNFCCC 

D 
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9. ตัวชี้วัดและมาตรฐานงาน 
 กระบวนการการจัดท าบญัชีก๊าซเรอืนกระจก 

กระบวนการ ตัวชี้วัด 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

การจัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจก 

- ระยะเวลาที่ใช้ใน
การจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจก 
- การประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อการ
จัดท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ 

มีการรวบรวมข้อมลู
กิจกรรมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ครบทั้ง 5 ภาค
ส่วน และมีการค านวณ
บัญชกี๊าซเรือนกระจก 
ได้อย่างถูกต้อง  

หน่วยงานต่างๆ มีความ
เข้าใจ และสามารถ
รายงานข้อมูลกิจกรรม
ให้กับ สผ. เพื่อค านวณ
บัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ต่อเนื่อง  
- ความพึงพอใจของ
หน่วยงานทีร่ายงานข้อมูล 

 
10. เอกสารอ้างอิง 
 ในการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกมีเอกสารอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 

10.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
10.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2552 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 
10.3 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
10.4 คู่มือ 1996 IPCC revised guideline of national GHG inventory 
10.5 คู่มือ Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National greenhouse Gas Inventories (2000) 
10.6 คู่มือ Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry (2003) 
10.7 คู่มือ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
10.8 คู่มือการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) ทั้ง 5 ภาคส่วน 

  
11.แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี) 
 แบบฟอร์มกลางการรายงานบญัชีก๊าซเรือนกระจก ท้ัง 5 ภาคส่วน 
 
12. เอกสารบันทึก 
 - โครงสร้างและรูปแบบของประเทศ (National Platform) ในการรายงานข้อมูล 
 - ข้อมูลกิจกรรม(Activity Data) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ภาคส่วน 
 - สรุปข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นฯ 
 - รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก 
 - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
 - รายงานแห่งชาติ (National Communication) /รายงานความกา้วหน้ารายสองปี (Biennial Updated Report) 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
บทน า 

กระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สนับสนุนและ
เอ้ืออ านวยการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นงานใน  
ความรับผิดชอบของ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ กทส. (ฝ่ายความ
หลากหลายทางชีวภาพ เดิม) ซึ่งมีภารกิจในการจัดท าและพัฒนาข้อมูลและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ในภาพรวมของประเทศ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให้ประเทศไทย 
มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ 
ที่เก่ียวข้องด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การด าเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศในการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท า นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับชาติ  

กระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ
และข้อมูลทุติยภูม ิในพ้ืนที่ต่างๆ และจากเอกสารจากหน่วยงานที่เกียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิง ประโยชน์
ในการบริหารจัดการ และการวิจัยต่อยอดในอนาคต โดยมีข้อมูลความหลากหลายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดย
ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูลก าหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของข้อมูล ก าหนดเครื่องมือและ
อุปกรณก์ารจัดเก็บข้อมลู และวิธีการเข้าถึงข้อมูล ก าหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ รวมถึงการจัดการให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จัดท าขึ้นเพ่ือ 
1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรของกองประสานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (กทส.) ในการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. เพ่ือเป็นการแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  พัฒนาให้การท างานเป็น

มืออาชีพ และให้บุคคลากรสามารถท างานแทนกันได้ 
3. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
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3. วัตถุประสงค์ของกระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  
1. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ การศึกษารวบรวมข้อมูล  

การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดกลุ่มข้อมุล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการใช้งาน และการน าไปใช้  
2. เพ่ือให้มีข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน และเป็น 

ที่ยอมรับ เพ่ือสามารถน าไปใช้อ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิจัย นักวิชาการ  

3. เพ่ือให้มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ สะดวกในการน ามาใช้งาน 
และสามารถปรับปรุงข้อมูล/ฐานข้อมูลได้ง่าย รวมถึงการจัดการเพ่ือให้มีการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลต่อไป 
 
4. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่การศึกษา
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดกลุ่มจ าแนกข้อมูลตามเกณฑ์สากล การจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล และ
รูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสม การน าไปใช้ ไปจนถึงการติดตามประเมินผลการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือน าไปทบทวนและปรับปรุงข้อมูลต่อไป  
 
5. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
 หน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน 
นักวิชาการ นักวิจัย ประชาชน 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
3. ข้อตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ อนุสัญญา
ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 

ความต้องการ และ 
ความคาดหวัง 

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
มีรูปแบบการเผยแพร่ที่เหมาะสม เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงาน น าไปใช้ประโยชน์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

จุดควบคุม 
ในกระบวนการ 

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน 
2. การมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นของ
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
3. มีกลไกในการก ากับดูแล (คณะท างาน 
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ประเด็นข้อก าหนด ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดและกฏหมาย 
คณะอนุกรรมการ)  5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 
 
6. ค าจ ากัดความ 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือง่ายๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ์ (species) สายพันธุ์ 
(genetic) และระบบนิเวศ (ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก 

2. ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง กลุ่มของข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่
น ามาจัดเก็บไว้ด้วยกัน โดยข้อมูลอาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล
ส าหรับการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เช่น มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความ
ถูกต้องมากขึ้น สะดวกในการน ามาใช้ เพ่ิมความปลอดภัยให้กับข้อมูล มีความเป็นอิสระของข้อมูล 

3. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง 
- นักอนุกรมวิธานเฉพาะกลุ่ม 
- นักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการเก่ียวกับกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ขอรับฟังความเห็น 
- สมาคม/ชมรม/กลุ่ม/องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ติดตามสถานภาพและการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ประชาชน 

5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก
การด าเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงผู้รับบริการด้วย 
 
7. ความรับผิดชอบ 
 ในแต่ข้ันตอนของการปฏิบัติงานได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถูกรวบรวมและแสดงไว้ใน
หัวข้อที่ 8  
 
8. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)  
 กระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง จัดกลุ่มจ าแนกข้อมูล และอาจจัดให้มีการประชุมรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การปรับปรุงข้อมูล การจัดเก็บก่อนน าไปเผยแพร่ตามช่องทางที่เหมาะสม และจะต้องมีการติดตามผลความพึง
พอใจของผู้ใช้ เพ่ือปรับปรุงให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในแต่ละขั้นตอน
ได้มีการระบุรายละเอียดของงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยกระบวนการขั้นตอน
การจัดท าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มีรายละเอียดดังแสดงใน แผนภาพการปฏิบัติงานกระบวนการการ
จัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
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แผนภาพกระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ล าดับ

ท่ี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา 

(หน่วย) 
รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1  
 

9 - 12 
เดือน 

- รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิทุติยภูมิ การส ารวจพื้นท่ีโดยใช้
กระบวนการส ารวจและทฤษฎีทางวิชาการ 
- สืบค้นข้อมลูจากเว็บไซต ์
 

- เอกสารรายงาน
การศึกษา 
- เอกสารรายงานการ
ประชุม 
- ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 
- ข้อมูลจากการศึกษา
ส ารวจในพื้นท่ี 
- ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน /หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในเบื้องต้น 

กทส.  

2  ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
จัดกลุ่ม จ าแนกสถานภาพตามหลักวิชาการ และเกณฑ์
สากลท่ีเกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในเบื้องต้น 
- ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
- เกณฑ์การพิจารณา
จ าแนกสถานภาพ  

ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีได้รับการ
จัดกลุ่ม/จ าแนกตาม
หลักวิชาการ และ
เกณฑ์สากล 

กทส.  

3  3-4 เดือน รับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุม และ/หรือแจ้งเวียน
ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุง/แก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูล 

ข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีได้รับการ
จัดกลุ่ม/จ าแนกตาม
หลักวิชาการ และ
เกณฑ์สากล 

ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีผ่านการรับ
ฟังความเห็นใน
เบื้องต้น 
- ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

กทส.  

จัดกลุ่ม จ าแนกสถานภาพตามหลักวิชาการ และ
เกณฑ์สากล 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวบรวม/สืบค้นข้อมูล/ส ารวจภาคพื้นท่ี 

A 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

4  2 เดือน ท่ีประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน ร่วมกันพิจารณา
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

- วาระการประชุม 
- ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีได้ปรับปรุง/แก้ไขตาม
ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญและภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

- มติท่ีประชุม 
- รายงานผลการ
ประชุม 

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

 

5   ปรับปรุงข้อมูลและส่งให้คณะกรรมการ/คณะท างาน
พิจารณา 

ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมคณะกรรมการ/
คณะท างาน 

ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีปรับปรุง
ตามข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

กทส.  

6  1 เดือน - คัดเลือกข้อมูลส าหรับจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและ
ส าหรับเผยแพร่ 
- ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และข้อมูลท่ี
ควรเผยแพร่ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ 

ข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ/
คณะท างาน 

ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพส าหรับ
จัดเก็บและเผยแพร่ 

กทส.  

7  1  เดือน คัดเลือกรูปแบบสื่อการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

- ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีพร้อมเผยแพร่ 
- รูปแบบการเผยแพร่ 

รูปแบบของการ
เผยแพร่ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

กทส. 
ผู้บริหาร 

 
คัดเลือกรูปแบบสื่อการเผยแพร่ 

A 

เห็นชอบ คณะท างาน/
คณะกรรมการ 

พิจารณา 
 

ขอให้ปรับแก้ไข 

B 

คัดเลือกและจัดเก็บข้อมูล  
 

ปรับปรุงข้อมูลและส่งให้คณะกรรมการ/
คณะท างานพิจารณา 

จัดตั้งคณะท างานภายในกอง 
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ล าดับ
ท่ี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน ข้อมูลป้อนเข้า ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

8  3 เดือน จัดท าสื่อเผยแพร่ข้อมูลตามรูปแบบ (ประเภทส่ือ) ข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีพร้อม
เผยแพร่ 

ข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีเผยแพร่
ทางแผ่นพับ หนังสือ 
เว็บไซต ์สื่อสังคม
ออนไลน์อื่นๆ ฯลฯ 

กทส. 
(ท่ีปรึกษา) 

 

9   - ติดตามผลจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และจ านวนครั้งของ
การดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์  
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อข้อมูลท่ีเผยแพร่ 
โดยใช้แบบส ารวจ/แบบสอบถาม 
- ประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อข้อมูลท่ี
เผยแพร่ 
- แบบฟอร์มการขอรับข้อมูล/เอกสารเผยแพร่ 

แบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ผลการประเมิน และ
วิเคราะห ์ความพึง
พอใจ เพื่อปรับปรุง
การให้บริการ 

กทส.  

10  ทุก 2 ปี รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากผลการประเมินทบทวน 
ปรับปรุงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูล โดย
การจัดประชุมหารือ 

- ข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ท่ีมีการเผยแพร่ 
- ผลการประเมิน 

แนวทางการ
ปรับปรุงข้อมูลและ
ช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลต่อไป 

กทส.  

 
 
 
 
 
 
 

ติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

B 

จัดท าสื่อเผยแพร่ข้อมูล 
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9. ตัวช้ีวัดและมาตรฐานงาน 
 กระบวนการการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มีมาตรฐานงานเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล และความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักวิชาการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง โดยแยกเป็นตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 

กระบวนการ ตัวช้ีวัด 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

การจัดการข้อมูล - ระยะเวลาในการ
จัดท าข้อมูล 
- จ านวนหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการ
ประชุมรับฟังความ
คิดเห็น 

จ านวนฐานข้อมูลที่ได้ - ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี
ต่อข้อมูลที่เผยแพร่ 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการน าข้อมูล
ไปใช้ 

 
10. เอกสารอ้างอิง 
 ในการจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มีเอกสารอ้างอิง เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ ได้แก่ 
 10.1 รายงานผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง/ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 10.2 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

10.3 ทะเบยีนรายการสิ่งมีชีวิตของประเทศไทย 
10.4 คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถ่ินของประเทศไทย 
10.5 เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 10.6 เว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 10.7 เว็บไซต์ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD.int) 

10.8 เว็บไซต์ The IUCN Red List of Threatened Species  
10.9 รายการชนิดพันธุ์พืช และสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทย 

 
11. แบบฟอร์มที่ใช้  
 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 แบบฟอร์มการขอรับข้อมูล/เอกสารเผยแพร่ 
 
12. เอกสารบันทึก 
 สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นฯ จากการประชุม/แจ้งเวียนผู้เชี่ยวชาญ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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13. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในกระบวนการคัดเลือกและจัดเก็บข้อมูล และกระบวนการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ควรจัดตั้งคณะท างานภายในกอง เพ่ือพิจารณา 1) คัดเลือกและจัดเก็บข้อมูล 2) ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน และข้อมูลที่ควรเผยแพร่ และ 3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ 
 
 

(262)
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