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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ  
เก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยเสนอแนะนโยบาย
และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนําไปสู่ 
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  ตลอดจนติดตาม  ตรวจสอบมาตรการและเง่ือนไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและ
สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี  และประสานความร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยให้มี
หน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) ประสานและจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และดําเนินการอื่น 

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม   

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  ประสาน  และดําเนินการให้มีการประกาศเขตพื้นที่  และมาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  แผน  และมาตรการ  
และจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ   
หรือกิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชน  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๖) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนนโยบาย  แผนและ
มาตรการ  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน   

(๗) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย  และแนวทาง 
การบริหารที่ดินและทรัพยากรดิน  การวางแผนการถือครองที่ดิน  การสงวนและพัฒนาที่ดิน   
เพื่อจัดให้แก่ประชาชน  และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ 

(๘) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการดําเนินการร่วม  
ด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๙) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์   
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  การกักเก็บ  และ 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก   รวมทั้ งศึกษา  วิจัย   และพัฒนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง   
สภาพภูมิอากาศ 

(๑๐) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายและแผน  การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน  ตลอดจนดําเนินการตามพันธกรณีของ 
ความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ํา 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน   
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๓) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(๔) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
(5) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๖) กองบริหารจัดการที่ดิน 
(๗) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๘) กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๑๐) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๑๑) กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
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ข้อ ๔ ในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 5 ในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีกลุ่มนิติการ  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและระเบียบของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน 
(๔) ให้คําปรึกษา  และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของสํานักงาน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ขอ้ ๖ ในสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  
และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  และ 

งานเลขานุการของสํานักงาน 
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(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  และ
ยานพาหนะของสํานักงาน 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน   
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  

และผลงานของสํานักงาน 
(5) ประสานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด  ตลอดจนจัดทําแผน 

ปฏิบัติงานของสํานักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง 
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานใดในสํานักงาน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  มีหน้าที่และอาํนาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการและเสนอแนะเพื่ อให้ มีการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผน   

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ํา  รวมท้ังศึกษา  วิจัย  และ
พัฒนาเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ํา 

(๒) จัดทําแนวทาง  มาตรการ  หลักเกณฑ์  และกลไกการดําเนินงานระดับชาติ  และระดับ
นานาชาติ  ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  ความปลอดภัยทางชีวภาพ  การเข้าถึง  
และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมและพื้นที่ชุ่มน้ํา 

(๓) ประสานการอนุวัตและติดตามการดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา  พิธีสาร  และ
ความตกลงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งจัดทําความเห็น  และท่าทีในการเจรจา
ในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

(๔) ประสานและสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในเร่ือง 
ความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(5) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตามสถานภาพ  และภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ   
และพื้นที่ชุ่มน้ํา 

(๖) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความหลากหลาย   
ทางชีวภาพ  ความปลอดภัยทางชีวภาพ  และพื้นที่ชุ่มน้ํา 

(๗) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  
แนวทาง  และมาตรการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ํา   

(๘) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๙ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเพื่อให้มีการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  แนวทาง  มาตรฐาน  และ

มาตรการการอนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม   
ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติ  แหล่งศิลปกรรม  พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  และพื้นที่มรดกโลก  
รวมทั้งการจัดทําแผนแม่บท  แผนบูรณาการ  และแผนปฏิบัติการที่คํานึงถึงการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

(๒) ประสานการแปลงนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  แนวทาง  มาตรฐาน  และมาตรการ  
การอนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  ไปสู่การปฏิบัติ  
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ 

(๓) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อควบคุม  ป้องกัน  แก้ไข  และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  รวมทั้งมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์  
คุ้มครอง  และพื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีประสิทธิภาพ  และการใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล  เหมาะสม  และยั่งยืน 

(๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  
แนวทาง  มาตรฐาน  และมาตรการการอนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(5) ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินคุณค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ  และ
แหล่งศิลปกรรมเพื่อจัดลําดับความสําคัญ  การข้ึนทะเบียนและการประกาศเขตคุ้มครองแหล่งธรรมชาติ  
แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์  พื้นที่เมืองเก่า  และพื้นที่มรดกโลก 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  สร้างกระบวนการเรียนรู้   
ให้คําแนะนําด้านเทคนิควิชาการ  และแนวทางการบริหารจัดการ  อนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟื้นฟูคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของพื้นที่แหล่งธรรมชาติ  แหล่งศิลปกรรม  พื้นที่   
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  และพื้นที่มรดกโลก 

(๗) พัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  เพื่อการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่และการบริการ 

(๘) ประสานการอนุวัตตามพันธกรณี  และประสานกับองค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
กับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกและอนุสัญญาอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๙) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์  
และเมืองเก่า  และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๐ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกระดับ  และจัดทํา

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  และปัจจัยที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง

ประเมินผลกระทบจากนโยบาย  แผน  และมาตรการด้านต่าง ๆ  ที่เป็นแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  หรือเสนอแนะการทบทวน   
การกําหนดนโยบายและมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(๓) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
และแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามมติของ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

(๔) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของการดําเนินงาน   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบ  รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม  
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการที่ ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์   
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  สําหรับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน  รวมท้ังการให้บริการ 
แก่ประชาชน 

(๖) เป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนและประสานการจัดการเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม  เพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างย่ังยืน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเพื่อให้มีการกําหนดนโยบายและพัฒนากลยุทธ์การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๒) พิจารณาและจัดทําแผนการระดมทุนและการบริหารเงินกู้โครงการ   
(๓) เสนอแนะเพื่อให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  ระเบียบ  และวิธีการเก่ียวกับ   

การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  คัดเลือกผู้จัดการกองทุน  และจัดทําบันทึกข้อตกลง

ระหว่างผู้จัดการกองทุนกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(5) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการและการเงิน 

ของโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) ประสานการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการ 
และการเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

(๗) บริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติ  
และจัดทํารายงานการรับและจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

(๘) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการและการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  
เพื่อจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  และคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 

(๙) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม   
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองบริหารจัดการที่ดิน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทํ านโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ ดินและทรัพยากรดินของประเทศ   

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(๒) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน  การจัดที่ดิน

ของทบวงการเมือง  การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน  การสงวนหรือหวงห้าม   
ที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(๓) ศึกษา  วิจัย  ส่งเสริม  หรือสนับสนุนให้มีการศึกษาหรือวิจัยเก่ียวกับที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศ 

(๔) รวบรวม  จัดเก็บ  วิเคราะห์  และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับที่ดินและทรัพยากรดิน 
ของประเทศ 

(5) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  และ
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มีหน้าที่และอํานาจ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะเพื่อให้มีการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการดําเนินงานเก่ียวกับ 
การจัดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  การกักเก็บและ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๒) เสนอแนะแนวทาง  หลักเกณฑ์  และกลไกในการดําเนินงานระดับชาติ  และระดับ
นานาชาติเก่ียวกับการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งแนวทางและท่าทีในการเจรจา
เก่ียวกับอนุสัญญาและพิธีสาร  และความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และผลประโยชน์ของประเทศ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) เสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ   

(๔) ติดตามและประสานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

(5) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเพื่อออกประกาศกําหนดประเภทและขนาดของฺโครงการหรือกิจการ   
ของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าว  ตลอดจน  
เอกสารที่เก่ียวข้อง 

(๒) กําหนดรูปแบบ  วิธีการ  ขั้นตอน  และแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสุขภาพในกระบวนการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการขออนุญาตเป็นผู้ มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  รูปแบบการกระจายอํานาจการพิจารณารายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  บางประเภท  ขนาด  ให้หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุนการดําเนินงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้รับการมอบอํานาจ 

(5) ดําเนินการเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งประเทศ  เพื่อการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  รวมท้ังส่งเสริมการดําเนินงานของโครงการหรือกิจการในเร่ืองเก่ียวกับการรายงาน 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

(๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลการติดตาม  ตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งข้อมูลผู้มีสิทธิทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๗) ให้ความเห็นหรือคําปรึกษาทางวิชาการในเร่ืองเก่ียวกับระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการอนุรักษ์  และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ 
(๒) วิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติเพื่อนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(๓) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
(๔) เสนอแนะนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับนโยบายและ

แผนของประเทศ 
(5) วิ เคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดสรรท รัพยากรเพื่ อการบริหารจัดการ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(๖) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางเศรษฐศาสตร์  มาตรการ

ทางสังคม  และมาตรการอื่น  ๆ  เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้มีการนํานโยบายและแผน  ไปสู่การปฏิบัติ 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการอนุรักษ์  และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ตรวจสอบ  และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น  ของโครงการหรือกิจการของภาครัฐ  หรือภาคเอกชน 
ที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๒) จัดทําและพัฒนาแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
สําหรับโครงการหรือกิจการประเภทต่าง ๆ 

(๓) ให้ความเห็นหรือคําปรึกษาทางวิชาการเก่ียวกับแนวทางและเทคนิคการวิเคราะห ์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ  
หรือกิจการ 

(๔) ประสานและสนับสนุนการดํ าเนินงานของหน่ วยงานที่ ได้ รับการมอบอํานาจ   
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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(5) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง  ๆ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๗ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบาย  แผน  มาตรการ  และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและ

ชนบท  พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ  และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการเพื่อให้มีการกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในพื้นที่ชุมชนเมืองและชนบท  พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ   
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีสภาพ 
ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต 

(๓) ดํ า เนิ น ก าร เพื่ อ ให้ มี ก ารป ระก าศ กํ าหนด เขตพื้ น ที่ แ ล ะม าต รการ คุ้ ม ค รอ ง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๔) ประสานและผลักดันให้มีการนํานโยบาย  แผน  มาตรการ  และกลไกการจัดการ  
สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท  พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ  และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปสู่   
การปฏิบัติ  รวมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น 

(5) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและ
ชนบท  พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ  และพื้นที่ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประสานงานเพื่อให้มี 
การปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการจัดทําแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะการปรับปรุงกฎเกณฑ์  แนวทางปฏิบัติ  มาตรการจูงใจ  
และระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
และชนบท  พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ  และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๗) กลั่นกรอง  ให้ความเห็น  และเสนอแนะต่อโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐ  หรือ
ภาคเอกชนที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองและชนบท  พื้นที่สีเขียวและนันทนาการ  
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  ตลอดจน
เสนอแนะองค์กรบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  ทั้งในระดับชาติ  ภูมิภาค  และท้องถิ่น 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอํานาจของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้อง   
ออกกฎกระทรวงน้ี 


