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(นางนิศากร  โฆษิตรัตน)
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สารเลขาธิการ
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีภารกิจหลักในการจัดทํานโยบาย
และแผนสงการเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหคงความสมบูรณ สมดุล
และยั่งยืนสืบไป ทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนสําคัญของระบบเศรษฐกิจและความอยูดี
มีสุขของประชาชน และสงผลตอสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีของโลก โดยสํานักงานฯ ไดยึดแนว
ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 รวมท้ัง พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
เปนหลัก พันธกิจที่สําคัญคือ การจัดทํานโยบายและแผนการจัดการ ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม การประสานแผนดานความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมโครงการพัฒนาตางๆ และการบริหารกองทุนส่ิงแวดลอมเพ่ือสนับสนุน
ใหทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคประชาชน ตลอดจนเอกชน
เพื่อสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
 นอกจากนี้ สํานักงานฯ ยังมีภารกิจในการประสานความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศและนานาประเทศในการพิทักษรักษาสิ่งแวดลอมในระดับโลก
ดังจะเห็นไดจากสํานักงานฯ ทําหนาที่เปนหนวยประสานงานกลางของประเทศ
ในการอนุวัติตามกรอบพันธกรณีของอนุสัญญาระหวางประเทศถึง 4 เรื่อง ไดแก 
อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุ มน้ ํา ค.ศ. 1971 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ค.ศ. 1972 อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ ค.ศ. 1972 และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ค.ศ. 1992
 ในฐานะที่ดิฉันไดมีโอกาสทําหนาที่ผูบริหารสํานักงานฯ ถึง 2 สมัย ในชวงป
พ.ศ. 2547 – 2549 และในป พ.ศ. 2552 ตองขอเรียนวาภารกิจอันยิ่งใหญดังกลาว
ขางตนดําเนินการไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความรวมมือรวมใจอยางดีย่ิงจากคณะผูบริหาร
ตลอดจนขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที่ทุกระดับ นอกจากนี้ ยังเกิดจาก
ความรวมมือรวมใจของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน
และประชาชนที่ไดเห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของประเทศอันเปน
สมบัติสาธารณะ ซึ่งดิฉันรูสึกซาบซึ้งและขอขอบคุณดวยใจจริงมา ณ โอกาสนี้
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สผ. อดีต – ปจจุบัน
 ยอนหลังไปเมื่อ 50 ป ที่ผานมาเปนยุคเศรษฐกิจโลกขยายตัวอยางกวางขวางและแผอิทธิพลไปสู

ประเทศดอยพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทรัพยากรธรรมชาติถูก

นํามาใชประโยชนในการพัฒนาประเทศอยางมากมายมหาศาล  ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  จากสภาพปา

ธรรมชาติเปลี่ยนเปนปาคอนกรีต จากวิถีชีวิตชุมชนชนบทที่เคยอยูอยางเรียบงาย มีความเปนเอกลักษณ

แปรสภาพเปนวิถีชีวิตชุมชนเมืองอยูทามกลางความแออัด ปญหามลพิษทางนํา อากาศ เสียง ของเสีย ขยะ

สะสมเพิ่มมากข้ึน  ในป พ.ศ. 2515 ทั่วโลกเกิดปญหาวิกฤตดานสิ่งแวดลอม  องคการสหประชาชาติจึงไดจัดการ

ประชุมใหญ ชื่อวา “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย” ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน

ซ่ึงผลจากการประชุมดังกลาวจึงไดจัดต้ังโครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) มีสํานักงานใหญต้ังอยู

ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เพื่อแกไขปญหาวิกฤตดังกลาว

 ในป พ.ศ. 2518 ประเทศไทยเร่ิมไดรับผลจากการพัฒนาประเทศท่ีผานมา ปญหาเร่ิมแรกท่ีเห็นผลอยาง

ชัดเจนเกิดขึ้นที่แมน้ ําแมกลอง ซึ่งสงผลกระทบตอชุมชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได

ตราพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 ขึ้น และจัดตั้งคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติเปนคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อกําหนดนโยบายและแผนดานสิ่งแวดลอมของประเทศ

โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนสํานักงานเลขานุการ ภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 ตอมาไดปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติดังกลาว 2 คร้ัง ในป พ.ศ. 2521

และ พ.ศ. 2522 และยายสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไปสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและการพลังงาน

 ในป พ.ศ. 2535 ไดปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อขยายขอบเขตงานดานสิ่งแวดลอม

ใหกวางขวางครอบคลุมไปถึงระดับทองถ่ิน ระดับประเทศและการประสานงานดานตางประเทศ จึงไดมีการจัดต้ัง

หนวยงานดานสิ่งแวดลอม 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และ

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแทนสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2535

และปรบัเปลี่ยนชื่อกระทรวงเปน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

 ในป พ.ศ. 2545 จากนโยบายปฏิรูประบบราชการ  จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 68 และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ

และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว  จึงไดกอตั้งกระทรวงใหม ชื่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีผลให

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  ซึ่งสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปลี่ยน

ชื่อเปน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และใหยายไปสังกัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ต้ังแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2545 เปนตนมา
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1. นางนิศากร โฆษิตรัตน
 เลขาธิการ
 (ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2552 - 18 พฤศจิกายน 2552)

2. นายชนินทร ทองธรรมชาติ
 รองเลขาธิการ
 (ตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2552 - ปจจุบัน)

3. นางสาวสุทธิลักษณ ระวิวรรณ
 รองเลขาธิการ
 ดานนโยบาย

4. นางจินตนา ทวีมา
 รองเลขาธิการ
 ดานบริหาร

คณะผูบริหาร
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5. นางดวงมาลย สินธุวนิช
 (รักษาราชการ)
 ผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6. นายอภิมุข ตันติอาภากุล
 (รักษาราชการ)
 ผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

7. นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน
 (รักษาราชการ)
 ผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานสิ่งแวดลอม
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สวนที่ 1 :
ขอมูลภาพรวม
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โครงสรางองคกร อํานาจหนาที่ และอัตรากําลัง

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สํานักงานเลขานุการกรม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมงานนิติการ

หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

กองอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม

กองสิ่งแวดลอมชุมชน
และพ้ืนท่ีเฉพาะ

กองบริหารจัดการที่ดิน

กองติดตามประเมินผล

หนวยงานระดับสํานัก

หนวยงานระดับกอง

หนวยงานระดับกลุมฝาย

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สํานักวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

สํานักงานกองทุน
สิ่งแวดลอม

สํานัก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สํานักงานประสานการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
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อํานาจหนาที่
 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ พ.ศ. 2545 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

 จัดทํานโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

 ประสานและจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตาม

 กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

 รวมทั้ง ประสานการจัดการใหนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 ศึกษา วิเคราะห ประสานและกําหนดมาตรการเพื่อดําเนินการประกาศเขตพื้นที่คุมครอง

 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ และ

 จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือ
 กิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 บริหารงานกองทุนส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย แผน และการจัดการ

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน 

 เสนอความเห็นประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารที่ดิน

 การวางแผนการถือครองท่ีดิน การสงวนและพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดใหแกประชาชน การสงวนหรือ
 หวงหามที่ดินของรัฐ 

 ประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและตางประเทศ ในการดําเนินการรวม

 ดานนโยบายและแผนการอนุรักษ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานนโยบายและ

 แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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อัตรากําลัง
สผ. มีกรอบอัตรากําลังเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานฯ ท้ังส้ิน 490 อัตรา 

  ขาราชการ 249 อัตรา
  (มีขาราชการปฏิบัติงานจริง 230 อัตรา)

  พนักงานราชการ 122 อัตรา

  ลูกจางประจํา 27 อัตรา

  ลูกจางโครงการ 3 อัตรา

  พนักงานจางเหมาบริการ 84 อัตรา

  พนักงานกองทุนสิ่งแวดลอม  24 อัตรา

จําแนกตามวุฒิการศึกษาจําแนกตามเพศ

ซึ่งสามารถจําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา สายงาน เเละประเภทตําแหนงไดดังนี้

จําแนกตามสายงาน

อื่นๆ

จําแนกตามประเภทตําแหนง

นักวิชาการสิ่งแวดลอม

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

บริหาร

อํานาจการ

วิชาการ

ทั่วไป

ต่ ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรีโท

ปริญญาตรีเอก

ชาย

หญิง
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การดํารงตําแหนงตามประเภท ระดับ และตําแหนง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

กร
อบ

อัต
รา
กํา
ลัง

 อัต
รา
กํา
ลัง
ที่ม

ีอย
ู

 บริหาร ระดับสูง นักบริหาร 1 1 

  ระดับตน นักบริหาร 3 3 

 อํานวยการ ระดับสูง ผูอํานวยการ 3 3 

  ระดับตน ผูอํานวยการ 3 6 รักษาการ ผชช. 3 คน 

 วิชาการ ระดับปฏิบัติการ นิติกร  2 2 

   นักวิชาการเงินและบัญชี  1 1 

   นักทรัพยากรบุคคล  2 2 

   นักจัดการงานทั่วไป  1 1 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  3 3 

   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 26 25 

  ระดับชํานาญการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  1 1 

   นักวิชาการเงินและบัญชี  1 1 

   นักวิชาการพัสดุ  1 - 

   นักทรัพยากรบุคคล  1 1 

   นักจัดการงานทั่วไป  5 5 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  6 6 

   นักวิชาการสิ่งแวดลอม  91 87 
  ระดับชํานาญการพิเศษ นิติกร  1 1 
   นักวิชาการเงินและบัญชี 1 1 

   นักทรัพยากรบุคคล 1 1 

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 4 4 

   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 58 54 
  ระดับเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  3 3 

 ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เจาพนักงานธรุการ  9 6 
   เจาพนักงานปาไม 1 - 

  ระดับชํานาญงาน เจาพนักงานธุรการ 14 13 

   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 1 

   เจาพนักงานพัสดุ  1 1 
  รวม  249 230 

ประเภท ระดับ หมายเหตุตําแหนง
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แผนกลยุทธและความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

กลยุทธ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธที่ 1 : จัดทําแผน หรือ
นโยบาย มาตรการ แนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

จัดทํานโยบายและแผนแบบบรูณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการประสานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอกิจการตามแนวนโยบาย
ในรัฐธรรมนูญ นโยบาย แผนการบริหารราชการแผนดิน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การสรางความสมดุลของการสงวน อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ประเทศไทยมีกรอบทิศทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ชัดเจน ทั้งในระดับประเทศ
และระดับพื้นที่ เพื่อนําไปสู
การสงวน อนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

- แผน หรือ นโยบาย มาตรการ
แนวทาง กลไกท่ีมีการบูรณาการ
ผ า นก า ร มี ส ว น ร ว ม แ ล ะ
รับฟงความคิดเห็นของผูมี
ส วน ได เ สี ยสอดคล องกั บ
ส ถ า นก า รณ แ ล ะ ส ภ า ว ะ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

- กลไกและเครือขายท่ีไดรับการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

- ระบบฐานขอมูลและองคความรู
ไดรับการพัฒนา สามารถนําไปใช
ประโยชนได

-ความคุ ม ค า ขอ งก า ร ใช
ทรัพยากรต อ ภ า รกิ จ ข อ ง
สํานักงานฯ 
- ความพึงพอใจของเจาหนาที่
สํานักงานฯ และผูรับบริการ
ภายนอกองคกร

การขับเคล่ือนนโยบายและแผน
ไปสูการปฏิบัติดวยกลไกและ
เครือขายที่มีประสิทธิภาพ
มี ค ว าม เป น เ อกภาพและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ขอมูลไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบ และเพิ่มองคความรู
ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใ ห ทั น ต อ ส ถ า น ก า ร ณ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป

บุ คลากรของสํ านั กงานฯ
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้น

กลยุทธที่ 2 : สรางกลไกและ
พันธมิตรในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทุกระดับ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ไปสูการปฏิบัติ

กลยุทธที่ 3 : สรางองคความรู
การวิจัยและพัฒนา พัฒนา
ฐานขอมูล และปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงขอมูลภายในใหมี
ประสิทธิภาพ ไปสูการปฏิบัติ

กลยุทธที่ 4 : เพิ่มศักยภาพ
บุคลากร

พันธกิจ

เปาประสงค

วิสัยทัศน  
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ระ
ดับ

กร
ะท

รว
ง

ระ
ดับ

ชา
ติ

แผนผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ระ
ดับ

หน
วย

งา
น

ระ
ดับ

หน
วย

งา
น

ประเด็น
นโยบายตาม
แผนบริหาร

ราชการแผนดิน

ขอ 4.1 การอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ

ความหลากหลายทางชีวภาพมีการอนุรักษและพัฒนาการ
ใชประโยชนอยางสมดุล

ความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการปกปองดูแลและ
ใชประโยชนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและ
เปนธรรม

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพมีการอนุรักษและใชประโยชน
อยางสมดุลและยั่งยืน

รอยละของการนํา กลไก และฐานขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรชีวภาพ (รอยละ 60)

จัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ
สรางกลไกการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรมรวมทั้งเสริมสราง
สมรรถนะของประเทศเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

กลไกและฐานขอมูลเพื่อการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก
  - พัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เชิงปริมาณ : จํานวนกลไกและฐานขอมูลเพื่อการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพจํานวน 6 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : กลไกและฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึนมีการบูรณาการ
และรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ 80
เชิงเวลา : กลไกและฐานขอมูลสามารถดําเนินการไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 12 เดือน

เชิงปริมาณ : จํานวนเครื่องมือ และกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 18 เรื่อง
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือ และกลไก ที่จัดทําขึ้นมีการบูรณาการและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ รอยละ 80
เชิงเวลา : เครื่องมือ และกลไก สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนด 12 เดือน

เคร่ืองมือ และกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม
กิจกรรมหลัก
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวม

จัดทําแผน (หรือนโยบาย แนวทาง มาตรการ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
จัดการและระบบวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเชิงรุก รวมท้ังการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

รอยละของการนําเครื่องมือ และกลไก ไปปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม (รอยละ 60)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือ
รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

1) จํานวนชุมชนที่มีการสํารวจขอมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
2) จํานวนกลไกและฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สนับสนุนการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
3) จํานวนชุมชน/ทองถิ่นที่จัดทําแผนและนํารองพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ

1) จํานวนแหลงน้ ําที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษและฟ้นฟู
2) จํานวนแหลงน้ ําบาดาลที่ไดรับการบริหารจัดการและพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค
3) จํานวนกิจกรรมความรวมมือและเรื่องที่ใหคําปรึกษาแนะนําแก อปท. ทั่วประเทศ
4) พื้นที่ปาชายเลนไดรับการบริหารจัดการใหมีความอุดมสมบูรณ
5) จํานวนพื้นที่ที่มีการจําแนกเขตบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
6) จํานวนบุคลากร ประชาชนองคกรลุมน้ ํา ผูแทน อปท. และเครือขายไดรับการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ํา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ขอ 4.2 เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของ
ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ใหมีความสมดุลของ
การใชประโยชน การถือครองและการอนุรักษฐานทรัพยากรที่ดิน ปาไม สัตวปา ทรัพยากรน้ ํา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และทรัพยากรธรณี

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

เปาหมายการ
ใหบริการ
กระทรวง

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

ยุทธศาสตร
กระทรวง

เปาหมายการให
บริการหนวยงาน

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลยุทธ
หนวยงาน

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

ผลผลิต
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งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่นหนวย : ลานบาท

งบ
รา
ยก

าร 68.47

94.54

13.34 14.61

96.91

งบประมาณและผลการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
จํานวน 287,859,000

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

โดยจํานวนงบประมาณดังกลาว ไดดําเนินการใน 2 ผลผลิต ดังนี้

ผลผลิตที่ 1 กลไกและฐานขอมูลเพื่อการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ  
32.43  ลานบาท

(คิดเปนรอยละ 11.26 ของผลผลิตทั้งหมด)

ผลผลิตท่ี 2 เคร่ืองมือ และกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม
246.61  ลานบาท

(คิดเปนรอยละ 85.67 ของผลผลิตทั้งหมด)
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งบราย
จายอื่นงบอุดห

นุนงบลงท
ุน

งบดําเน
ินงานงบบุคล

ากร  

ผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2552

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายรัฐบาล

  รวม งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น

287.859 94.538 68.470 13.338 14.607 96.90

218.908 90.959 55.270 6.631 11.870 54.17

68.951 - 4.938 23.836 0.259 39.91

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เปาหมายการเบิกจายรัฐบาล  22.5 46 70 94
ผลการเบิกจาย สผ.  13 31 50 77

งบประมาณที่
ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจาย

เงินกันเหลื่อมป
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สวนที่ 2 : 
ผลการปฏิบัติราชการ
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 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบงเปน 

4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล  มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  มิติที่ 3 มิติดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  จํานวน 14 ตัวชี้วัดหลัก

ไดคะแนนรวม 4.4 คะแนน

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1  ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1: สัดสวนของพื้นที่ปาไมที่

ถูกบุกรุกทําลายเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาปลูก

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2: ระดับความสําเร็จของพ้ืนท่ี

ชายฝงที่มีมาตรการในการดูแลปองกันฟนฟู

จากการถูกกัดเซาะเปรียบเทียบกับพื้นที่

เปาหมายทั้งหมด
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 : รอยละของการเตือนภัย

ที่ถูกตองและมีการนําไปใชประโยชน
 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3.1: รอยละของจํานวนครั้ง

ที่เกิดเหตุและมีการแจงเตือนภัยเฝาระวังดาน

ดินถลมและน้ ําปาไหลหลาก

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3.2: รอยละของจํานวนครั้ง

ที่เกิดเหตุและมีการแจงเตือนภัยดานน้ ําฝน
(Early Warning)

 ตวัช้ีวดัที ่1.1.3.3: รอยละของการเตอืนภยั

ท่ีถูกตองและมีการนําไปใชประโยชนดานไฟปา

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.4: ระดับความสําเร็จของ

การจัดทําโครงการ/กิจกรรมลดผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อัตรา

สวน

ระดับ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

ระดับ

18

3

3

4.5

1.5

1.5

1.5

3

1:2.5

1

70

70

70

1

1:3

2

75

75

75

2

1:3.5

3

80

80

80

3

1:3.75

4

85

85

85

4

1:4

5

90

90

90

5

1:3.75

5

100

100

100

5

5

5

5

5

5

5

0.1579

0.1579

0.0789

0.0789

0.0789

0.1579

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล  (น้ําหนัก : รอยละ  40)

• การประเมินตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (น้ําหนัก : รอยละ 20) 

คะแนน
ถวง

น้ ําหนัก

คา
คะแนน
ที่ได

ผลการ
ดําเนิน
งาน

1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

หนวยวัด
น้ ําหนัก
(รอยละ)

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2552
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ตารางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (ตอ)

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ

 ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.5 : รอยละเฉล่ียของจังหวัด/

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายที่มี

คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑดีขึ้น

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.5.1 : รอยละของจังหวัด

เปาหมายที่มีคุณภาพน้ ําในแหลงน้ ําผิวดิน

อยูในเกณฑดีขึ้น

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.5.2 : รอยละของจังหวัด

เปาหมายท่ีมีปริมาณฝุนละอองเฉล่ียรายวัน

อยู ในเกณฑที่ ไม เปนอันตรายตอสุขภาพ

อนามัย

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.5.3 : รอยละของจํานวน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมายมี

สมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ตามเกณฑที่กําหนด

ตัวชี้วัดที่ 1.3  ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาศูนยบริ การร วมหรือ เคาน เตอร

บริการประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพ้ืนท่ีวิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ

(Biodiversity Hotspot) จังหวัดระนอง พังงา

กระบี่ และภูเก็ต

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับความสําเร็จของการ

บริหารจัดการระบบนิเวศลุมน้ ําทาจีน
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 ระดับความสําเร็จของการ

ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 รอยละเฉลี่ยของระดับ
ความสําเร็จของการจัดทํามาตรการ และ

ขอเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4.1 การดําเนินงานตาม

มาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุมครอง
สิ่งแวดลอม (มาตรการ)

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4.2 โครงการจําแนกและ

กําหนดมาตรการการใชที่ดินอยางยั่งยืน

(มาตรการ)

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4.3 โครงการบูรณาการ
เพื่อจัดทําแนวเขตคุมครองสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรม เมืองชัยบุรี จังหวัดพัทลุง (มาตรการ)

 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4.4 โครงการติดตามประเมิน
ผลดานนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมของประเทศ (ขอเสนอแนะ)

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

4.5

1.5

1.5

1.5

2

1.5

1.5

2

8

2

2

2

2

30

63

70

1

1

1

1

80

80

80

80

80

35

68

75

2

2

2

2

85

85

85

85

85

40

73

80

3

3

3

3

90

90

90

90

90

45

78

85

4

4

4

4

95

95

95

95

95

50

83

90

5

5

5

5

100

100

100

2

100

46.88

89.47

91.52

5

3

4

4

96.25

100

100

85

100

4.3750

5

5

5

3

4

4

4.25

5

5

2

5

0.0691

0.0789

0.0789

0.1053

0.0474

0.0632

0.0842

0.3579

0.1053

0.1053

0.0421

0.1053

คะแนน

ถวง

น้ ําหนัก

คา

คะแนน

ที่ได

ผลการ

ดําเนิน

งาน
1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

หนวยวัด
น้ ําหนัก

(รอยละ)

• การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (น้ําหนัก : รอยละ 20) 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 4  รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

ตัวช้ีวัดท่ี  5  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติราชการ

ตัวช้ีวัดท่ี  6                ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผย

ขอมูลขาวสารของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน/รายจายในภาพรวม

ตัวช้ีวัดท่ี  9  ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบ

ภายใน

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต

ตัวชี้วัดท 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ตามมาตรกา รปร ะหยั ดพลั ง ง านของ

สวนราชการ

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ

ตัวช้ีวัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 ระดับความสําเร็จของการ

ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูกองทุนส่ิงแวดลอม

สําหรับภาคเอกชน

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความ สําเร็จของรอยละ

เฉล่ียถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของ

สวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณ)

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

5

4

3

3

4

4

4

4

4

20

2

5

65

1

1

1

68

1

1

1

1

1

1

80

70

2

2

2

71

2

2

2

2

2

2

85

75

3

3

3

74

3

3

3

3

3

3

90

80

4

4

4

77

4

4

4

4

4

4

95

85

5

5

5

80

5

5

5

5

5

5

100

รอผล

การ

สํารวจ

จาก

สํานัก

งาน 

ก.พ.ร.

5

5

5

21.00

5

5

5

5

4.7700 
 

5

100

1

5

5

5

1

5

5

5

5

4.7700 

5

5

0.0526

0.2105

0.1579

0.1579

0.0421

0.2105

0.2105

0.2105

0.2105

1.0042

0.1053

0.2632

คะแนน

ถวง

น้ ําหนัก

คา

คะแนน

ที่ได

ผลการ

ดําเนิน

งาน
1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

หนวยวัด
น้ ําหนัก

(รอยละ)

มิติที่ 2  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนัก : รอยละ 20) 

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 20) 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร  (น้ําหนัก : รอยละ 20) 

ตารางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (ตอ)
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

 ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับความ สําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ

 ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 : รอยละของจํานวนขอ

ท่ีผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ในระดับที่ยอมรับได (วัดกระบวนการ)

 ตัวชี้วัดที่ 14.1.2 : ระดับความสําเร็จของ

รอยละเฉล่ียถวงน้าํหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ

ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดบัความสําเร็จของรอยละ

เฉลี่ยถวงน้ ําหนักในการบรรลุเปาหมายความ

สํ า เร็ จของผลลัพธการดํ า เนินการของ

สวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในระดับที่ยอมรับได (หมวด 7)

ตัวชี้วัดที่ 14.3  ระดับความสําเร็จเฉลี่ย

ถวงน้าํหนักของความครบถวนของการประเมิน

องคกรเพ่ือจัดทําแผนพัฒนองคการปงบประมาณ

พ.ศ. 2553

รวม

รอยละ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

8

4

4

4

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

4.7150

4.9

4.52

5

4.7150

4.9

4.52

5

0.3971

0.2063

0.1903

0.2105

4.4310

คะแนน

ถวง

น้ ําหนัก

คา

คะแนน

ที่ได

ผลการ

ดําเนิน

งาน
1 2 3 4 5

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินงาน

หนวยวัด
น้ ําหนัก

(รอยละ)

ตารางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (ตอ)
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 สืบเนื่องจากคําแถลงนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ขอ 1.16 กําหนดใหจัดทําแผนแมบท
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน และวิกฤตอาหารของโลก
รวมทั้ง เพื่อเปนการแปลงยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 เปน
แผนระยะยาว 10 ป เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเปนปญหาระยะยาว
โดยในการจัดทําแผนแมบทฯ ไดอางอิงกรอบแนวคดิของ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
ประกอบกับผลการศึกษาจากแบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย รวมทั้งไดรวบรวมขอมูล
ดานตางๆ อาทิ ความเสี่ยงและผลกระทบ สถานการณการปลอยกาซเรือนกระจก การดําเนินการแกปญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พันธกรณีระหวางประเทศและแรงกดดันจากภายนอก บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
 แผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ระยะ 10  ป ประกอบดวยกรอบยุทธศาสตรหลัก
3 ยุทธศาสตร ดังนี้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับมือและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเนนการเตรียมความพรอม การเฝาระวัง การดําเนินโครงการนํารองในพื้นที่ออนไหวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และการฟนฟูระบบนิเวศที่สําคัญ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก
บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟาและการคมนาคมขนสง
การสงเสริมการผลิต การบริการ และการเปนเมืองคารบอนต่ ํา การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม และ
การจัดการเกษตรและปาไมเพื่อลดการปลอยและเพิ่มการดูดซับกาซเรือนกระจก 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การบูรณาการการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเนน
การจัดการความรู การสรางฐานขอมูลและเครื่องมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียม
ความพรอมดานการจัดการและการมีสวนรวมของพหุภาคี รวมทั้ง การเตรียมความพรอมดานทาทีและจุดยืนของ
ไทยในการเจรจาระหวางประเทศ

ผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ

จัดทําแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ พ.ศ. 2553–2562

ผลการปฎิบัติราชการที่สําคัญภายใตแผน
ปฎิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ดานการจัดทํานโยบาย แผน มาตรการและการขับเคลื่อนไปสูการปฎิบัติ
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เห็นชอบมาตรการปองกัน
ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการปองกัน
ควบคุม กําจัด เฝาระวัง และติดตามชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกราน ทั้งที่เขามาแลว
และยังไมไดเขามาในประเทศไทยอยางเปนระบบ ประกอบดวยมาตรการ 4 
มาตรการ  คือ  มาตรการ 1 บริหารจัดการชนิดพันธุตางถิ่น มาตรการ 2 
ปองกันเฝาระวัง และติดตามชนิดพันธุตางถิ่น  มาตรการ 3  สนับสนุนการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุตางถิ่น  และมาตรการ 4 เผยแพร สรางความตระหนัก
และใหความรูเรื่องของชนิดพันธุตางถิ่น  ซึ่งในแตละมาตรการประกอบดวย
แนวทางปฏิบัติ 15 แนวทาง  รวมทั้ง จัดทําทะเบียนชนิดพันธุตางถิ่นที่ควรปองกัน
ควบคุม และกําจัดของประเทศไทยแบงออกเปน 4 รายการ 15 ชนิดพันธุ 
274 ประเภท  ไดแก ชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานแลว 8 ชนิดพันธุ 81 ประเภท เชน
ผักตบชวา ปลาซักเกอร  ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีแนวโนมรุกราน 10 ชนิดพันธุ 
53 ประเภท เชน บานไมรูโรย  ปลาหมอสียักษ  ชนิดพันธุตางถิ่นที่มีประวัติรุกราน
แลวในประเทศอื่นแตยังไมรุกรานในประเทศไทย 9 ชนิดพันธุ 49 ประเภท เชน
แคสด นกหงษหยก  และชนิดพันธุตางถิ่นที่รุกรานที่ยังไมเขามาในประเทศไทย
13 ชนิดพันธุ 91 ประเภท เชน ธูป ษี คางคกยักษ

จัดทํามาตรการการใชที่ดินของประเทศอยางยั่งยืน
ผลการศึกษาที่สําคัญ  ไดแก

 1. ขอมูลประเภทการใชประโยชนท่ีดิน ซ่ึงจําแนกออกเปน 6 กลุม ประกอบดวย
1) พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง 2) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 3) พ้ืนท่ีปาไม 4) พ้ืนท่ีน้าํ
5) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด และ 6) พ้ืนท่ีดานส่ิงแวดลอม พรอมท้ังขนาดประเภทท่ีดินท่ีมี
ในปจจุบัน โดยการนําช้ันขอมูล (GIS Layer) การใชประโยชนท่ีดินของกรมพัฒนา
ท่ีดิน ป พ.ศ. 2543/2544 มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2549/2550 รวมถึง
ขอมูลแนวโนมการใชประโยชนท่ีดินในแตละประเภทพ้ืนท่ี
 2. ขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินอยางย่ังยืนท่ีสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง
และแนวโนมทิศทางการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย ขอเสนอแนะมาตรการดาน
กฎหมาย  มาตรการดานเศรษฐศาสตร และมาตรการทางสังคม พรอมลําดับ
ความสําคัญในการดําเนินการกอน-หลัง ใน 3 กลุมพ้ืนท่ีใหญ ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนและ
สิ่งปลูกสราง  พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ที่มีความสําคัญทางดานฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
 3. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรโครงการจําแนกและกําหนดมาตรการ
การใชท่ีดินอยางย่ังยืน ประกอบดวย กลุมขอมูลแผนท่ีฐานขอมูล กลุมขอมูลสภาพ
ทางภูมิศาสตร กลุมขอมูลพ้ืนท่ีประกาศตามกฎหมาย กลุมขอมูลการใชประโยชน
ท่ีดิน และกลุมขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะหในโครงการกลุมขอมูลแผนท่ีฐานขอมูล
กลุมขอมูลสภาพทางภูมิศาสตร กลุมขอมูลพ้ืนท่ีประกาศตามกฎหมาย กลุมขอมูล
การใชประโยชนท่ีดิน  และกลุมขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะหในโครงการ

จัดทํามาตรการปองกัน ควบคุม และกําจัดชนิดพันธุตางถ่ิน 
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จัดทํานโยบายและแนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร
 “กรอบนโยบายและแนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพจากการพัฒนา

ทรัพยากรแร” มีเปาหมายใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนนํายุทธศาสตร 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติไปใชเปนกลไกและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมแร
ที่ยั ่งยืน เปนธรรม และเปนกลไกในการเยียวยาแกไขปญหาตอผูที ่ไดรับผลกระทบในระยะยาว ถึงแมวา

โครงการพัฒนาจะสิ้นสุดลงแลว ตลอดจนสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รวมทั้ง
ทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในการกํากับดูแลของภาครัฐมากขึ้น 
 การจัดทํากรอบนโยบายฯ ไดผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น ในพื้นที่กรณีศึกษา 6 แหง ที่เกิดปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพจาก
การประกอบกิจการเหมืองแร ไดแก

  (1) เหมืองแรดีบุก อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช (4)  เหมืองถานหินและโรงไฟฟาถานหิน อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
  (2) เหมืองแรตะกั่ว อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี (5) เหมืองหินและโรงโมหิน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
  (3) เหมืองทองคํา อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (6) เหมืองแรสังกะสี อ.แมสอด จ.ตาก

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดิน
 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน : กรณีศึกษาการนําพื้นที่

ที ่กันไวเปนปาไมสวนกลาง ในเขตนิคมสหกรณชะแวะ และนิคมสรางตนเอง

จังหวัดระยอง เพื่อประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ โดยใชเวทีประชาคมและ

แบบสอบถาม ผลดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก

 1. บูรณาการการปฏิบัติงานและสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีท่ีกันไวเปนปาไมสวนกลางบริเวณเขาจอมแห

ในเขตนิคมสรางตนเอง จังหวัดระยอง เน้ือท่ี 4,600 ไร เพ่ือการอนุรักษทรัพยากร

ที่ดินในรูปแบบปาชุมชนและขอเสนอแนะเชิงนโยบายนําพื้นที่ที่กันไวเปน

ปาไมสวนกลาง เนื้อที่ 11,620 ไร บริเวณเขาหนายักษ  ในเขตนิคมสหกรณ

ชะแวะ เพ่ือประกาศเปนปาสงวนแหงชาติ

 2. ขอเสนอแนวทางและมาตรการจัดการปองกันและอนุรักษทรัพยากรท่ีดิน

ในเขตนิคมสรางตนเอง และในเขตนิคมสหกรณ โดยการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน ผูนําชุมชน ภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3. ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการท่ีดินโดยการมีสวนรวมของประชาชน

กรณีการนําพื้นที่ในเขตนิคมสรางตนเอง จังหวัดระยอง เพื่อประกาศเปน

ปาชุมชน และพื้นที่ที ่กันไวเปนปาไมสวนกลางในเขตนิคมสหกรณ และเพื่อ

ประกาศเปนปาสงวนแหงชาติเสนอตอจังหวัดระยองและคณะกรรมการ

จัดที่ดินแหงชาติ         
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 แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 37-41 เปนการสงเสริมใหจังหวัดดําเนินการ
ปองกัน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ตอมาเมื่อพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดให สผ. ถายโอนอํานาจภารกิจและ
งบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) แตเนื่องจาก
อปท. ยังไมมีความพรอม สผ. จึงยังคงมีบทบาทในการพิจารณา วิเคราะห
และจัดลําดับความสําคัญในภาพรวมของประเทศ
 ในปงบประมาณ 2553 มีโครงการท่ีผานการพิจารณาของคณะทํางาน
พิจารณาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่ งแวดลอม
ในระดับจังหวัด  และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกํากับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด
รวมจํานวนท้ังส้ิน 30 โครงการ วงเงินจํานวน 2,814.19 ลานบาท แบงตาม
แหลงเงินงบประมาณ ดังนี้ 1) งบประมาณแผนดิน จํานวน 24 โครงการ
วงเงินทั้งสิ้น 2,709.83 ลานบาท เปนระบบรวบรวมและบําบัดน้ ําเสีย
ชุมชน 9 โครงการ วงเงิน 1,242.52 ลานบาท  และระบบกําจัดขยะมูลฝอย
15 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,467.31 ลานบาท  2) งบประมาณจาก
กองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 6 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 104.36 ลานบาท
เปนระบบรวบรวมและบําบัดน้ ําเสียชุมชน 5 โครงการ วงเงิน 44.36
ลานบาท และระบบกําจัดขยะมูลฝอย 1 โครงการ  วงเงิน  60 ลานบาท  

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบ “กรอบนโยบายและแนวทาง

การปองกันและแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร” ประกอบดวย

4 ยุทธศาสตรและแนวทางที่สําคัญ ดังนี้

 ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันปญหา เปนการจัดเตรียมกระบวนการ
เพื่อการทําเหมืองแรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนการปองกันปญหา
ตั้งแตแรกเริ่มโครงการ แนวทางที่สําคัญ เชน การกําหนดเขตศักยภาพแร
และเขตเศรษฐกิจแร การใชมาตรการกํากับ ควบคุม และวิธีปฏิบัติที่ดี

 ยุทธศาสตรที่ 2 การกระจายประโยชนที่เปนธรรม และหลักการ
ผูกอมลพิษเปนผูจาย เปนการใหความเปนธรรมตอประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ
และผูประกอบการตองรับผิดชอบคาใชจายตามลักษณะปญหาที่
เกิดขึ้นจริง แนวทางที่สําคัญ เชน ใหปรับปรุงโครงสรางคาภาคหลวงแร
ใหสะทอนตนทุนคาเสียโอกาสของแรแตละชนิด และความเสี่ยงตอสังคม
และใหมีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโดยอาศัยกลไกราคา และความคุมคาตอสังคม
เปนยุทธศาสตรที่สนับสนุนกลไกตลาดใหเกิดการพัฒนาแหลงแรที่ยั่งยืน และมีโอกาส
ที่จะเลือกทางเลือกที่เอื้อประโยชนสูงสุด แนวทางที่สําคัญ เชน ใหมีการศึกษาความ
คุมคาของการลงทุนในเชิงธุรกิจและสังคมโดยรวม และใหใชกลไกราคาในการพัฒนา
แหลงแรเพื่อความคุมคา

 ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง และฟนฟูพื้นที่ โดยจะให
ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินการมากขึ้น ในรูปแบบของ
การเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางที่สําคัญ
เชน ใหมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อติดตาม ฟนฟู และแกไขปญหาในพื้นที่มีการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบําบัดและฟนฟูพื้นที่ และใหมีการเสริมสรางสมรรถนะ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนในการเรียนรู และสรางความเขาใจถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อใหสามารถเฝาระวังปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ศึกษาบริหารจัดการระบบนิเวศลุมน้าํทาจีน
 โครงการบริหารจัดการระบบนิเวศลุมน้ําทาจีนดําเนินการโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห การเปล่ียนแปลง

สถานภาพและประเด็นปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวมทั้ง ผลการดําเนินงานในพื้นที่ลุมน้ ําทาจีนของหนวยงานภาครัฐ

ตลอดจนบทบาทของภาคประชาชนและชุมชนทองถิ่น เพื่อวิเคราะห

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย แผน มาตรการ

และกลไกการบริหารจัดการที่ใชในการแกไขปญหาจัดการระบบ

นิเวศลุมน้ ําทาจีน เพื่อลดความซ้ ําซอนและปดชองโหวของประเด็น

ตางๆ ที่ยังไมมีการดําเนินการ พรอมทั้ง พัฒนากลไกการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานตาม นโยบาย แผน มาตรการและ

กลไกการบริหารจัดการที่ใชในการจัดการแกไขปญหาระบบนิเวศ

ลุมน้าํทาจีน และจัดทําขอเสนอแนะการบริหารจัดการเพ่ือใหการบริหาร

จัดการระบบนิเวศลุมน้ ําทาจีนเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลในทาง

ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมทั้งระบบอยางยั่งยืนตอไป

จัดทําแผนการจัดการส่ิงแวดลอมจากการ
ใชทรัพยากรทราย
 ศึกษาสถานภาพการใชทรัพยากรทราย ระหวางป พ.ศ. 2541-

2550 ในพื้นที่ศักยภาพแหลงทรายทั่วประเทศเพื่อปรับปรุงฐานขอมูล

ใหเปนปจจุบัน และเสนอแนะแนวทาง รูปแบบการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรทรายท่ีเหมาะสม  ตลอดจนจัดทําคูมือหลักเกณฑการพิจารณา

ใหขุด ตัก และดูดทราย รวมทั้ง การจัดทําแผนปฏิบัติการติดตาม

ตรวจสอบ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอม  ตลอดจน

ลดปญหาความขัดแยงระหวางผูประกอบกิจการและผูที่ไดรับความ

เดือดรอนเสียหายจากการดําเนินการ เพื่อนําไปสูการจัดการใช

ประโยชนทรัพยากรทรายที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 จากการศึกษาพบปญหาการจัดการทรัพยากรทรายท้ังจากแหลง

ทรายแมน้ ําและแหลงทรายบก 3 ดาน คือ 1. ปญหาเชิงโครงสราง

ดานการบริหารจัดการ 2. ปญหาดานการมีสวนรวมของประชาชน

และทองถิ่น และ 3. ปญหาดานผลกระทบสิ่งแวดลอม

 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติในการประชุม  คร้ังท่ี 3/2552

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 มีมติเห็นชอบกับแนวทางการบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอมและการฟนฟูแหลงทรัพยากรทราย ตามท่ี สผ. เสนอ

โดยใหมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใตกฎหมายและ

กฎระเบียบปจจุบันใหมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตอไป
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สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนอยางมี
สวนรวม  
 ดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายดานการจัดการพ้ืนท่ี
สีเขียวชุมชนเมืองอยางย่ังยืน รวมท้ัง ใหความสําคัญกับการสนับสนุน
ใหทุกภาคสวนรวมกันหาแนวทางในการดําเนินการตามแผนฯ
โดยไดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นตอการสนับสนุนการบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวชุมชนอยางมีสวนรวม จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2552 และวันที่ 30 มิถุนายน 2552  ซึ่งไดรับขอเสนอแนะ
ท่ีสําคัญๆ ไดแก ภาครัฐควรสนับสนุนการจัดทําพ้ืนท่ีสีเขียวรูปแบบอ่ืน
ทั้งสีเขียวบนดิน สีเขียวบนอาคาร และพื้นที่สีเขียวแนวตั้ง เพื่อ
ลดอุณหภูมิ ลดภาวะโลกรอน และประหยัดการใชพลังงาน จัดใหมี
การประกวดและใหรางวัลเพ่ือประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ เปนกําลังใจ
และเผยแพรผลงานของทุกภาคสวนที่ทําประโยชนตอสังคมในการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวชุมชน หรือรักษาไวซึ่งตนไมใหญอันทรงคุณคา
ของชุมชน  อันจะเปนการกระตุน จูงใจและแบบอยางที่ดีใหเกิดการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวในแตละชุมชน รวมทั้ง ไดเสนอแนะใหภาครัฐ
เปนศูนยกลางในการถายทอด แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
นวัตกรรม และการปฏิบัติที่ดีดานพื้นที่สีเขียวในเมือง/ชุมชน และ
เผยแพรสูสาธารณะ นอกจากนั้น สํานักงานฯ ไดถายทอด

องคความรูดานการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง/ชุมชน ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2552 เพื่อเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถ

การดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ในการดําเนินงานดานพื้นที่สเีขียว
ไดอยางเหมาะสม โดยมีผูเขารวมสัมมนาระดมความคิดเห็นและ
เขารับการถายทอดองคความรู รวมทั้งสิ้น 895 คน
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ศึกษาและกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกา
 สํานักงานฯ ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา (โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการฯ)

ดําเนินการศึกษาและกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเกาที่มีความสําคัญในระดับเรงดวน

ใน 8 เมือง ไดแก เมืองเกาเชียงใหม ลําปาง กําแพงเพชร พิษณุโลก ลพบุรี พิมาย

นครศรธีรรมราช และสงขลา เพือ่ประกาศเปนเมอืงเกาตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรี

วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา พ.ศ. 2546 โดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เสนอรางมาตรการและแนวทางการอนุรักษและ

พัฒนาเมืองเกา เพื่อใหเมืองเกาทั้ง 8 เมือง ที่ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ

และพัฒนาเมืองเการะดับเมืองแลว มีขอบเขตพื้นที่เมืองเกาในการบริหารจัดการที่มี

ความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  

 ขอบเขตพื้นที่เมืองเกา ประกอบดวย ขอบเขตเมืองเกาในแตละบริเวณ มาตรการ

บริหารจัดการพื้นที่ และองคประกอบของเมืองเกาที่สําคัญ และไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานและผูแทนจากภาคสวน

ตางๆ ไดแก สวนราชการ ทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัด

เปนอนุกรรมการฯ แลว 
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ดานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
 การยกราง กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ

ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตและการควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผูรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม พ.ศ.....
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
เง่ือนไขการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการควบคุมการปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... ซึ่งไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 2 ครั้ง ปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. การใหคํานิยามเพื่อความชัดเจนในการบังคับใชและการปฏิบัติงาน
 2. ผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตเปนไดทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยบุคคลธรรมดาผูรับใบอนุญาต
สามารถจัดทําไดเฉพาะรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  สําหรับนิติบุคคลผูรับใบอนุญาตสามารถจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
 3. เพ่ิมคุณวุฒิของบุคคลธรรมดา โดยเพ่ิมสาขาวิชาใหหลากหลายมากข้ึน และเพ่ิมเร่ืองการผานการอบรมใน
หลักสูตรที่คณะกรรมฯการประกาศกําหนด
 4. เพิ่มหนวยงานของรัฐที่เปนนิติบุคคลสามารถขอรับใบอนุญาตได
 5. การกาํหนดระยะเวลาในการดําเนินการทั้งของผูขอรับใบอนุญาตและสํานักงานฯ  
 6.  กําหนดใหผูเช่ียวชาญศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเฉพาะดานท่ีมีสวนรวมในการจัดทํารายงานตองลงลายมือช่ือ
ในรายงานดวย
 7. กําหนดรายละเอียดในการมาชี้แจงประกอบการจัดทํารายงานตอคณะกรรมการผูชํานาญการ
 8. เพิ่มเรื่องการตออายุใบอนุญาต
 9. เพิ่มการตักเตือนเปนหนังสือ ในกรณีที่จัดทํารายงานดวยความประมาทเลินเลอ
 10. กําหนดคาธรรมเนียมใบอนุญาตของบุคคลธรรมดา ปละ 2,000 บาท

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื ่อง กําหนด
ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
 ปรับปรุงระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เร่ือง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรอืกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และ
หลักเกณฑ  วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นบัแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป สําหรับรายละเอียดของประกาศกระทรวงฯ สรุปได ดังนี้
 1. ประเภทโครงการท่ีไมตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงฯ (เดิมตองจัดทํารายงานฯ) คือ การสํารวจ

ปโตรเลียมโดยวิธีการอื่นที่ไมใชวิธีการเจาะสํารวจ และการกอสรางหรือขยายสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวเพื่อ
การพาณิชยที่มีความยาวทางวิ่งนอยกวา 1,100 เมตร
 2. ประเภทโครงการหรือกิจการท่ีตองจัดทํารายงานฯ ท่ีเพ่ิมเติมจากประกาศกระทรวงฯ เดิม มี  6 ประเภท  คือ



Annual Report 2009
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม

32

* โครงการในลําดับที่ 5 จัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
 โดยสรุปมีประเภทโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม ทั้งสิ้น 34 ประเภท

ลําดับ    ประเภทโครงการหรือกิจการ

 1. อุตสาหกรรมแตงแรโลหะซึ่งมิใชอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกลา

 2. อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล รวมทั้งผลิตเบียรและไวน

 3. ทาเทียบเรือสําราญกีฬา

 4. การกอสรางหรือขยายสิ่งกอสรางบริเวณหรือในทะเล ไดแก
  1. กําแพงริมชายฝง ติดแนวชายฝง
  2. รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น รอบังคับกระแสน้ ํา
  3. แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝงทะเล

 5. สนามบินน้ ํา*

 6. อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษหรืออาคารสูง

  ที่ใชในการประกอบธุรกิจคาปลีกคาสง และที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการของเอกชน

โครงการฟนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการดานการจัดการมลพิษ

 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมไดพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการฟนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง ดานการจัดการมลพิษและดานการวิจัย รวมทั้งสิ้น
14 โครงการ วงเงินรวม 2,298.472 ลานบาท โดยมีรายละเอียดการสนับสนุน
สรุปดังนี้
 1. การฟนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม
จํานวน 10 โครงการ ดําเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ 4 โครงการ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 2 โครงการ ภาคกลาง 2 โครงการ ภาคใต 2 โครงการ และโครงการ
ของสวนราชการ จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการเรงดวนเพื่อแกไขปญหา
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ ซึ่งจะดําเนินการในพื้นที่ปาของ
ประเทศดําเนินการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 2. การจัดการมลพิษของสวนราชการ 1 โครงการ ไดแก โครงการจัดสราง
เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานและลดภาวะมลพิษ ระยะที่ 2 ดําเนินการโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งดําเนินการในพื้นที่ 14 จังหวัด

ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
 3. การจัดการมลพิษขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 โครงการ ไดแก
โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ ําเสียขององคการบริหารสวนตําบล

เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
 4. การวิจัยตนแบบของสวนราชการ จํานวน 1 โครงการ  ไดแก โครงการวิจัย
ตนแบบเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาดเล็ก ดําเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงดําเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหมูสี จังหวัดนครราชสีมา

ดานการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่นแวดลอม
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การติดตามประเมินผลสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552
 สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในป พ.ศ.  2552 มีแนวโนมที่ดีขึ ้นหลายดาน อาทิ พื้นที่ปาไม ถึงแมจะมี
แนวโนมลดลงแตอัตราการลดลงจะนอยกวาในอดีต (ป พ.ศ. 2545 ลดลงรอยละ 3.93 ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังหมด แตป
พ.ศ. 2551 ลดลงรอยละ 1.46) สวนพื้นที่ปาชายเลนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการอนุรักษ ฟนฟู และ
การปลูกทดแทน สวนปะการัง สวนใหญมีความสมบูรณปานกลาง สําหรับคุณภาพแหลงน้าํในภาพรวมดีข้ึน ยกเวน
บริเวณตอนลางของแมน้าํเจาพระยา ทาจีน บางปะกง ทะเลสาบสงขลา และลําตะคอง ยังคงเส่ือมโทรมมาโดยตลอด
สําหรับมลพิษทางอากาศ  ยังคงเปนปญหาเดิม คือ ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมโครกรัม และกาซโอโซน
ปริมาณขยะในป พ.ศ. 2551 มีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนจากป พ.ศ. 2550 ประมาณรอยละ 2 แตมีแนวโนมการนํากลับมาใชใหม
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.85  ในป พ.ศ. 2549 เปนรอยละ 23 ในป พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ยังมีการนําขยะ
อินทรียมาหมักทําปุยอินทรีย  ปุยชีวภาพ และผลิตกาซชีวภาพ
 การจัดทําวารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศในป พ.ศ. 2552  มีบทความท่ีนาสนใจและมีประโยชน
อยูหลายเรื่อง เชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ “หวยองคต” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพลิกฟนผืนปา
ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทสัมภาษณของ ศ.ดร. สนิท อักษรแกว เรื่อง เดินตามรอยพอ 
ตออนาคตทรัพยากรธรรมชาติ  และบทสัมภาษณของเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับทิศทาง และนโยบายการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  นอกจากนี้ ยังมี
การติดตามปญหาสถานการณดานสิ่งแวดลอมจากสื่อสิ่งพิมพและเว็บไซตในประเด็นปญหาที่สําคัญๆ
ทุก 3 เดือน และนํามาสรุปและจัดทําเปนรายงานขาวราย 3 เดือน  เชน สถานการณน้ ําทวม ภัยแลง ไฟปา
การบุกรุกทําลายปา และปญหามลพิษตางๆ

ดานการติดตามประเมินผล
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การติดตามประเมินผลดานนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ
 สํานักงานฯไดรวบรวมนโยบาย แผน และมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ จํานวน 119 เร่ือง
ซ่ึงมีการประกาศใชและกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ เปนจํานวนมากมาจัดทําเปนระบบสารสนเทศนโยบาย
แผน และมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (http://envipolicy.onep.go.th/) เพื่อใหผูบริหาร
เจาหนาที่ของรัฐ อาจารย นิสิต นักศึกษา ผูประกอบการ NGOs และประชาชนทั่วไป  สามารถสืบคนและ
นําไปใชประโยชนในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากน้ี ยังไดมีการศึกษาวิเคราะห
แนวทางและรูปแบบการติดตามประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาทุกภาคสวนใน 4 พื้นที่ ไดแก ภาคตะวันออก
(จังหวัดชลบุรี) ภาคใต (จังหวัดสงขลา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแกน) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
และสวนกลาง รวม 6 ครั้งเพื่อรับทราบขอมูล ปญหา อุปสรรค และความตองการของหนวยงานที่มีตอ
แนวทางการติดตามประเมินผล
 จากการศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลการติดตามประเมินผลดังกลาวขางตน  นําไปสูการจัดทํา
ขอเสนอแนะแนวทางการติดตามประเมนิผลนโยบาย แผน และมาตรการดานการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศ ซึ่งควรมีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ การดําเนินการแบบบูรณาการ
Area-based Management ระบบการติดตามประเมินผล แบบ Performance_based Management และ
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของแผนและการติดตามประเมินผล (Public Participation) 
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ติดตามประเมินผลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมนิเวศของลุมน้ ําบางปะกงและลุมน้ ําปราจีนบุรี
 การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจําเปนท่ีจะตอง
มีการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพอยางตอเนื่องและ
สอดคลองกับสถานภาพที่เปนปจจุบัน จึงไดปรับปรุงและจัดทําฐานขอมูลสถานภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของลุมน้ ําบางปะกงและลุมน้ ําปราจีนบุรีใหมี
ความทันสมัยและอาศัยการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีใหมีบทบาทในการ

ใชประโยชนและติดตามประเมินผลดวยตนเอง รวมท้ัง การศึกษาและประเมินสถานภาพ
บริเวณนิเวศปากแมน้ ําบางปะกงซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปญหาสิ่งแวดลอมวิกฤต ซึ่งผลการ
ดําเนินงานสรุปได  ดังนี้
  บริเวณปากแมน้ ําบางปะกง พบวา คุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งคุณภาพน้ ํา
คุณภาพดิน และการปนเปอนของโลหะหนัก เชน สังกะสี และตะกั่ว ปริมาณที่พบ
ไมเกินคามาตรฐานของแหลงนําผิวดินประเภทที่ 2 แตมีแนวโนมมีปริมาณเพิ่ม
สูงข้ึนและพบชนิดพันธุปลามีแนวโนมเส่ียงตอการสูญพันธุ (Vulnerable) จํานวน 4 ชนิด 
  การปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลฐานขอมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของลุมน้ ําบางปะกงและลุมน้ ําปราจีนบุรี  รวมทั้ง รักษาและพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผล (http://bangpakong.onep.go.th) 
  พัฒนาศักยภาพของภาคสวนในพื้นที่ โดยรวมกันจัดทําตัวชี้วัดชุมชน
ในการติดตามและประเมินผลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ติดตามผลการดําเนินงานศูนยราชการ
 สํานักงานฯ ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทํางานของ
หนวยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักไดดําเนินงานจัดระบบศูนยราชการ

โดยจัดทําแผนหลักการใชที่ดินของหนวยงานของรัฐและผังแมบทศูนยราชการ
ในสวนของกรุงเทพมหานครและเมืองหลักที่อยูในความรับผิดชอบ 32 จังหวัด  

 สํานักงานฯ ไดจัดประชุมสัมมนาเพ่ือช้ีแจงและติดตามผลการดําเนินงานศูนยราชการ

ขึ้น ใน 4 ภูมิภาค ครอบคลุม 32 จังหวัดที่สํานักงานฯ รับผิดชอบ เพื่อทําความเขาใจ
และใหความรูเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการดําเนินงานจัดระบบศูนยราชการ

แกหนวยงานภาครัฐใหสามารถดําเนินการไดถูกตองตามระเบียบและข้ันตอนของศูนยราชการ
และติดตามสถานภาพ ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานจัดระบบศูนยราชการ
ท่ีผานมา ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณและรับฟงขอคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน

ศูนยราชการในพื้นที่ตางๆ ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดรวบรวมความเห็นที่ไดจากการสัมมนา
เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแนวทางการดําเนินงานจัดระบบ
ศูนยราชการเพ่ือผลักดันแผนหลักการใชที่ดินของหนวยงานของรัฐและผังแมบท

ศูนยราชการของเมอืงหลักใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
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สํารวจและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี
วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
 เปนการดําเนินงานที่สืบเนื่องมาจากการจัดทําบัญชีสิ่งมีชีวิตหายาก ใกลสูญพันธุ และ
ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น (red data) ซึ่งเมื่อไดบัญชีชนิดพันธุแลวจะตองทําการศึกษา สํารวจ หา
ถิ่นท่ีอยูอาศัย และสถานภาพของชนิดพันธุน้ันๆ ในธรรมชาติ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาจัดทํามาตรการ
กลไกที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ คุมครองชนิดพันธุ สายพันธุ และแหลงที่อยูอาศัย ซึ่งได
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 และดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2552
ไดดําเนินการใน 5 ระบบนิเวศของจังหวัด ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต ดังนี้

 1. ระบบนิเวศปาไม (บริเวณเขาสูง จังหวัดระนอง บริเวณตําบลเหล ตําบลเหมาะ ตําบล
สองแพรก จังหวัดพังงา บริเวณตําบลกระบี่นอย ตําบลคลองทอมเหนือ จังหวัดกระบี่)
 2. ระบบนิเวศของทะเลและชายฝง (หมูเกาะราชา เกาะดอกไม จังหวัดภูเก็ต ชายทะเล
บานน้ ําเค็มและบริเวณใกลเคียง จังหวัดพังงา และชายฝงทะเลบริเวณรอยตอเกาะสีบอยา
จังหวัดกระบี่)
 3. ระบบนิเวศเกาะ (เกาะคอเขา จังหวัดพังงา เกาะดอกไม เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต)
 4. ระบบนิเวศเกษตร (อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง อําเภอกะปง อําเภอตะกั่วปา
จังหวัดพังงา อําเภอเมือง อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ และเกาะราชา จังหวัดภูเก็ต)
 5. ระบบนเิวศแหลงน้าํในแผนดนิ (คลองกะเปอร จงัหวดัระนอง เกาะคอเขา คลองตะกัว่ปา
คลองพังงา จังหวัดพังงา พรุบานไมขาว จังหวัดภูเก็ต และคลองกระบี่ใหญ คลองกระบี่นอย
คลองทอม จังหวัดกระบี่)

ดานการศึกษา วิจัย และการสรางองคความรู
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ศึกษาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของสถานการณปญหาทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ โดยการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ดําเนินการศึกษาเพ่ือสํารวจทัศนคติของประชาชนตอสถานการณปญหาและขอเสนอแนะ

ในการจัดการแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมจัดลําดับความสําคัญ

และเพื่อสํารวจการดําเนินงาน/ปญหา อุปสรรคของการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (อปท.) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดมีการถายโอนแลว โดยพิจารณา

ตามบทบาทของผูถายโอน (หนวยงานสวนกลาง) ผูรับโอน (อปท.) และผูรับบริการ (ประชาชน)

โดยในการสํารวจครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลและพื้นที่ศึกษา 5 ภูมิภาค

ทั่วประเทศ โดยครอบคลุมกลุมตัวอยางจากภาคประชาชน 2,000 ตัวอยาง ในสวนของ อปท.

จํานวนไมนอยกวา 1,500 ตัวอยาง หรือประมาณรอยละ 20 ของ อปท.ทั่วประเทศ และกลุม

ตัวอยางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับภารกิจถายโอนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ไมนอยกวา 100 ตัวอยาง ซึ่งผลที่ไดรับจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการนําไปกําหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

ประเทศที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและศักยภาพการบริหารจัดการของ อปท.

ไดมากยิ่งข้ึน

จัดทําขอมูลรายละเอียดในเชิงเทคนิคของการปรับปรุงการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ ําภาคเหนือ
 โดยศึกษาในรายละเอียดเชิงเทคนิคและจัดทําขอมูลวิชาการ สําหรับใชเปน
ขอมูลดานวิชาการและเปนขอมูลประกอบในการนําเสนอผลการปรับปรุง
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ ําในระดับนโยบาย  โดยเฉพาะกรณีลุมน้ ําชั้นที่ 1
และ 2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของชั้นคุณภาพลุมน้ ําไปจากมติคณะรัฐมนตรี

ที่กําหนดไวและมีกิจกรรมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติภายในพื้นที่
นั้นๆ โดยประยุกตใชเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ สามารถสรุปไดใน 4 

บริบทหลัก ดังนี้ 1) การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ ําภาคเหนือ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ 2) การกําหนดช้ันคุณภาพลุมน้าํภาคเหนือโดยประยุกตใชระบบ
ภูมิสารสนเทศทําบนฐานของชุดขอมูลที่มีความละเอียดมากขึ้นถึง 1,600 เทา
(25x25 เมตร) และกําหนดปจจัยตัวแปรที่มีความเสถียร นอกจากนี้ ขอมูล
ปจจัยทุกตัวแปรมีการจัดทําและดําเนินการบนฐานมาตราสวนเดียวกัน
(1:50,000) 3) การศึกษาลําดับความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ ํา ปจจัยตัวแปรที่จะมีอิทธิพลตอการกําหนด
ชั้นคุณภาพลุมน้ ําทุกปจจัยตัวแปรถือวามีความสําคัญในการสนับสนุน

ใหการกํ าหนดชั้ นคุณภาพลุ มน้ ํ า เปน ไปอย างมีนั ยสํ าคัญมากที่ สุ ด
4) การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ ํา โดยใชสมการเดียวกันเปนตัวแทนพื้นที่ลุมน้ ํา
ภาคเหนือ สามารถใชเปนตัวแทนในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ ําในพื้นที่

ภาคเหนือไดในระดับหนึ่ง การมีสมการตัวแทนของแตละลุมน้ ําจะใหความ
สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงในพื้นที่ลุมน้ ํานั้นมากกวาเพราะแตละลุมน้ ํา
จะมีลักษณะเฉพาะของความเปนลุมน้าํตามปจจัยตัวแปรท่ีเปนตัวแทนของลุมน้าํน้ัน
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เพิ่มศักยภาพของทองถิ่นดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ในพื้นที่อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 สํานักงานฯจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแกชุมชนและทองถิ่นในดานการอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมในพ้ืนท่ีดังกลาวภายใตโครงการเพ่ิมศักยภาพของทองถ่ินดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในพื้นที่ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน รวม 3 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552  และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552
 ผลการดําเนินงานทุกภาคสวนไดแลกเปลี่ยน เรียนรู สรางเสริมทักษะ และกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริงเพื่อใหมีแนวทางเพื่อ
การอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่เปาหมาย รวมทั้ง รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

จากทุกภาคสวน และรวมกันแสดงทัศนคติ  วิเคราะหเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหาสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของแหลง
ธรรมชาติและศิลปกรรมเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํารางแนวทางเพื่อการอนุรักษ คุมครอง ฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท่ีมีคุณคา และความสําคัญทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี รวมท้ัง ความสัมพันธ และความเปนเอกลักษณของวิถีชีวิตชุมชน

และภูมิปญญาชาวบานเพื่อนําไปสูการอนุรักษ คุมครอง  และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติในระยะยาว

ศึกษา วิเคราะหผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ ําทะเลตอสภาพการใชที่ดิน
ชายฝงทะเลของประเทศไทย
 สํานักงานฯ รวมกับสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย-
ธรรมศาสตรดําเนินการศึกษาวิเคราะหผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ ําทะเลตอสภาพการใชที่ดินชายฝงทะเลของประเทศไทย โดยผล
การวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงพื้นที่ที่มีโอกาสไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ ําทะเลที่ระดับตางๆ ตั้งแต 1,2,3 และ 5 เมตร รวมถึง
การประเมินมูลคาการสูญเสียขั้นต่ ําทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลการ
วิเคราะหดังกลาวไดนําไปสูขอเสนอแนะแนวทาง มาตรการเบื้องตน
ในการคุมครอง ปองกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ ําทะเลตอไป 
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ประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิ่งกอสราง
ประเภทอาคาร
 การประเมินผลกระทบทางสายตาเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการปองกัน

และแกไขปญหาสิ่งแวดลอมภูมิทัศน ซึ่งเปนผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา

ประเทศในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานสิ่งกอสราง ดังนั้น

เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและทุกพื้นที่มีสิ่งแวดลอมภูมิทัศนที่ดีจึงมี

การประเมินผลกระทบทางสายตาจากสิ่งกอสรางประเภทอาคาร มีวิธีการ

7 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การคาดการณผลกระทบ

เบื้องตน 3) การศึกษาและสํารวจทรัพยากรทางสายตา 4) การกําหนดจุด

ควบคุมการมอง 5) การคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 6) การประเมิน

ผลกระทบทางสายตา 7) การเสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบทางสายตา

และจากการจัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาโครงการดังกลาว เมื่อวันที่

25 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ ผูเขารวมสัมมนาเห็นวา

การศึกษาครั้งนี้มีประโยชนและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานในสวนที่

เกี่ยวของได 

ศึกษาดูงานธนาคารตนไม
 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552  สํานักงานฯ
ไดนําคณะทํางานติดตามประเมินโครงการพัฒนา
ลุมน้ ําทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ธนาคารตนไม
ณ ธนาคารตนไมสํานักงานใหญ จ.ชุมพร ซึ่งเปน
กิจกรรมภายใตโครงการติดตามประเมินผลการดําเนิน
โครงการพัฒนาลุมน้ ําทะเลสาบสงขลา โดยการ

มีสวนรวมของชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ไดแก แนวคิดและวิธีการของ
การดําเนินงานกลุมธนาคารตนไมเพ่ือนําไปประยุกต
ใชในชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการตนไมที่ทําให
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรปาไม และ

เรียนรู ถึ งชนิดและการอยู ร วมกันของตน ไม 
ซึ่งจะนําไปสูวิธีการปลูกตนไมแบบผสมผสาน

บนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใหแกคณะทํางาน
รวมท้ัง สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
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 จัดทํารายงานแหงชาติฉบับที่ 2 (Second National Communication – NC2)
 ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) มีพันธกรณีตองจัดทํารายงานแหงชาติ
เสนอตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ เพื่อรายงานความกาวหนาในการดําเนินการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศเปนระยะๆ โดยองคประกอบหลักของรายงานประกอบดวย การประเมินปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก แนวโนมของผลกระทบและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรการในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศ นอกจากนี้ ยังประกอบดวยขอมูลดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การประเมินความตองการดานเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถ งานวิจัย
ระบบเฝาระวังและปองกันภัยพิบัติ การสรางความตระหนักใหกับประชาชนในประเทศ ตลอดจนความตองการ
สนับสนุนดานการเงินและวิชาการ ท้ังน้ี ประเทศไทยไดเสนอรายงานแหงชาติฉบับท่ี 1 ตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ
เม่ือป พ.ศ.2543 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดทํารายงานแหงชาติฉบับท่ี 2 (Second National Communlcation
-NC2) ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถเสนอตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในราวกลางป 2553

 ประเมินสมรรถนะการดําเนินการตามอนุสัญญาดานสิ่งแวดลอมของ
สหประชาชาติ (National Capacity Self-Assessment: NCSA)

 สํานักงานฯ ไดรวมกับโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
(UNDP) ดําเนินโครงการ (National Capacity Self-
Assessment: NCSA) เพ่ือหามาตรการและแผนปฏิบัติงาน

ในการเสริมประสานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพรวมกัน
ระหวางหนวยงานภายใต 3 อนุสัญญาฯดานสิ่งแวดลอม

ของสหประชาชาติ ประกอบดวย อนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) อนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (UNCBD)
และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพ
เปนทะเลทราย (UNCCD) โดยประเด็นการพัฒนาขีดความ
สามารถที่มีความจําเปนรวมกัน ไดแก 1) ขีดความสามารถ

ทางกฎหมายและองคกร 2) ขีดความสามารถทางการเงิน
3) ขีดความสามารถทางนโยบาย 4) ขีดความสามารถดาน
การสื่อสาร การใหการศึกษาและการสรางความตระหนัก

5) ขีดความสามารถดานการประสานความรวมมือและ
การมีสวนรวม 6) ขีดความสามารถดานวิชาการ และ 
7) ขีดความสามารถในการจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ดานความรวมมือระหวางประเทศ
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 เสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนานโยบายและการดําเนินการตามนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 
 รัฐบาลไทยโดยสํานักงานฯ ไดรวมกับกระทรวงสิ่งแวดลอม คุมครองธรรมชาติ และความปลอดภัย
ทางปรมาณูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาการกําหนดนโยบายและ
การดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดยสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณผาน
สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) โครงการดังกลาวมีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป 
(มกราคม 2552 – ธันวาคม 2554) มีวัตถุประสงคสําคัญในการเสริมสรางสมรรถนะในการพัฒนานโยบายและ
การดําเนินการตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ประกอบดวยการดําเนินงาน 3 ดาน ดังนี้ 
 1. การพัฒนาองคความรูในการกําหนดนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในทุกระดับ
โดยทําการรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทางวิชาการ ครอบคลุมทั้งดานผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ
ดานนโยบายและมาตรการที่สําคัญทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น 
 2. การพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งดานการดําเนินการในประเทศ และ

ปรับปรุงศักยภาพในการดําเนินการดานความรวมมือระหวางประเทศ ครอบคลุมดานการเตรียมความพรอม
ในการเจรจาระหวางประเทศและการสงเสริมการดําเนินงานในระดับภูมิภาค โดยจัดการฝกอบรมบุคลากร
ที่เกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ อยางตอเนื่อง และสรางเวทีใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ระหวาง
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ 
 3. การสรางความตระหนกัรูและการมสีวนรวมจากทกุภาคสวน โดยมุงเนนการสรางความรู กจิกรรมทีเ่ขาถึง

กลุมเปาหมายอยางเหมาะสม และบูรณาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคการศึกษา และ
ภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความตระหนักรูและความเขาใจถึงบทบาทการมีสวนรวมอยางเหมาะสม
จากภาคสวนตางๆ 
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การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ ํา สมัยที่ 10
 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ ํา สมัยที่ 10 ไดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 28 ตุลาคม
4 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนยการประชุมชางวอน เมืองชางวอน สาธารณรัฐเกาหลี ในหัวขอ “Healthy
wetlands, healthy people” โดยประเทศไทยไดสงผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมทรัพยากรน้ ํา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมประมง กรมองคการระหวาง
ประเทศ กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมจํานวน 14 คน 
 การประชุมครั้งนี้ไดใหการรับรองขอมติ 33 เรื่อง ประกอบดวย พื้นที่ชุมน้ ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พื้นที่ชุมน้ ําและพลังงานชีวภาพ พื้นที่ชุมน้ ําและอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ ํามัน พื้นที่ชุมน้ ําและ
การขจัดความยากจน พื้นที่ชุมน้ ําและสุขอนามัยของมนุษย การสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพ้ืนท่ีนาขาวในฐานะพ้ืนท่ีชุมน้าํประเภทหนึง่ และการสงเสริมความรวมมือระหวางอนุสัญญาและการอนุรักษ
นกตามเสนทางการอพยพ การรับรองงบประมาณสําหรับป พ.ศ.2552-2556 ของอนุสัญญาฯ แผนกลยุทธป
พ.ศ. 2552-2557 ของอนุสัญญาฯ และใหการรับรองปฏิญญาชางวอน (Changwon Declaration) ซ่ึงไดเรงรัดให
ภาคีเผยแพรปฏิญญาซางวอนตอผูบริหารระดับสูงของประเทศ อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธาน
รัฐสภา เผยแพรตอภาคเอกชนและองคกรชุมชนเพื่อเพิ่มความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของพื้นที่
ชุมน้ ํา ซึ่งทําหนาที่เปนแหลงอาหาร กักเก็บคารบอน ควบคุมการไหลของน้ ําและระดับน้ ํา สะสมพลังงาน
และเปนแหลงสําคัญสําหรับความหลากหลายทางชีวภาพ ผลประโยชนที่มนุษยไดรับมีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับอนาคตของมนุษยชาติ การอนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ ําอยางชาญฉลาดและยั่งยืนเปนชีวิต
ของมวลมนุษยโดยเฉพาะประชาชนที่ยากจน สุขอนามัยที่ดีของมนุษยนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพที่ดีของพื้นที่ชุมน้ ํา
ดวย นอกจากนี้ ปฏิญญาชางวอนยังเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ชุมน้ ําดวย เชน แนวทางปฏิบัติในการ
จัดการทรัพยากรน้ ํา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความเปนอยูของมนุษย เปนตน และในการประชุมครั้งนี้
ประเทศไทยไดรับการสนับสนุนใหเปนผูแทนภูมิภาคเอเซียในคณะกรรมการบริหารของอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ี
ชุมน้ ําอีกครั้ง เปนสมัยที่ 2
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ปลาบูกุดทิง

พื้นที่ชุมน้ ํากุดทิง

ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้าํ
ที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ ํา 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543
เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ ํา
สาระสําคัญดังนี้

 1. เห็นชอบตอทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ มน้ ําที่มีความ
สําคัญของประเทศไทย โดยเพิ่มเติม ดังนี้
  พื้นที่ชุมน้ ําที่ มี ความสํ าคัญระดับนานาชาติ
เพิ่มเติมพื้นที่ จํานวน 8 แหง ไดแก 1) พื้นที่ชุมน้ ํากุดทิง จังหวัด
หนองคาย 2) เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
3) เขตหามลาสัตวปาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
4)  ทุงใหญนเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตาก 5) เกาะระ
เกาะพระทองจังหวัดพังงา 6) เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช
7) หาดทายเหมือง จังหวัดพังงา และ 8) พรุคันธุลี จังหวัด
สุราษฎรธานี
  พื้นที่ชุมน้ ําที่มีความสําคัญระดับชาติ เพิ่มเติมพื้นที่
จํานวน 2 แหง ไดแก 1) พรุแมรําพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
และ 2) บึงสํานักใหญ (หนองจํารุง) จังหวัดระยอง 
  รายชื่อพื้นที่ชุ มน้ ําที่สมควรไดรับการเสนอเปน
แรมซารไซต โดยเพิ่มเติม จํานวน 4 แหง ไดแก 1) พื้นที่
ชุ มน้ ํากุดทิง จังหวัดหนองคาย  2) เกาะระ เกาะพระทอง
จังหวัดพังงา 3) เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
4) หาดทายเหมอืง จังหวัดพังงา

  พื้นที่ชุมน้ ําที่มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการคุมครอง จํานวน 8 แหง โดยเพิ่มเติม 1) หนองหลม (ผนวกเพิ่มกับ
หนองบงคาย) 2) พื้นที่ชุมน้ ําลุมน้ ําสงคราม 3) พื้นที่ชุมน้ ําทุงมหาราช  4) พื้นที่ชุมน้ ําวัดหวยจันทร 5) อาวไทยตอนใน (โดยเฉพาะ
ดานตะวันตก แหลมผักเบ้ีย 6) บานปากทะเลและเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี) 7) ปากแมน้าํเวฬุเกาะสมุย และ 8) เกาะพงัน
  พ้ืนท่ีชุมน้าํท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการฟนฟู จํานวน 12 แหง โดยเพ่ิมเติม 1) หนองหลวง จังหวัดเชียงราย
2) เขตหามลาสัตวปาดูนลําพัน 3) ลําปรายมาศ 4) เขตหามลาสัตวปาวัดไผลอม 5) พื้นที่ชุมน้ ําวัดอโศกการาม 6) เขตหามลา-
สัตวปาวัดตาลเอน และ 7) พ้ืนท่ีชุมน้าํทุงมหาราช 8) ทุงโพธ์ิทอง/ทุงคําหยาด 9) เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด 10) ปากแมน้ ําเวฬุ 
11) อาวปากพนัง และ12) พื้นที่ชุมน้ ําพรุบานไมขาว
  พื้นที่ชุมน้ ําที่มีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการศึกษาสํารวจ จํานวน 10 แหง โดยเพิ่มเติม 1) เขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง (สัตวน้ ํา/ปลา) 2) พื้นที่ชุมน้ ําบริเวณลุมแมน้ ํามูล 3) พื้นที่ชุมน้ ําบริเวณลุมน้ ําโขงตอนกลาง (ประชากร/ชนิดนก)
4) ปากแมน้ ําเวฬุและ 5) อาวคุงกระเบน 6) เขตหามลาสัตวปาเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 7) เขตรกัษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
(สัตวน้ ํา/ปลา) เกาะตางๆ 8) อุทยานแหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต 9) ปาชายเลนปะเหลียนละงู และ 10) พื้นที่ชุมน้ ําพรุคันธุลี 
(ความหลากหลายทางชีวภาพ/ประชากร/ชนิดนก)

ดานการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
เเละการดําเนินการดานกฎหมาย
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 2. เห็นชอบตอมาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ ํา เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษพื้นที่
ชุมน้ ําของประเทศไทย และตอบสนองตอนโยบาย 1 จังหวัด 1 แรมซารไซต ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
ในการพิจารณาประกาศพื้นที่ปากแมน้ ําที่สําคัญของประเทศเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมตอไป

เตรียมประกาศพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
บริเวณเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา
 เตรียมประกาศพื้นที่อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน และบริเวณ

นานน้ ําโดยรอบ เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมโดยอาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา 44 และ 45  ซ่ึงไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดเขต

พื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่อําเภอเกาะสมุย

อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยไดจัดประชุมฯ ใน 3 พื้นที่ 

ไดแก เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตา ระหวางวันที่ 23-26 มิถุนายน

2552 และขณะนี้อยูระหวางปรับแกไขประกาศกระทรวงฯ ซึ่งเมื่อ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเห็นชอบจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาตอไป  โดยมีมาตรการหลักที่จะคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่

เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา และเกาะบริวารทั้งหมดจํานวน 34 เกาะ

รวมทั้งนานน้ ําโดยรอบ
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การปรับแกไขประกาศกระทรวงฯ และขยายระยะเวลาบังคับใชประกาศกระทรวงฯ
 1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ไดมีมติคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ
รางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได ดังนี้
  1.1 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ....
  1.2 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายางและอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน
และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. ....  
  1.3 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
  1.4 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2547 
  1.5 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม
ในทองที่อําเภอบางละมุง  และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
    1.6 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
   ท้ังน้ี  รางประกาศกระทรวงฯ ตามขอ 1.4 ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไปประเภท ง
เลม 126 ตอนพิเศษ 107 ง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552  โดยมีระยะเวลาการใชบังคับ มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม
2552 และรางประกาศกระทรวงฯ ตามขอ 1.3 ไดลงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท
ง เลม 126 ตอนพิเศษ 143 ง ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยมีระยะเวลาการใชบังคับมีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2552
 2. คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของรางประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวม 2 ฉบับ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ

ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแลวดําเนินการตอไปได  ดังนี้
  2.1 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546
  2.2 รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2546
  ท้ังน้ี รางประกาศกระทรวงฯ ท้ัง 2 ฉบับ ไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป ประเภท ง
เลม126 ตอนพิเศษ 143 ง ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552  โดยมีระยะเวลาการใชบังคับมีกําหนด 1 ป ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2552
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เรื่อง
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. ....

รางกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการขออกใบอนุญาตเปนผูชํานาญ

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต พ.ศ. ....

รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการดําเนินการขององคกรอิสระในการใหความ

เห็นตอโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. ....

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

หลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัต ิและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

รางประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ..  พ.ศ. .... เรื่อง หลักเกณฑ และ

วิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 2 ฉบับ

คดีปกครองและการใหความเห็นทางกฎหมาย
คดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาด

คดีที่อยูในระหวางการพิจารณา

คดีที่สํานักงานฯ เปนพยานและผูเชี่ยวชาญ

การใหความเห็นทางกฎหมาย  

การตรวจสอบคุณสมบัติของผูมีสิทธิในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม    

การดําเนินการทางวินัย

การตรวจพิจารณารางสัญญา

เรื่อง
รางพระราชบัญญัติเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การเปนผูแทนหนวยงานในการดําเนินการดานกฎหมาย

คดีปกครองและการใหความเห็นทางกฎหมาย
 คดีปกครองที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกอบดวย

ยกรางกฎหมาย  จํานวน 8 ฉบับ

สถานภาพ
อยูระหวางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

อยูระหวางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

อยูระหวางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

อยูระหวางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว แตคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวาตองจัดทําเปนกฎหมาย

จึงยังมิไดดําเนินการตอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

 

จํานวน
5 คดี

20  คดี

4  คดี

250 เรื่อง

25 ราย

1 ราย

50 ฉบับ

หมายเหตุ
ดําเนินการยกรางเสร็จเรียบรอยแลว  อยูระหวางการดําเนินการของสํานักงานเศรษฐกิจ

การคลังในการเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนําเสนอคณะรัฐมนตรี

ดําเนินการเขารวมประชุมแลวจํานวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณารางกฎหมายของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแผนพัฒนากฎหมาย
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 ปรับปรุงระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและระบบเอกสารใหเปนระบบ Digital 

 พัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสมาตั้งแตป พศ. 2547 โดยจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุดเพื่อใหผูใช
บริการสามารถสืบคนทรัพยากรหองสมุดไดโดยใชโปรแกรมสืบคนอัตโนมัติทางระบบอิเตอรเน็ตนอกจากนี้  
สํานักงานฯ ไดจัดทําเนื้อหาของเอกสารใหเปนระบบ digital ไปแลวบางสวน  เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม รายงานผลการศึกษาวิจัยในดานนโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม และเอกสารดานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบันยังมี
เอกสารอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมไดดําเนินการจัดทําเปนระบบ digital  ทรัพยากรหองสมุดของสํานักงานฯ ถือไดวา
เปนองคความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนตอหนวยงาน  สถาบันการศึกษา
องคกร  และประชาชน  ดังนั้น เพื่อใหองคความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ
เผยแพรอยางทั่วถึง จึงไดมีการปรับปรุงระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการเผยแพรขอมูลดังกลาวเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 และนโยบายการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส

 พัฒนาระบบการเรียนรูทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
 จากภารกิจหลักในการกําหนดนโยบาย

และวางแผนดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ัง  การดําเนินงาน

ดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ซึ่ง
การปฏิบัติภารกิจดังกลาวมีองคความรูเกิดข้ึน

อยางมากมายหลายดาน ทั้งที่เปนกระบวนการ
วิเคราะห การวางแผน และการนําไปปฏิบัติ
รวมทั้ง องคความรูดานวิชาการที่เกิดขึ้นอยาง
หลากหลาย ซึ่งสมควรเผยแพรใหบุคลากรในองคกร และบุคคลทั่วไปไดศึกษาและเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง
ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและจะสงผลถึงกระบวนการมีสวนรวมในระยะยาว
สํานักงานฯ จึงไดพัฒนาระบบการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกสขึ้น ประกอบดวยซอฟแวรระบบการบริหารจัดการ

เรียนรู (Learning  Management System-LMS) และหลักสูตรเนื้อหาการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-Learning Courseware) 3 หลักสูตร โดยไดเผยแพรทางอินเตอรเน็ตแลว (http://lms.onep.go.th)

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน

(http://lms.onep.go.th)
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 พัฒนาระบบติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ แบบ e – reporting
 ดําเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

แบบ e – reporting ประกอบดวย การพัฒนาระบบ การจัดทําคูมือการใชงานและดูแลระบบ การอบรม

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการใชและดูแลระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ

ในการรับ – สงขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของฝายเลขานุการฯ ในการประมวลผลและจัดทํา

รายงานนําเสนอคณะกรรมการฯ ใชประกอบการพิจารณาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของประเทศ  โดยจะเริ่มใชในการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553

 ธํารงรักษา เชื่อมโยง และขยายเครือขายกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ความหลายหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ (clearing - house
mechanism และ biosafety clearing - house)
 เปนการดําเนินงานที่สนองตออนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปนกลไกสําหรับรายงาน

การดําเนินงานของประเทศท่ีภาคีทุกประเทศตองดําเนินการจัดทําข้ึน และเปนชองทางในการเผยแพรแลกเปล่ียน

ขอมูลขาวสาร ซ่ึงไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ. 2548 โดยไดเพ่ิมเติมและปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตอง

ทันสมัย และเผยแพรผานเว็บไซต http://chm-thai.onep.go.th,  http://bch-thai.onep.go.th อยางตอเนื่อง

โดยในป พ.ศ. 2552 ไดดําเนินการเผยแพรขอมูล ดังนี้

 1. ฐานขอมูลทะเบียนพิพิธภัณฑพืช และหอพรรณไมที่จัดเก็บและรวบรวมตัวอยางพรรณพืชในประเทศไทย

 2. เพิ่มเติมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายเรื่อง จํานวน 4 เรื่อง คือ

1) ความรูที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี 2) การถายทอดเทคโนโลยีและความรวมมือ 3) แนวทางวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาการทองเที่ยว และ 4) หลักการและแนวทางการใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

 3. ทําเนียบรายนามผูเชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปแบบที่สามารถสืบคนได

http://bch-thai.onep.go.th http://chm-thai.onep.go.th
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 ขอรองเรียนตางๆ ท่ีสํานักงานฯ ไดดําเนินการในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจํานวนท้ังส้ิน 60 เร่ือง โดยแบงเปน
ขอรองเรียนจากศูนยบริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานฯ จํานวน 2 เรื่อง
ขอรองเรียนที่เปนหนังสือจํานวน 57 เรื่อง และขอรองเรียนจากสื่อสิ่งพมิพ จํานวน 1 เรื่อง และมีการดําเนินการตาม
ขอรองเรียนจากการชุมนุม  จํานวน 3 ครั้ง

ดานการดําเนินงานที่ตอบสนองนโยบาย
และขอสั่งการของรัฐมนตรี

 เปนเจาภาพรวมในการจัดประชุม AWG-LCA ครั้งที่ 7 และ AWG-KP ครั้งที่ 9
(Bangkok Climate Change Talks 2009) 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบใหประเทศไทย โดยสํานักงานฯ เปนเจาภาพ
ในการจัดประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยความรวมมือระยะยาวภายใตอนุสัญญา คร้ังท่ี 7 (the Seventh session of
the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperation Action under the Convention: AWG-LCA 7) และ
การประชุมคณะทํางานเฉพาะกิจวาดวยพันธกรณีตอเนื่อง  สําหรับประเทศในภาคผนวกที่ 1 ภายใตพิธีสารเกียวโต
คร้ังท่ี 9 (the                  f irst part of the Ninth session of the Ad Hoc Working Group on Further Commitment for Annex I
Parties under the Kyoto Protocol: AWG-KP 9) รวมกับสํานักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat)
ภายใตชื่อการจัดประชุม Bangkok Climate Change Talks 2009  ระหวางวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2552
ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ องคการสหประชาชาติ  กรุงเทพมหานคร  โดยการประชุมดังกลาวจะนําไปสูการเตรียมพรอม
กําหนดขอเจรจาและทาทีในเบื้องตนของประเทศภาคีสมาชิกกอนนําไปหารือรวมกันระหวางการประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คร้ังท่ี 15 (COP15) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสาร

เกียวโต  คร้ังท่ี 5 (CMP5) ท่ีจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 7-18 ธันวาคม 2552 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมารก 

ดานการดําเนินงานที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน/แกไขขอรองเรียนตางๆ
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 จัดประชุมเพ่ือพัฒนาพื้นที่ชุมน้ ําของ
ประเทศไทย ตามนโยบาย 1 จังหวัด
1 แรมซารไซต
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีนโยบายใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหพ้ืนท่ี
ชุมน้ ําที่สําคัญของประเทศไทยไดรับการเสนอขึ้นทะเบียน
เปนพื้นที่แรมซารไซต โดยมีนโยบายในการดําเนินงานคือ
1 จังหวัด 1 แรมซารไซต ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมไดดํา เนินการ
จัดประชุมไปแลวเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ โรงแรม
รามาการเดนส กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุมประมาณ 150 คน
การประชุมประกอบดวยการบรรยายและการอภิปราย
เชิงวิชาการ รวมทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการในหัวขอตางๆ 
สาระสําคัญการประชุมครอบคลุมเรื่องแผนการจัดการ
พื้นที่ชุมน้ ํา พ.ศ. 2551-2555 ความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ ํา
สถานภาพของพื้นที่ชุมน้ ํา หลักเกณฑ และผลดี ผลเสีย
ของการเปนแรมซารไซตและพื้นที่ชุมน้ ําที่จะนําเสนอเปน

แรมซารไซตในลําดับตอไป

คดีสวนสม
 เน่ืองในป พ.ศ. 2537 ไดมีประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียงย่ืนฟองหนวยงานของรัฐ 6 หนวยงาน
ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระทรวงการคลัง  โดยอางวา โรงไฟฟาพลังความรอนรวมวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหผลสมเขียวหวานที่ผูฟองคดีปลูกไวสุกกอนเก็บเกี่ยว เหลือง และรวงหลนจากตน

ไมออกดอก  หรือออกดอกแลวเกิดแคระแกร็น ไมมีน้ ําหวานเหี่ยว ไมมีคุณภาพ และลมตายกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูถูกฟองคดีที่ 5 ไดมอบหมายใหสํานกังานฯ เปนผูประสานคดี ในการนี้ สํานักงานฯ
ไดเดินทางไปสํารวจพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมวังนอย และพื้นที่ปลูกสวนสมเขียวหวานในบริเวณ
ใกลเคียงกับพื้นที่โรงไฟฟาพลังความรอนรวมวังนอย  พรอมทั้งประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวม
ขอเท็จจริงและจัดเตรียมเอกสารและขอมูลเพื่อจัดทําคําใหการใหพนักงานอัยการ  ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวาง

การพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
 สนับสนุนการดําเนินงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ประสานงานดานขอมูลเพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ง ดําเนินการดานสารบรรณและอํานวยการที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  โดยมีการเสนอเรื่องที่สําคัญตอคณะรัฐมนตรี  จํานวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง  เชน
 - รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550
 - รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเขาถึงและการไดรับประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ  พ.ศ. ....
 - รางกฎกระทรวง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  และการควบคุม
การปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....
 - รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 - การปรับปรุงอัตราภาษีปายตามแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบปาย
 - การประชุมเตรียมการและซักซอมความเขาใจในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 14  และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 4

จัดทําความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 จํานวน 35 เร่ือง  มีเร่ืองท่ีสําคัญ เชน
 - รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 - ความเห็นตอการขออนุญาตดําเนินการกอสรางเสริมระบบจําหนายดวยสายเคเบิลใตน้ ําไปยังเกาะลันตา
   จังหวัดกระบี่
 - รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาพื้นที่โดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  พ.ศ. ....
 - ขออนุมัติโครงการและงบประมาณกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหมบริเวณพื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย)

  เขตดุสิต  และขออนุมัติเบิกจายเงินคาชดเชยในโครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม
 - นโยบายการสํารวจและทําเหมืองแรทองคํา
 - แนวทางการบูรณาการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศ

ดานการประสานการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
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การชี้แจงและใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการ
 - คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผูแทนราษฎร  เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง ปญหาที่ดิน
ของบริเวณชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  ที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อน
 - คณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎร เรื่อง โครงการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม
ในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
 - คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สภาผูแทนราษฎร เรื่อง การทําถนนอาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่พรุจิก ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 - คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหาลุมน้าํทะเลสาบสงขลา วุฒิสภา เร่ือง การแกไขปญหา
ลุมน้าํทะเลสาบสงขลา ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการตามงบประมาณประจําป 2552 และ คําของบประมาณ

ประจําป 2553
 - คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร  และแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
 - คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง พิจารณาศึกษานโยบายและมาตรการของ
รัฐในการลดปญหาภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
 - คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เรื่อง กรณีการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ภายหลังจากศาลปกครองระยองไดประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด

ตอบกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา
 - ปญหาการบริหารการจัดการที่ขาดเอกภาพและความตอเนื่อง ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณที่ขาดการ

บูรณาการ
 - ปญหาความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลาและความเสื่อมโทรมของปาตนน้ ําในพื้นที่ลุมน้ ําทะเลสาบสงขลา
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ผลงานของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
 มีการประชุมจํานวน 6 ครั้ง มีเร่ืองที่บรรจุในวาระการประชุมจํานวน 95 เรื่อง  มีเรื่องสําคัญ  เชน

   ดานนโยบายและการบริหาร
   -  (ราง) กรอบนโยบายและแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพจาก

   การพัฒนาทรัพยากรแร

   - แผนแมบทเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติระยะ 5 ป (พ.ศ. 2552 - 2556) 

   -  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2543 เร่ือง ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้าํท่ีมีความสําคัญระดับ

   นานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการพื้นที่ชุมน้ ํา

   - แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการฟนฟูแหลงทรัพยากรทราย

   - (ราง) รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551

   - มาตรการปองกันและแกไขปญหาการลักลอบทิ้งและการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เปนอันตราย

   ดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน  8

   โครงการ ดังนี้

   - โครงการอางเก็บน้ ําคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

   - โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ

   - โครงการอางเก็บน้ ําหวยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี

   - โครงการระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร สวนตอขยายสายพหลโยธิน (หมอชิต – สะพานใหม – ลําลูกกา)

   - โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายชลบุรี – พัทยา

   - โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 4 (ระยอง – แกงคอย)

   - โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี  จากโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอม

   ปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม)

   - โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต หินอุตสาหกรรมชนิด

   หินปูนเพื่อทําปูนขาวและหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางของบริษัท สหศิลา

   เพิ่มพูน จํากัด ประทานบัตรที่ 24828 / 13873

   ดานการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
   - การกําหนดคาเฝาระวังสําหรับสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  24  ชั่วโมง 

   - การกําหนดบังคับใชมาตรฐานการระบายสารมลพิษจากผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญที่ใช

   เครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟที่ใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง ระดับที่ 1

   - การกําหนดคามาตรฐานกาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ป

   - การกําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนตสามลอเครื่อง

   - การกําหนดคามาตรฐานความสั่นสะเทือนโดยทั่วไปเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร

   - การกําหนดคามาตรฐานกาซคารบอนมอนนอกไซด และกาซไฮโดรคารบอนจากไอเสียรถยนตขนาดใหญ

   ที่ใชกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง

ดานการดําเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ
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ดานการดําเนินงานการพััฒนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

ผลงานของคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
 คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ตอกรอบยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการที่ดินที่กําหนดวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรของการบริหารจัดการที่ดินไววา การใชประโยชนที่ดินของ
ประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม  โดยมีเปาประสงคเพื่อกําหนดเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดินที่มี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีดินครอบคลุมระยะเวลา 10 ป ประกอบดวย
ยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน  คือ
  - ยุทธศาสตรที่ 1 การรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ  การอนุรักษ และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน
  - ยุทธศาสตรที่ 2 การใชที่ดินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรม (การคุมครองสิทธิในที่ดิน) 
  - ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดที่ดินใหประชาชนผูดอยโอกาส (การกระจายสิทธิการถือครอง)
  - ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการที่ดิน  (การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดิน)
 ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2552 ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองดานการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งเปน
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ จํานวน 8 ครั้ง 27 เรื่อง ดังนี้
  - เรื่องเพื่อทราบ  จํานวน 15  เรื่อง
  - เรื่องเพื่อพจิารณา จํานวน 12  เรื่อง 

จัดการฝกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 รายการ จํานวนครั้ง/หลักสูตร จํานวนรวม

 - จัดประชุม ฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  55 10,258 คน
 - เขารวมประชุม 19 -

 - อบรมหลักสูตรในตางประเทศ 5 7
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เสนอความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  

 จํานวน 13 เร่ืองไดแก
 - การพัฒนานโยบายปาไมใหเปนนโยบายสาธารณะ และการแกไขปญหาการรุกปา
 - การผลิตปาลมน้ ํามันแบบครบวงจร
 - ยุทธศาสตรเตรียมตัวประเทศไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 10 ปขางหนา  (พ.ศ. 2552-2562)
 - ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษาใหตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม
 ทองเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศ
 - ยุทธศาสตรการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของตางประเทศ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับประเทศไทย
 - การรับมือสิ่งทาทายอุบัติใหม เพื่อเตรียมความพรอมใหกับประเทศไทยในอนาคต
 - การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนดานตะวันตกของประเทศไทย
 - การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาประเทศในปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 - กระบวนการคุมครองสิทธิประชาชน กรณีหนวยงานของรัฐกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมาย
 - แนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนาพื้นที่ชายฝงอยางยั่งยืน
 - การเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
 - การจัดทําผังเมืองของประเทศไทยในเชิงธรรมาภิบาล
 - การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ ําทาจีน  โดยการมีสวนรวมของประชาชน

เสนอความเห็นดานสิ่งแวดลอมตางประเทศ
 จํานวน 6 เรื่อง  ไดแก
 - การปฏิบัติตามความตกลงวาดวยการลงทุนระหวางอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี  ภายใตกรอบความตกลง
 การคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
 - การเขารวมประชุมสุดยอดผูนํากลุมประเทศอุตสาหกรรม 20 ประเทศ (จี-20)
 - ความเห็นเรื่อง  รางบันทึกความเขาใจดานสิ่งแวดลอมไทย-ลาว
 - การประเมินโครงการติดตามความเคล่ือนไหวและศึกษากฎระเบียบส่ิงแวดลอมของสหภาพยุโรปท่ีมีผลกระทบ
 ตอประเทศไทย
 - ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมความรวมมือระหวางไทยกับ EC  ระยะที่ 2 (ค.ศ. 2011-2013) 
 ภายใตกรอบ Thailand- EC Strategy Paper 2007-2013 
 - Thailand National Human Development Report 2009

ขอความเห็นกรณีการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพื้นที่ลุ มน้ ําลําภาชี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมขอความเห็นกรณีการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม
ในพื้นที่ลุมน้ ําลําภาชี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งสํานักงานฯ ไดแจงความเห็นในประเด็นลุมน้ ําลําภาชีเปนพื้นที่ที่ถูก
กําหนดใหอยูในพื้นที่ลุมน้ ําภาคตะวันตก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538

ดานการเสนอความเห็นเฉพาะเรื่อง
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 ผลจากการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของผลผลิต “นโยบาย แผน
และมาตรการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” สรุปไดดังนี้
 มิติประสิทธิภาพ การดําเนินงานเพ่ือใหไดผลผลิต “นโยบาย แผน และมาตรการดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” มีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนงาน เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการ (ตนทุนตอ
หนวย) ที่เกิดขึ้นจริงในป 2551 (15,081,572.25 บาท) ต่ ํากวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
(15,396,910.17 บาท) ขณะที่สามารถบรรลุผลผลิตไดมากกวาเปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 106.67) และ
กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในกระบวนการ/ขั้นตอนในการใหบริการดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในระดับเกือบดี
 มิติประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย พบวาใน ป 2551 ผลผลิต
“นโยบาย แผน และมาตรการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”  สงผลทําใหเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยกระบวนการมีสวนรวม
บรรลุความสําเร็จ รอยละ 89.21 และมีสัดสวน Cost Effectiveness เทากับ 15,081,572.25 บาท  ซึ่งแสดงวา
การปฏิบัติภารกิจของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อใหไดผลผลิต “นโยบาย
แผน และมาตรการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” มีความคุมคา เพราะสามารถ
บรรลุผลผลิตและผลลัพธตามเปาหมาย ในขณะที่มีคาใชจายที่ต่ ํากวาเปาหมายที่ไดกําหนดไว  
 นอกจากนี้  ผลผลิต “นโยบาย แผน และมาตรการดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
ยังสงผลกระทบตอความสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ในเร่ือง
การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  พรอมทั้ง พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ อยางไรก็ตาม เนื่องจากในการปฏิบัติงานภายใตผลผลิตดังกลาวขางตนของสํานักงานฯ มีปริมาณงานเพิ่ม
มากข้ึนและภารกิจมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน  ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน พันธกรณี และขอตกลงระหวางประเทศ  ตลอดจน
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้ง การพัฒนากฎหมายใหม  ดังนั้น จึงมีความจําเปน
ตองปรับปรุงภารกิจ  โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสรางและระบบงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ดานการบริหารจัดการที่ดิน  เปนตน  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาที่และการใหบริการในกระบวนงานบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและตอบสนอง
ตอการขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์และบรรลุเปาหมาย  อันจะสงผลทั้งตอการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบ
นิเวศส่ิงแวดลอม  ตลอดจนการเสริมสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดีเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและในเมอืง

การประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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แผนดําเนินการในอนาคต 
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลผลิตในปงบประมาณตอๆ ไป สํานักงานฯ มีขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานใหเกิดความคุมคาตอการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ  ดังนี้
 1. สรางกระบวนการถายทอดองคความรูใหผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับไดมีความรู  ความเขาใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานโดยคํานึงถึงความคุมคาควบคูไปกับการพัฒนากลไกการดําเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการนําหลักการของการประเมินความคุมคาไปสูการปฏิบัติ โดยใหสํานัก/กอง/กลุมในสังกัดสํานักงานฯ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนเจาหนาที่เขามาเปนผูแทนในคณะทํางานประเมินความคุมคา  รวมทั้ง กําหนดใหการประเมิน
ความคุมคาเปนสวนหนึ่งของการติดตามประเมินผลทั้งในระดับภาพรวมของ สํานักงานฯ และในระดับสํานัก/กอง
 2. พัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดเก็บขอมูลสําหรับการประเมินความคุมคาท้ังในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และผลกระทบอยางเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหสํานัก/กอง/กลุมใชเปนแนวทางปฏิบัติโดยกําหนด
ใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลและระยะเวลาในการรายงานขอมูลที่ชัดเจน  
 3. การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของ สผ. ในปงบประมาณตอๆ ไปควรกําหนดใหมีการประเมิน
ความคุมคาใหครอบคลุมทุกผลผลิต รวมทั้ง ควรสรางการมีสวนรวมของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับ
โดยการนําเสนอรายงานผลการประเมินความคุมคาของปที่ผานมา  และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนด
เปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ (การลดตนทุนคาใชจายการดําเนินงาน การเพิ่มคุณภาพ การลดระยะเวลา)
เพ่ิมประสิทธิผล (การกําหนดกลุมเปาหมายและกลุมสังคมท่ีไดรับประโยชนจากผลผลิต  รวมท้ัง ลักษณะผลประโยชน
ของผลผลิตที่กลุมเปาหมายจะไดรับใหชัดเจน) รวมถึง การวิเคราะหผลกระทบ (ตอประชาชน/เศรษฐกิจ/สังคม/
การเมือง/สิ่งแวดลอม) ของกิจกรรมหลักภายใตผลผลิตเพื่อนํามาใชในการประเมินความคุมคา  
 นอกจากนี้  ในสวนของการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการในลักษณะที่
หนวยงานกลางไดคัดเลือกงานบริการที่จะประเมิน  โดยมอบใหหนวยงานอิสระเปนผูประเมินนั้นพบวายังมีขอจํากัด
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของหนวยงานผูประเมิน หนวยงานผูถูกประเมิน และกลุมเปาหมาย
ผูรับบริการ ดังนั้น สํานักงานฯ ควรจัดใหมีชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

ใหมากขึ้น
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สวนที่ 3 : รายงานการเงิน
งบการเงิน

ตาราง แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  30 กันยายน 2552 และ 2551 (หนา 1)

   (พันบาท)
สินทรัพย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
สินทรัพยหมุนเวียน  
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  12,168.06  9,889.09 
    ลูกหนี้ระยะสั้น  3,008.68  1,112.51 
    รายไดคางรับ  273.02  854.76 
    วัสดุคงเหลือ  1,971.08  1,910.04 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  17,420.84  13,766.40 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน   
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)  55,925.09  61,132.76 
 สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  5,493.25  3,418.71 
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  61,418.34  64,551.47 
 รวมสินทรัพย  78,839.18  78,317.87 

หนี้สิน   
 หนี้สินหมุนเวียน   
    เจาหนี้ระยะสั้น  10,034.66 11,900.26
    คาใชจายคางจาย  628.52 1,231.91
    เงินรับฝากระยะสั้น  2,022.62 2,055.83
    เงินกูระยะสั้น  3,220.71 -
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,306.96 4,583.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน  22,213.47 19,771.79

 หนี้สินไมหมุนเวียน   
    รายไดรอการรับรูระยะยาว  7,457.22 11,081.87
    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,500.00 1,500.00
    รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  8,957.22 12,581.87
    รวมหนี้สิน  31,170.69 32,353.66
 สินทรัพยสุทธิ  47,668.49 45,964.21

 สินทรัพยสุทธิ   
    ทุน 27,111.40 27,111.40
    รายไดสูง (ต่ ํา) กวาคาใชจายสะสม 20,557.09 18,852.81
 รวมสินทรัพยสุทธิ  47,668.49 45,964.21
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ตาราง แสดงงบรายไดและคาใชจาย สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2552  และ  2551 (หนา 2)

   (พันบาท) 
  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
 รายไดจากการดําเนินงาน   
 รายไดจากรัฐบาล   
 รายไดจากเงินงบประมาณ 277,581.81 447,082.96 
 รวมรายไดจากรัฐบาล 277,581.81 447,082.96 
 รายไดจากแหลงอื่น 
    รายไดจากการขายสินคาและบริการ                  17.10 1.20 
    รายไดจากการชวยเหลือและบริจาค 17,520.36 36,483.95 
    รายไดอื่น 2.98 4,685.62 
 รวมรายไดจากแหลงอื่น 17,540.44 41,170.77 
 รวมรายไดจากการดําเนินงาน 295,122.25 488,253.73 
คาใชจายจากการดําเนินงาน   
    คาใชจายบุคลากร 126,046.15 119,707.34 
    คาบําเหน็จบํานาญ 8,615.66 7,266.24 
    คาใชจายในการฝกอบรม 16,082.68 38,037.83 
    คาใชจายในการเดินทาง 13,825.20 15,589.02 
    คาวัสดุ และคาใชสอย 96,619.15 131,806.66 
    คาสาธารณูปโภค 5,991.63 5,607.99 
    คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 13,038.00 13,404.36 
    คาใชจายเงินอุดหนุน 12,817.47 140,713.39 
    คาใชจายอื่น 94.70 3,057.81 
 รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 293,130.64  475,190.64 
 รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 1,991.61 13,063.09 
 รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน   
    กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย 453.89 138.58 
 รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน 453.89 138.58 
 รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกต ิ 1,537.72 12,924.51 
 รายการพิเศษ - -
 รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ  1,537.72  12,924.51 
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 • การยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size)
ตาราง วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 (หนา 1)

                                                        (พันบาท)          อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง
สินทรัพย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
สินทรัพยหมุนเวียน    
    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  12,168.06  9,889.09  15.43  12.63 
    ลูกหนี้ระยะสั้น  3,008.68  1,112.51  3.82  1.42 
    รายไดคางรับ  273.02  854.76  0.35  1.09 
    วัสดุคงเหลือ  1,971.08  1,910.04  2.50  2.44 
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  17,420.84  13,766.40  22.10  17.58 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน     
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ)  55,925.09  61,132.76  70.93  78.06 
    สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ)  5,493.25  3,418.71  6.97  4.36 
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  61,418.34  64,551.47  77.90  82.42 
 รวมสินทรัพย  78,839.18  78,317.87  100.00  100.00 
 หนี้สิน 
 หนี้สินหมุนเวียน     
    เจาหนี้ระยะสั้น  10,034.66  11,900.26  12.73  15.20 
    คาใชจายคางจาย  628.52  1,231.91  0.80  1.57 
    เงินรับฝากระยะสั้น  2,022.62  2,055.83  2.57  2.63 
    เงินกูระยะสั้น  3,220.71  -    4.09  -   
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  6,306.96  4,583.79  8.00  5.85 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน  22,213.47  19,771.79  28.19  25.25 
 หนี้สินไมหมุนเวียน     
    รายไดรอการรับรูระยะยาว  7,457.22  11,081.87  9.46  14.15 
    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  1,500.00  1,500.00  1.90  1.91 
 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  8,957.22  12,581.87  11.36  16.06 
 รวมหนี้สิน  31,170.69  32,353.66  39.55  41.31 
 สินทรัพยสุทธิ  47,668.49  45,964.21  60.45  58.69 
 สินทรัพยสุทธิ     
    ทุน  27,111.40  27,111.40  34.39 34.62 
    รายไดสูง (ต่ ํา) กวาคาใชจายสะสม  20,557.09  18,852.81  26.06 24.07 
 รวมสินทรัพยสุทธิ  47,668.49  45,964.21  60.45 58.69
 รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ  78,839.18  78,317.87  100.00  100.00 

การวิเคราะหงบการเงิน
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ตาราง  วิเคราะหงบรายไดและคาใชจาย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2552 และ 2551 (หนา 2)

                                                                 (พันบาท)      อัตรายอสวนตามแนวดิ่ง
  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
 รวมรายได 
 รายไดจากการดําเนินงาน     
 รายไดจากรัฐบาล     
    รายไดจากเงินงบประมาณ 277,581.81 447,082.96  94.06  91.57 
 รวมรายไดจากรัฐบาล 277,581.81  447,082.96  94.06  91.57 
 รายไดจากแหลงอื่น     
    รายไดจากการขายสินคาและบริการ 17.10  1.20  0.01  0.00 
    รายไดจากการชวยเหลือและบริจาค 17,520.36  36,483.95  5.93  7.47 
    รายไดอื่น 2.98  4,685.62  -    0.96 
 รวมรายไดจากแหลงอื่น 17,540.44  41,170.77  5.94  8.43 
 รวมรายไดจากการดําเนินงาน 295,122.25  488,253.73  100.00  100.00 
 คาใชจายจากการดําเนินงาน     
    คาใชจายบุคลากร 126,046.15  119,707.34  42.71  24.51 
    คาบําเหน็จบํานาญ 8,615.66  7,266.24  2.92  1.48 
    คาใชจายในการฝกอบรม 16,082.68  38,037.83  5.45  7.79 
    คาใชจายในการเดินทาง 13,825.20  15,589.02  4.68  3.19 
    คาวัสดุและคาใชสอย 96,619.15  131,806.66  32.74  27.00 
    คาสาธารณูปโภค  5,991.63  5,607.99  2.03  1.15 
    คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 13,038.00  13,404.36  4.42  2.75 
    คาใชจายเงินอุดหนุน 12,817.47  140,713.39  4.34  28.82 
    คาใชจายอื่น 94.70  3,057.81  0.03  0.63 
 รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 293,130.64 475,190.64 99.33 97.32 
 รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน  1,991.61  13,063.09  0.67  2.68 
 รายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน     
    กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย 453.89  138.58  0.15  0.03 
 รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน 453.89  138.58  0.15  0.03 
 รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ  1,537.72  12,924.51  0.52  2.65 
 รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ 1,537.72  12,924.51  0.52  2.65 
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 • การวิเคราะห จากอัตรายอสวนตามแนวดิ่งขางตน สรุปไดดังนี้

 1) งบแสดงฐานะการเงิน
  - มีสัดสวนของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตอสินทรัพยทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 12.63 ในป
พ.ศ. 2551 เปนรอยละ 15.43 ในป พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนผลเกิดจากการท่ีป พ.ศ. 2552 หนวยงานรับเงินคาํประกันสัญญา
จากสัญญาจางวันสิ้นสุดสัญญาครบกําหนดหลังวันสิ้นปทางบัญชี
  - มีสัดสวนของลูกหน้ีระยะส้ันตอสินทรัพยท้ังส้ิน เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 1.42  ในป พ.ศ. 2551 เปนรอยละ 3.82
ในป พ.ศ.2552 ซึ่งเปนผลเกิดจากการที่ป พ.ศ. 2552  มีสัญญาจางที่มีเงินจายลวงหนา จํานวน 8 สัญญา เปน
จํานวนเงิน 2,750,687.50 บาท คิดเปนรอยละ 3.49  สวนท่ีเหลือรอยละ  0.33 เปนลูกหน้ีเงินยืม  สําหรับป พ.ศ. 2551
ลูกหนี้ระยะสั้นประกอบดวยลูกหนี้เงินยืมทั้งจํานวน (รอยละ 1.42) อัตราระยะเวลาการสงใชเงินยืมราชการมีการสง
ใชเงินสดหรือใบสําคัญหมุนไดเร็วกวาปกอนและในป พ.ศ.2552  มีลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นปงบประมาณ จํานวน 14 ราย
แตในป พ.ศ. 2551 มีลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นปงบประมาณ จํานวน 36 ราย
  - มีสัดสวนของรายไดคางรับตอสินทรัพยท้ังส้ิน ลดลงจากรอยละ 1.09 ในป พ.ศ. 2551 เปนรอยละ 0.35 ในป
พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนผลเกิดจากการที่ป พ.ศ. 2552 หนวยงานมีการเบิกจายจากระบบ GFMIS ประเภทจายผาน
สวนราชการ และกรมบัญชีกลาง ไดประมวลผลการจายเงินหลังสิ้นปงบประมาณจํานวน 27 เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน
  - มีสัดสวนที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิตอสินทรัพยทั้งสิ้น ลดลงจากรอยละ 78.06 ในป พ.ศ.2551 เปน
รอยละ70.93 ในป พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนผลเกิดจากการท่ีป พ.ศ. 2552 หนวยงานไดมีซ้ือสินทรัพย การจําหนายสินทรัพย
เพิ่มขึ้น คาเสื่อมราคาประจําปลดลง
  - มีสัดสวนเจาหนี้และคาใชจายคางจายตอสินทรัพยทั้งสิ้นลดลงจากรอยละ 16.77 ในป พ.ศ. 2551 เปน
รอยละ 13.53 ในป พ.ศ. 2552 เปนผลเกิดจากการที่ป พ.ศ. 2552 หนวยงานไดรับเงินจากการประมวลผลจายจาก
กรมบัญชีกลางหลังส้ินปงบประมาณ ทําใหไมสามารถจายเงินใหเจาหน้ีและคาใชจายคางจายไดทันภายในปงบประมาณ
ลดลงจากปกอน  

  - มีสัดสวนหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนตอสินทรัพยท้ังส้ิน เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 5.85 ในป พ.ศ. 2551 เปน รอยละ 8.00
ในป พ.ศ. 2552 เปนผลเกิดจากการที่ป พ.ศ. 2552 หนวยงานไดมีการหักเงินประกันผลงานจากสัญญาจางที่ปรึกษา

และเงินประกนัอื่นๆ เปนเงินค้ ําประกันสัญญาจากสัญญาจางคงเหลือ ณ สิ้นปงบประมาณมีจํานวนมากกวาปกอน

 2) งบรายไดและคาใชจาย
  - มีสัดสวนของรายไดจากเงินงบประมาณตอรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากรอยละ 91.57 ในป พ.ศ. 2551 เปน

รอยละ 94.06 ในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนผลเกิดจากการที่ป พ.ศ. 2552 เนื่องจากรายไดจากเงินงบประมาณและ
รายไดรวมลดลงจากป พ.ศ. 2551 จากรอยละ 37.91 เปนรอยละ 39.56 ตามลําดับ
  - มีสัดสวนรายไดจากเงินชวยเหลือรับบริจาคตอรายไดรวมลดลงจากรอยละ 7.47 ในป พ.ศ. 2551 เปน

รอยละ 5.93 ในป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนผลจากการที่ป พ.ศ. 2552  หนวยงานไดรับรายไดจากเงินชวยเหลือจากองคกร
ลดลงจากปกอน
  - มีสัดสวนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนวยตอรายไดรวม  เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.75 ในป พ.ศ.2551 เปน

รอยละ  4.42 ในป พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนผลจากการท่ีป พ.ศ. 2552  มีรายไดรวมป พ.ศ. 2552 ลดลงจากป พ.ศ. 2551
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1. คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองดานการบริหารจัดการที่ดิน 
2. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
 2.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทํารายละเอียดการดําเนินโครงการ 
Environment Of f ice House และ Ecocity ในประเทศไทย 
 2.2 คณะอนุกรรมการประสานการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 2.3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 - 2554 
 2.4 คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุมน้ ํา

 2.5 คณะอนุกรรมการกํากับการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
 2.6 คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุมนํา

 2.7 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
 2.8 คณะอนุกรรมการพิจารณารายงานการศึกษาดานส่ิงแวดลอมเพ่ือประกอบ
การขออนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ ําชั้นที่ 1 เพื่อการทําเหมืองแร
 2.9 คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการดานสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม 
 2.10  คณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินงานตามโครงการเรงดวนเพื่อ
แกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ
 2.11 คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม
 2.12 คณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
 2.13 คณะอนุกรรมการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
 2.14 คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่
 2.15 คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมดานมลทัศน
 2.16 คณะอนุกรรมการดานความตกลงระหวางประเทศที่มีผลตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 2.17 คณะอนุกรรมการจัดทํานโยบายมาตรการการจัดการดานส่ิงแวดลอม
และการจัดระเบียบชายหาดพื้นที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
 2.18 คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเทียบ
เคียงคาอัตราการระบายมลพิษของโครงการ กรณีที่โครงการไมมีแหลงกําเนิด
มลพิษที่สามารถเทียบเคียงได

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
นายนิกร  เวชภูติ 
นายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กลุมภารกิจที่เกี่ยวของ)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กลุมภารกิจที่เกี่ยวของ)
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายวิเชียร  กีรตินิจกาล

นายประสงค  เอี่ยมอนันต

นายวิเชียร  กีรตินิจกาล

นายทวี  บุตรสุนทร
นายประสงค   เอี่ยมอนันต 
นายมานิตย  ศิริวรรณ 
นายปริญญา  นุตาลัย
นายปริญญา  นุตาลัย 
ทานผูหญิงสุธาวัลย  เสถียรไทย

นายสันทัด  สมชีวิตา 

นายสุทิน  อยูสุข 

• รายชื่อคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ กรรมการผูชํานาญการ 

ภาคผนวก

 รายช่ือคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ กรรมการผูชํานาญการ ประธาน
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3. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม

 3.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการดานการจัดการมลพิษ
4. คณะกรรมการผูชํานาญการ ภายใตคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
 4.1 คณะกรรมการชํานาญการ  ภายใตคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
(หมดวาระเมื่อ 2 ก.ค. 2552)
  4.1.1 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการเหมืองแร
  4.1.2 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการสํารวจและหรือผลิตปโตรเลียม
  4.1.3 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการอุตสาหกรรม
  4.1.4 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิง่แวดลอมดานโครงการอตุสาหกรรมปโตรเลยีม  ปโตรเคม ี และเคมี
  4.1.5 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการที่พักอาศัย
  4.1.6 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการบริการชุมชน
  4.1.7 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการพลังงาน
  4.1.8 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการโครงสรางพื้นฐาน และอื่นๆ
  4.1.9 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการพัฒนาแหลงน้ ํา
  4.1.10 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมดานโครงการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และโครงการ
รวมกับเอกชน
  4.1.11 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
โครงการรวมกับเอกชนดานคมนาคม
 4.2 คณะกรรมการผูชํานาญการภายใตคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
(ที่ทําหนาที่ในปจจุบัน)
  4.2.1 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแรและอุตสาหกรรมถลุงหรือแตงแร 
  4.2.2 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานพัฒนาปโตรเลียม และระบบขนสงทางทอ 
  4.2.3 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอุตสาหกรรมกลั่นน้ ํามัน ปโตรเลียม ปโตรเคมี 
และแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ 
  4.2.4 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบดานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ดร.แสงจันทร   ลิ้มจิรกาล

นางนิศานาท  สถิรกุล

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายจงรักษ  ผลประเสริฐ

นางปราณี  พันธุมสินชัย

นายประสงค  เอี่ยมอนันต

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 รายชื่อคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ กรรมการผูชํานาญการ ประธาน

รายชื่อคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ กรรมการผูชํานาญการ (ตอ)
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  4.2.5 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 
  4.2.6 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโรงไฟฟาพลังความรอน 
  4.2.7 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงสรางพื้นฐานและอื่นๆ 
  4.2.8 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาต
ทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
  4.2.9 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคมนาคมของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
โครงการรวมกับเอกชน 
  4.2.10  คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานพัฒนาแหลงน้ ํา 
  4.2.11 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานพัฒนาโครงการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือโครงการรวมกับเอกชน 
  4.2.12 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการบานเอื้ออาทร ชุดที่ 1(มีผลบังคับใชวันที่ 12 มีนาคม 2552)
  4.2.13 คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิง่แวดลอม โครงการบานเอือ้อาทร ชดุที ่2 (มผีลบงัคบัใชวนัที ่12 มนีาคม 2552)
5. คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติ (เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี)
 5.1 คณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

 5.2 คณะอนุกรรมการพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ

6. คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
 6.1 คณะอนุกรรมการมรดกโลกที่เกี่ยวของกับเขตแดน
 6.2 คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ

 6.3 คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม
7. คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
 7.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานใน
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร
 7.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดําเนินงานใน
พื้นที่เมืองเกา
8. คณะกรรมการพัฒนาลุมน้ ําทะเลสาบสงขลา ป พ.ศ. 2552

9. คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทํางานของหนวยราชการในเขต
กรุงเทพมหานครและเมืองหลัก
10.คณะกรรมการบริหารแผนบูรณาการเพื่อการอนุรักษปองกัน และ
ฟนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรสงคราม

เลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นายประสงค  เอี่ยมอนันต

นายจงรักษ  ผลประเสริฐ

นางปราณี  พันธุมสินชัย

นายประสงค  เอี่ยมอนันต

นางวณี  สัมพันธารักษ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รองนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมหรือผูแทน
รองนายกรัฐมนตรี
นายบุญญวัฒน  ทิพทัส

นายมานิตย  ศิริวรรณ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
นายอดุล  วิเชียรเจริญ

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (นายชาตรี ชวยประสิทธิ์)
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1. คณะทํางานแบงสวนราชการของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการ PMQA
(Steering Committee)
3. คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองขอมูลขาวสาร

6. คณะกรรมการสวัสดิการภายในสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

9. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

10. คณะกรรมการกํากับดูแลงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงกับชาย

11. คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัตริาชการ  4 ป

12. คณะทํางานจัดทํางบประมาณและติดตามการใชจายงบประมาณ

13. คณะทํางานแบงสวนราชการของ สผ.

14. คณะทํางานกําหนดนโยบายและมาตรการในการลดใชพลังงานและ
สาธารณูปโภค
15. คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการผลิตเอกสารเผยแพรของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
16. คณะทํางาน PMQA (Working Team)

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 รายชื่อคณะกรรมการและคณะทํางาน ประธาน

•  คณะกรรมการและคณะทํางานที่แตงตั้งโดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

11. คณะอนุกรรมการ อ.ก.พ. สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 รายช่ือคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ กรรมการผูชํานาญการ ประธาน

รายชื่อคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ กรรมการผูชํานาญการ (ตอ)
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รายชื่อคณะกรรมการและคณะทํางาน (ตอ)

17. คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18. คณะทํางานจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง

19. คณะทํางานพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

20. คณะทํางานการจัดการความรู

21. คณะทํางานการกํากับดูแลองคการที่ดี

22. คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
23. คณะทํางานจัดทําตนทุนผลผลิต

24. คณะทํางานวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช
จายงบประมาณ
25. คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจ

26. คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองขอกําหนดโครงการ

27. คณะทํางานพิจารณาขอเสนอแนะขอกําหนดโครงการ

28. คณะทํางานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชพลังงานและ
สาธารณูปโภค
29. คณะทํางานอํานวยการจัดกิจกรรมสันทนาการและกีฬาของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
30. คณะทํางานติดตามประเมินผลนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

31. คณะทํางานอาคารสถานท่ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
32. คณะทํางานจัดทําจรรยาขาราชการ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
33. คณะทํางานศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงกับชาย

รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอง
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูเชี่ยวชาญดานระบบประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
นางอุษา  เกียรติชัยพิพัฒน 

เลขานุการกรม

เลขานุการกรม

 รายชื่อคณะกรรมการและคณะทํางาน ประธาน
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ชื่อสํานัก/กองและเบอรโทรศัพท

ผูบริหาร
เลขาธิการ 

(นางนิศากร โฆษิตรัตน)

รองเลขาธิการ (ดานนโยบาย)

(นางสาวสุทธิลักษณ ระวิวรรณ)

รองเลขาธิการ (ดานวิชาการ)

(นายชนินทร ทองธรรมชาติ)

รองเลขาธิการ (ดานบริหาร)

(นางจินตนา ทวีมา)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสิ่งแวดลอม 

(นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน)

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(นางดวงมาลย สินธุวนิช)

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานระบบประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

(นายอภิมุข ตันติอาภากุล)

0 2265 6502

0 2265 6518

0 2265 6505

0 2265 6509

0 2265 6689

0 2265 6690

0 2265 6513

0 2265 6503

0 2265 6512

0 2265 6506

0 2265 6508

0 2265 6689

0 2265 6690

0 2265 6513

 หนวยงาน โทรศัพท โทรสาร
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สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.)

เลขานุการกรม 

งานสารบรรณ

ฝายการคลัง

ฝายการเจาหนาที่

ฝายแผนงาน

ฝายชวยอํานวยการ

งานประชาสัมพันธ

กองติดตามประเมินผล (กตป.)

ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมงานติดตามประเมินสถานการณ

กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบาย

กลุมงานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

หองสมุด/ศูนยขอมูลขาวสาร

กองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.)

ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมงานวิเคราะหการบริหารจัดการที่ดิน

กลุมงานจัดที่ดินของทบวงการเมือง

กลุมงานสงวนหวงหามและจัดที่ดิน

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กทส.)
ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมงานประสาน 1
กลุมงานประสาน 2

กลุมงานประสาน 3

กลุมงานประสาน 4

 084 640 8410 0 2265 6514 

  0 2265 6515 - 16 0 2265 6511

  0 2265 6519 - 23 0 2265 6641

  0 2265 6524 - 25 

  0 2265 6526 - 27 0 2265 6526

  0 2265 6528 - 29 0 2265 6528

  0 2265 6530 - 31 0 2265 6531

 084 640 0325 0 2265 6533 

  0 2265 6535 0 2265 6536

  0 2265 6537 - 38 

  0 2265 6539 - 40 0 2265 6686

  0 2265 6541 - 42 

  0 2265 6532 

 084 640 5991 0 2265 6543 

  0 2265 6545 - 46 0 2265 6544

  0 2265 6547 - 48 

  0 2265 6549 - 50 

  0 2265 6551 - 52 

  0 2265 6553 

  0 2265 6555 - 56 0 2265 6556

  0 2265 6557 - 58 

  0 2265 6559 - 60 

  0 2265 6561 - 62 
  0 2265 6563 

 หนวยงาน มือถือ โทรศัพท โทรสาร

ชื่อสํานัก/กองและเบอรโทรศัพท (ตอ)
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 หนวยงาน มือถือ โทรศัพท โทรสาร

ชื่อสํานัก/กองและเบอรโทรศัพท (ตอ)

กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.)

ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมงานสิ่งแวดลอมชุมชน

กลุมงานสิ่งแวดลอมในพื้นที่เฉพาะ

กลุมงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ

กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม (กอศ.)

ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

กลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

กลุมงานคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ

กลุมงานประสานเครือขายและพัฒนาองคกร

สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม (สกส.)

ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน

กลุมงานวิเคราะหและประเมินความเหมาะสม

กลุมงานติดตามและประเมินผล

กลุมงานวิชาการ

กลุมงานอํานวยการคณะกรรมการกองทุน

สิ่งแวดลอม
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (สวล.)

ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมวิเคราะหและประสานแผนปฏิบัติการ
กลุมเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ

  0 2265 6565 

  0 2265 6566 - 68 0 2265 6567

  0 2265 6569 - 70 0 2265 6570

  0 2265 6571 - 72 0 2265 6572

  0 2265 6573 - 74 0 2265 6573

  0 2265 6575 

  0 2265 6577 0 2265 6578

  0 2265 6579 – 80 

  0 2265 6581 – 82 

  0 2265 6583 – 84

  0 2265 6585 – 86

 081 859 6737 0 2265 6587 

  0 2265 6589 0 2265 6590

  0 2265 6592 0 2265 6588

  0 2265 6593 0 2265 6594

  0 2265 6595 0 2265 6590

  0 2265 6599 0 2265 6588

  0 2265 6597 - 8 0 2265 6598

 081 946 0014 0 2265 6601 

  0 2265 6603 – 04 0 2265 6602

  0 2265 6605 0 2265 6606

  0 2265 6607 – 08 0 2265 6607

  0 2265 6609 – 10 0 2265 6610
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 หนวยงาน มือถือ โทรศัพท โทรสาร

ชื่อสํานัก/กองและเบอรโทรศัพท (ตอ)

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวผ.)

ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมเหมืองแร

กลุมอุตสาหกรรม

กลุมคมนาคม

กลุมโครงการบริการชุมชนและสถานที่พัก

ตากอากาศ

กลุมพัฒนาแหลงน้ ําและเกษตรกรรม

กลุมพลังงาน

กลุมพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบฯ

สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ (สลช.)

ผูอํานวยการ

งานธุรการ

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษและ

ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุมงานความมั่นคงทางชีวภาพ

กลุมงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ

กลุมงานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุมงานประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ

สํานักงานประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.)
ผูอํานวยการ

งานธุรการ
กลุมเจรจาและประสานอนุสัญญาฯ

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร

กลุมพัฒนาและสงเสริมองคความรูและ
ระบบฐานขอมูล

หนวยงานอิสระ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมงานนิติการ

  0 2265 6613 - 14 

  0 2265 6615 0 2265 6616

  0 2265 6617 – 18 

  0 2265 6619 – 20 

  0 2265 6621 – 22 

  0 2265 6623 - 24

  0 2265 6625 - 26 

  0 2265 6627 - 28 

  0 2265 6629 - 30 0 2265 6629

  0 2265 6637 

  0 2265 6638 0 2265 6638

  0 2265 6564

 

  0 2265 6636 0 2265 6636

  0 2265 6636 

  0 2265 6639 

  0 2265 6640 
  

  0 2265 6692 0 2265 6512

  0 2265 6511 

  0 2265 6592 
  0 2265 6512 

  0 2265 6631 0 2265 6522

  0 2265 6632 - 33 0 2265 6526

  0 2265 6634 - 35 0 2265 6635
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สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Office Of  Natural Resoures And Environmental Policy And Planning
60/1 Soi Pibulwattana 7, Rama 6 Road, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 0 2265 6500 Fax. 0 2265 6510-1
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7, ถนนพระรามที่ 6, พญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2265 6500 โทรสาร. 0 2265 6510-1

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

วิสัยทัศนวิสัยทัศนวิสัยทัศน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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