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สารเลขาธิการ

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีกำรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยใช้ชื่อว่ำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ (วล.) ภำยใต้สังกัด 

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ต่อมำได้ย้ำยมำสังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ 

กำรพลังงำน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และปัจจุบันส�ำนักงำนฯ เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง 

สังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภำรกิจหลักในกำรก�ำหนดนโยบำย แผน 

มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมอ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ 

ที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๕

ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำไม่น้อยกว่ำ ๓๗ ปี ส�ำนักงำนฯ ได้มีกำรจัดท�ำนโยบำย แผน  

และมำตรกำร เพื่อสร้ำงดุลยภำพของระบบนิเวศ ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำต ิ

และสภำพแวดล้อมที่ดีมีคุณภำพต่อชีวิตอย่ำงจริงจัง ซึ่งต้องอำศัยกลยุทธ์ และเครื่องมือกำร 

บรหิำรจดักำรที่หลำกหลำยมติ ิมมีมุมองรอบด้ำน  เพื่อเชื่อมต่อและบรูณำกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

ทั้งในเชิงเศรษฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ ภูมิศำสตร์ และสำขำวิทยำกำรด้ำนต่ำง ๆ  

จนถึงขณะนี้มีผลงำนเป็นที่ประจักษ์แล้วมำกมำยและเห็นผลในทำงปฏิบัติทั้งในระดับโลก  ระดับ

ภูมภิำค ระดบัประเทศ และระดบัพื้นที่ 

ควำมภำคภมูใิจที่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยในกำรสร้ำงสรรค์ควำมยั่งยนืให้กบัทรพัยำกร 

ธรรมชำตแิละควำมมั่นคงด้ำนสิ่งแวดล้อมนี้ ส�ำนกังำนฯ จะขอยดึมั่นและปฏบิตังิำนเพื่อกำรพฒันำ

ประเทศอย่ำงยั่งยืน รักษำฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่ และ

เพิ่มพูนควำมผำสกุให้กบัประชำชนสบืต่อไป

นำยสนัต ิ บญุประคบั

เลขำธกิำรส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

มนีำคม ๒๕๕๖
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วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลกัในการก�าหนดและขบัเคลือ่นนโยบายและแผนบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ
จัดท�านโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้การประสานเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตั ิและเพือ่ตอบสนองต่อภารกจิตามแนวนโยบาย

ในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์
มีการก�าหนดและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมทีท่นัต่อเหตกุารณ์ เป็นทีย่อมรบัร่วมกนัสามารถน�าไปปฏบิตัทิีจ่ะก่อให้เกดิผลในการพฒันาประเทศอย่าง 

ยั่งยืน 

ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องรบัรูแ้ละเข้าใจในนโยบาย แผน และมาตรการการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่จัดท�าขึ้น และสามารถน�านโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องมีเครื่องมือและองค์ความรู ้ที่ทันสมัย และเอื้อต ่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บคุลากรของส�านกังานฯ สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละบรหิารจดัการภายในได้อย่างมปีระสทิธภิาพบรูณาการ 

และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คณะผู ้บริหาร

นายสุพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนา
เลขาธิการ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

(ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)

นายวิจารย์  สิมาฉายา
เลขาธิการ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

(ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕)

นายสันติ  บุญประคับ
เลขาธิการ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

(ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING
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คณะผู ้บริหาร

นางสาวอาระยา  นันทโพธิเดช
รองเลขาธิการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕)

นายสันติ  บุญประคับ
รองเลขาธิการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

นายนพดล  ธิยะใจ
รองเลขาธิการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คณะผู ้บริหาร

นางรวีวรรณ  ภูริเดช
รองเลขาธิการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  – ปัจจุบัน)

นายพงศ์บุณย์  ปองทอง
รองเลขาธิการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  –  ปัจจุบัน)

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING
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คณะผู ้บริหาร

นางสิริกุล  บรรพพงศ์ 
ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

นายสมศักดิ์  บุญดาว 
ผู้อ�านวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุชญา อัมราลิขิต 

ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

นางปิยนันท์  โศภนคณาภรณ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12



คณะผู ้บริหาร

นางสาวชิดชนก  พุทธประเสริฐ             
เลขานุการกรม

นางรัชวดี  ศรีประพัทธ์ 
ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

นางดวงมาลย์  สินธุวนิช 

ผู้อ�านวยการกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

นางพวงทิพย์  โหมดหิรัญ 
ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการที่ดิน

นางนิรวาน   พิพิธสมบัติ 
ช่วยปฏิบัติราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานประสานการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ

	ส�ำนักวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงำนประสำนกำรจัดกำรกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ฝ่ำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ*

กองประสำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ

กองบริหำรจัดกำรที่ดิน

กองติดตำมประเมินผล

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

กลุ่มงำนนิติกำร

หน่วยตรวจสอบภำยใน

หมายเหตุ * อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านักงานฯ มีภารกิจเกี่ยวกับ 

การก�าหนดนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจน

ติดตามตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้ง

ด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

n จัดท�านโยบายและแผนการอนุรักษ์และ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

n ประสานและจัดท�าแผนการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และด�าเนนิการอืน่

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อน�าไปสู่การ

ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

n ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และก�าหนด

มาตรการ เพือ่ด�าเนนิการให้มกีารประกาศเขตพืน้ทีแ่ละ

มาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

n ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ด�าเนนิงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ และจดัท�า

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

n  ด�าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการหรอืกจิกรรมของ

ภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผล

เสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

n บริหารงานกองทุนสิ่ งแวดล ้อมให ้มี

ประสทิธภิาพ เพือ่สนบัสนนุนโยบาย แผน และมาตรการ 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ทุกภาคส่วน 

n เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารที่ดิน 

การวางแผนการถอืครองทีด่นิ การสงวนและพฒันาทีด่นิ

เพือ่จดัให้แก่ประชาชน และการสงวนหรอืหวงห้ามทีด่นิ

ของรัฐ 

n ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง

ประเทศและต่างประเทศ ในการด�าเนินการร่วมด้าน

นโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

n เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการก�าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์การป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย โดยการกักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจก รวมทัง้ศกึษา วจิยั และพฒันาเกีย่วกบัการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

n ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้

เป็นอ�านาจหน้าทีข่องส�านกังาน หรอืตามทีร่ฐัมนตรหีรอื

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่
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อัตราก�าลังประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ส�านักงานฯ มีอัตราก�าลังรวมทั้งสิ้น ๕๐๘ คน ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ 

พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ลูกจ้างโครงการ และพนักงานจ้างเหมา

 

อัตราก�าลังข้าราชการ

ข้าราชการของส�านักงานฯ ประกอบด้วยต�าแหน่งบริหาร จ�านวน ๔ คน ต�าแหน่งอ�านวยการ จ�านวน  

๙ คน ต�าแหน่งวิชาการ จ�านวน ๒๑๖ คน และต�าแหน่งทั่วไป จ�านวน ๒๖ คน

อัตราก�าลัง

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ พนักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ลูกจ้างโครงการ/
พนักงานจ้างเหมา

n จ�านวน(คน) ๒๕๕ ๒๐ ๑๒๓ ๒๔ ๘๐

สูง ต้น สูง ต้น ช�านาญ
การ

พิเศษ

ช�านาญ
การ

ปฏิบัติ
การ

อาวุโส ช�านาญ
งาน

ปฏิบัติ
งาน

บริหาร อ�านวยการ วิชาการ ทั่วไป

n จ�านวน (คน) ๒ ๓ ๓ ๖ ๖๐ ๓๐๓ ๕๕ ๓ ๑๒ ๑๐

๓๐๐

๒๕๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐

๑๒๐

๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

จ�า
นว

น(
คน

)
จ�า

นว
น 

(ค
น)

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเดน็นโยบายตาม
แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน

๕.๑ การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๕.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ฐานทรพัยากรธรรมชาตมิกีารอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน 

ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคปรบัพฤตกิรรมการผลติและบรโิภคการผลติและ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้
บริการกระทรวง

กลุ่มเป้าหมายมีการน�าเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล 
มาใช้อนุรักษ์คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ทุกภาคส่วนสามารถน�ากลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตวัชีว้ดั/ค่าเป้าหมาย

๑) จ�านวนเครือ่งมอื กลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (๑๖ เรื่อง)
๒) จ�านวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดบัประเทศทีใ่ห้บรกิารผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (๑ ระบบ) 
๓) ฐานข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีป่่าไม้มี
ข้อมูลตามเป้าหมายที่ก�าหนด (๕ ด้าน)

๑) จ�านวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ 
อ�านวยการ (๑๐๙ หน่วยงาน)
๒) จ�านวนเครื่องมือ กลไก ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สามารถปฏิบัติได้ (๑๔ เรื่อง)
๓) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ 
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ ๓๐) 

ยทุธศาสตร์กระทรวง
ข้อ ๒ สร้างความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ข้อ ๗ พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการมลพิษ

เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน

ภาคีการพัฒนาใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ

ภาคกีารพฒันา ใช้เครือ่งมอืและกลไกการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมบีรูณาการในการรองรบั
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ตวัชีว้ดั/ค่าเป้าหมาย
เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ด�าเนินงานแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ ๗๐)

นโยบาย แผน และมาตรการที่ด�าเนินงานแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาได้รับการ 
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ ๗๐)

กลยุทธ์หน่วยงาน

๑. จัดท�าแผน หรือนโยบาย มาตรการ แนวทาง ในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในระดบั
ประเทศ และระดับพื้นที่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. สร้างกลไกและพนัธมติรในการบรหิารจดัการทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทกุระดบั เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย
และแผนไปสู่การปฏิบัติ  

๑. จัดท�าแผน หรือนโยบาย มาตรการ แนวทาง ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒. สร้างกลไกและพันธมิตรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
๓. สร้างองค์ความรู ้การวจิยัและพฒันา พฒันาฐานข้อมลู และปรบัปรงุระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในให้มีประสิทธิภาพ  
๔. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
๕. ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ ค่านยิม และหล่อหลอมวฒันธรรมใหม่ เพือ่ให้เอือ้ 
ต่อการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ และขยายผลเป็นวฒันธรรมองค์กรทีย่ัง่ยนื

ผลผลิต 

๑.  เครือ่งมอื กลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ
กิจกรรมหลัก 
๑.๑ พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุวัตอนุสัญญา 
๑.๒ พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๓ พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ 
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 

๒. เครือ่งมอืและกลไกการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและการจดัการคณุภาพ 
สิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
กิจกรรมหลัก 
๒.๑ พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 
ภูมิอากาศและการอนุวัตอนุสัญญา 
๒.๒ พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
๒.๓ พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
กิจกรรมหลัก
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตวัชีว้ดั/ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ : จ�านวนเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ (๑๖ 
เรือ่ง) 
เชงิคณุภาพ : เครือ่งมอืและกลไกทีจ่ดัท�าขึน้มกีารบรูณาการ 
และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐)
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถด�าเนินการได้ตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนดในแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๗๕)
เชิงค่าใช้จ่าย : เครื่องมือและกลไกสามารถด�าเนินการ
ได้ส�าเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ (๑๑๔.๙๓๐๖ 
ล้านบาท)

เชงิปรมิาณ : จ�านวนเครือ่งมอื กลไกในการบรหิารจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม 
(๑๔ เรื่อง) 
เชงิคณุภาพ : เครือ่งมอืและกลไกทีจ่ดัท�าขึน้มกีารบรูณาการและรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐)
เชงิเวลา : เครือ่งมอืและกลไกสามารถด�าเนนิการได้ตามระยะเวลาทีก่�าหนด
ในแผนปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๗๕)
เชิงค่าใช้จ่าย : เครื่องมือและกลไกสามารถด�าเนินการได้ส�าเร็จภายใต้วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ (๑๗๔.๓๕๙๓ ล้านบาท)

เชงิปรมิาณ : แผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดัให้การสนบัสนนุ อปท. ด�าเนนิการจดัการสิง่แวดล้อม (๑ เรือ่ง) 
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/อปท. มีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ระดับจังหวัด (ร้อยละ ๗๐)
เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถด�าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในแผนการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๗๐)
เชิงค่าใช้จ่าย : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถด�าเนินการได้ส�าเร็จภายใต้วงเงินที่ได้รับ 
(๑๒๖.๕๘๓๘ ล้านบาท)
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แผนผังควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	:	
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ที่	๕	กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



งบประมาณและผลการใช้จ ่าย

หมวดรายจ่าย

ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ รวม

งบบุคลากร ๓๘.๕๙ ๗๒.๐๗ ๑๑๐.๖๖

งบด�าเนินงาน ๑๙.๘๖ ๖๐.๗๘ ๘๐.๖๔

งบลงทุน - -

งบอุดหนุน ๑๔.๑๓ ๑๒๙.๑๙ ๑๔๓.๓๑

งบรายจ่ายอื่น ๔๒.๓๕ ๓๘.๘๘ ๘๑.๒๒

รวม ๑๑๔.๙๓ ๓๐๐.๙๔ ๔๑๕.๘๓

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านักงานฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๑๕.๘๗ ล้านบาท 

โดยจ�านวนงบประมาณดงักล่าวได้ด�าเนนิการภายใต้ยทุธศาสตร์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ดงันี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลผลติ : เครือ่งมอื กลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชวีภาพ จ�านวน 

๑๑๔.๙๓๐๖ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓ ของผลผลิตทั้งหมด)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

มีประสิทธิภาพ

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จ�านวน ๓๐๐.๙๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๓ ของผลผลิต

ทั้งหมด)

(โครงการถ่ายโอนการสนบัสนนุแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดัจ�านวน 

๑๒๖.๕๘๓๘ ล้านบาท)

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รวม งบบุคลากร งบด�าเนนิงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท)

๔๑๕.๘๖ ๑๑๐.๖๗ ๘๐.๖๔ ๐ ๑๔๓.๓๒ ๘๑.๒๓

ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท) ๒๓๗.๑๓ ๑๐๙.๕๕ ๖๙.๕๙ ๐ ๑๔.๕๒ ๔๓.๔๗

เงินกันเหลื่อมปี
(ล้านบาท) ๔๘.๘๑ ๐ ๑๑.๐๕ ๐ ๐ ๓๗.๗๖

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านักงานฯ ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล

ร้อยละ

(ล้านบาท)
๔๕๐

๔๐๐

๓๕๐

๓๐๐

๒๕๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐
รวม งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น0
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย

เงินกันเหลื่อมปี
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ระบบการตรวจสอบภายใน

การประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยผลการ 

ประเมินการควบคุมภายในของส�านักงานฯ พบว่า  

การควบคมุภายในมคีวามเพยีงพอเหมาะสม แต่อย่างไร

ก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่มีนัยส�าคัญ ดังนี้

๑. การบรหิารงานด้านงบประมาณยงัไม่เป็น

ไปตามเป้าหมาย อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม

เป็นรายไตรมาสตามมติคณะรัฐมนตรี

๒. ส�านักงานฯ มีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ควรด�าเนนิการปรบัปรงุ 

ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง และการรายงานส�าหรบั

การบริหารและตัดสินใจของผู้บริหารให้มากขึ้น

ผลการจัดซื้อจัดจ ้างด ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-Auction)

การด�าเนินการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ การจ้างเหมาพนกังานขบัรถยนต์ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลการตรวจสอบปรากฏข้อสังเกต ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู ้รับจ้างในเรื่องการน�า 

ผลงานในการรบัจ้างงานมายืน่ต่อส�านกังานฯ มคีณุสมบตัิ 

เงื่อนไขการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ไม่เป็นไปตาม

เงือ่นไขตามรายละเอยีดคณุสมบตัทิัว่ไป ข้อก�าหนดและ

เงื่อนไขการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ส�านักงานฯ 

ก�าหนดผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ “มีผลงานในการ

รบัจ้างงานให้บรกิารพนกังานขบัรถยนต์กบัส่วนราชการ 

รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีเ่ชือ่ถอืได้ (สญัญาเดยีว) ตดิต่อ

กันมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีมูลค่าผลงานไม่ต�่ากว่า ๑ 

ล้านบาท” แต่หนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง ที่น�า

มารับรองผลงานมีจ�านวน ๒ ฉบับ คือ หนังสือรับรอง

ฉบบัแรกระยะเวลาการด�าเนนิการ ๑๕ เดอืน และฉบบั

ที่ ๒ ระยะเวลาการด�าเนินการ ๑ ปี ๗ เดือน ตามล�าดับ

๒. จากการชี้แจงของคณะกรรมการจัดจ้าง 

กรรมการและเลขานุการอาจสรุปสาระส�าคัญได้ว่า  

คณะกรรมการเข้าใจว่าสัญญาเดียวกัน หมายถึง 

การที่สัญญานั้น ๆ มีคู่สัญญาเป็นรายเดียวกัน แม้ว่า 

เลขสัญญาจะเป็นคนละฉบับกันก็ตาม คณะกรรมการ 

ก็จะถือว่าเป็นสัญญาเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการก�าหนดร่าง

ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง ควรก�าหนดเงื่อนไข

การจ้างเหมาในกรณีคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เกี่ยว

กับการรับจ้างเหมาของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

ให้สอดคล้องกบัการท�าสญัญาจ้างของทางราชการหรอื

รัฐวิสาหกิจด้วยที่ปกติจะท�าสัญญาปีต่อปี นอกจากนี้ 

หากคณะกรรมการการจัดท�าร่าง TOR เห็นว่าการ

ก�าหนดคุณสมบัติใดที่มีลักษณะเป็นการใช้ถ้อยค�าทาง

กฎหมาย ก็ควรจะหารือฝ่ายกฎหมายให้ได้ข้อยุติเสีย

ก่อนว่าถ้อยค�าดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาในการแปลความหมาย และเพื่อที่ 

คณะกรรมการเปิดซองจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนด

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ปฏิบัติราชการ
ผลการ



ตัวชี้วัดผล
 การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ค่า 
คะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

มิติภายนอก ๖๗.๐๐ ๓.๕๕๙๙

๑  ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของกระทรวงและนโยบาย
ส�าคญั/พเิศษของรฐับาล

๒๕.๐๐ ๒.๗๘๖๖

๑.๑ ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุ 
เป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของกระทรวง

๒๐.๐๐ ๒.๓๕๗๑

๑.๑.๑ ระดบัความส�าเรจ็ของจ�านวนพืน้ที่
ป่าไม้ทีไ่ด้รบัการดแูลป้องกันไม่
ถูกบุกรุกท�าลายเปรียบเทียบ
กับพื้นที่เป้าหมาย

๑ ๙.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๙๒๘

๑.๑.๒ ระดบัความส�าเรจ็ของการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน�้าให้พื้นที่  
เป้าหมายมนี�า้ใช้อย่างพอเพยีง

ระดบั ๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓.๒๖ ๓.๒๖๑๙ ๐.๑๖๘๑

๑.๑.๓ ระดบัความส�าเรจ็ของการจดัการ
มลพษิในพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่ให้มี
คณุภาพสิง่แวดล้อมทีด่ขีึน้

ระดบั ๖.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓.๖๓ ๓.๖๓๘๙ ๐.๒๒๕๑

๑.๒   ระดบัความส�าเรจ็ในการขบัเคลือ่น 
นโยบายส�าคญั/พเิศษของรฐับาล

๕.๐๐ ๔.๕๐๔๓

๑.๒.๑ ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุ  
เป้าหมายในการด�าเนนิมาตรการ
ช่วยเหลอืฟ้ืนฟเูยยีวยาผูไ้ด้รบัผล 
กระทบจากสถานการณ์อทุกภยั
ของส่วนราชการ

ระดบั ๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๕๐ ๔.๕๐๔๓ ๐.๒๓๒๒

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัดผล
 การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ค่า 
คะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

  ๒ ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการด�าเนิน
การตามแผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง 

๑๐.๐๐ ๒.๘๕๑๙ ๐.๒๙๔๐

ยทุธศาสตร์ที ่๑ การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ระดบั  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ความมั่นคง
ชายแดนภาคใต้ 

ระดบั  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ยทุธศาสตร์ที ่๓ การป้องกนัและ
บรรเทาอบุตัภิยัทางถนน 

ระดบั ๑ ๒ ๓ ๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สิ่งแวดล้อม 
(คณุภาพน�า้) 

ระดบั ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สิ่งแวดล้อม 
(คณุภาพอากาศและหมอกควนั)

ระดบั ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓.๗๐ ๓.๗๐๓๗

ยทุธศาสตร์ที ่๖ ข้าวไทย ระดบั  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พลังงานผสม  
(เอทานอล) 

ระดบั  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ยทุธศาสตร์ที ่๘ เอดส์ 
(การป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว)ี 

ระดบั ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์
การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการประกอบธรุกจิ 
ของประเทศ (Doing Business) 

ระดบั  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

  ๓ ระดับความส�าเร็จของร้อยละ 
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุ 
เป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการ
ของกลุม่ภารกจิ 

เป็นส่วนราชการไม่สงักดักลุม่ภารกจิ จงึไม่มตีวัชีว้ดัตามแผนปฏบิตัริาชการ 
ของกลุม่ภารกจิ

 ๔  ระดบัความส�าเรจ็ของร้อยละเฉลีย่
ถ่วงน�า้หนกัในการบรรลเุป้าหมาย 
ตามแผนปฏบิตัริาชการ/ภารกจิ
หลกัของกรมหรอืเทยีบเท่า

๒๕.๐๐ ๔.๔๔๗๔

๔.๑   ระดบัความส�าเรจ็ของการประกาศ
เขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง
สิง่แวดล้อมในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล 
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 

ระดบั ๗.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓.๕๐ ๓.๕๐๐๐ ๐.๒๕๒๖

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ตัวชี้วัดผล
 การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ค่า 
คะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

๔.๒ ระดับความส�าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการจัดท�า 
แผนและมาตรการ กลไก และ 
ข้อเสนอแนะ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ระดบั ๖.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๔๕ ๔.๔๔๗๔ ๐๒.๗๕๑

๔.๓ ร้อยละของโครงการทีม่ผีลกระทบ
สงู มกีารด�าเนนิการลดผลกระทบ 
สิง่แวดล้อมตามทีร่ะบไุว้ใน EIA  
และสามารถลดผลกระทบ 
ตามทีร่ะบไุว้ 

ร้อยละ ๖.๐๐ ๖๐.๐๐ ๗๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๐๙๓

๔.๔ ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า 
ท่าท/ีเอกสาร เพือ่ประกอบการ
ประชมุตามพนัธกรณทีีส่�าคญั 

ระดบั ๖.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๐๙๓

  ๕ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูร้บับรกิาร

ร้อยละ ๗.๐๐ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๐.๘๒ ๔.๑๖๔๐ ๐.๓๐๐๕

  ๖ ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผูก้�าหนดนโยบาย 

ร้อยละ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ยกเลกิตามมต ิอ.ก.พ.ร.

มติภิายใน ๓๐.๐๐ ๒.๙๘๕๒

  ๗ ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า
ต้นทนุต่อหน่วยผลผลติ 

ระดบั ๓.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๔๖

  ๘ ร้อยละความส�าเร็จของการเบิก 
จ่ายเงนิงบประมาณตามแผน 

ร้อยละ ๒.๕๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๕๐ ๙๕.๐๐ ๖๕.๓๔ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๘

  ๙ ร้อยละการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ
รายจ่ายลงทนุ

ร้อยละ ๑.๐๐ ๗๐.๐๐ ๗๑.๐๐ ๗๒.๐๐ ๗๓.๐๐ ๗๔.๐๐ ๐.๒๕ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๐๓

  ๑๐ ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ ๑.๕๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๕๗.๐๔ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕๕

 ๑๑ ระดับความส�าเร็จของปริมาณ
ผลผลติทีท่�าได้จรงิ เปรยีบเทยีบ 
กบัเป้าหมายผลผลติตามเอกสาร 
งบประมาณรายจ่าย

ระดับ ๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.๗๘ ๑.๗๗๗๘ ๐.๐๙๑๖

 ๑๒ ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิ
การตามมาตรการประหยัด
พลงังานของส่วนราชการ

ระดบั ๒.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๐.๐๔๑๒

 ๑๓ ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันา
สมรรถนะของบคุลากร 

ระดบั ๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๗๗

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลคะแนน ณ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตัวชี้วัดผล
 การปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ
ด�าเนิน
งาน
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คะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น�้าหนัก

๑๔  ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันา
ปรบัปรงุสารสนเทศ 

ระดบั ๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๐.๒๐๖๒

 ๑๕ ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันา
ปรบัปรงุวฒันธรรมองค์การ 

ระดบั ๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๓๓ ๒.๓๓๓๓ ๐.๑๒๐๓

น�า้หนกัรวม ๙๗.๐๐ ค่าคะแนนทีไ่ด้ ๓.๓๘๒๒
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
การจัดท�าแผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) เป็นการด�าเนนิงาน 

ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่รองรบัการปฏบิตัติามแผนการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ ซึง่มผีลผกูพนักบัการได้รบังบประมาณ

ประจ�าปี และเป็นกรอบทิศทางการด�าเนินงานของ

หน่วยงาน โดยมีกระบวนการด�าเนินงาน ประกอบด้วย 

การทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ และ

ศักยภาพขององค์กร รวบรวมนโยบายและแผนส�าคัญ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจาก 

ผู้บริหารระดับกระทรวง และผู้บริหารของส�านักงานฯ 

เกี่ยวกับบทบาทของส�านักงานฯ ศักยภาพที่มีอยู ่ใน

ปัจจบุนัและทีค่วรจะเป็น และให้บคุลากรของส�านกังานฯ  

มส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ 

ขององค์กร การก�าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ และแผนงาน รวมทั้งการก�าหนดแผนงาน

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความเชื่อมโยงและ

สอดรับกับแนวทางปฏิบัติภายใต้แผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

ผลผลิต
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

ของส�านักงานฯ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) 

ผลลัพธ์
องค์กรมทีศิทางในการด�าเนนิงานทีส่อดรบักบั 

แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ รวมทัง้เป็นการขบัเคลือ่น 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
n บางโครงการที่จัดท�าตามแผนปฏิบัติ 

ราชการ ๔ ปี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

n การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือนโยบาย

รัฐบาลบ่อยครั้ง มีผลให้ต้องมีการทบทวนและปรับ

แผนฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะ
n ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจดัสรรงบประมาณ 

ควรให้ความส�าคญักบัโครงการ/กจิกรรมทีก่�าหนดไว้ใน

แผนกลยุทธ์เป็นล�าดับแรกก่อน

n ส�านกั/กองควรจดัท�าโครงการทีส่อดคล้อง 

กบัแผนงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตัริาชการ ๔ ปี

n ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานฯ 

ควรให้ความส�าคญักบัการน�าแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตัิ 

ราชการ ๔ ปี ไปถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล

๑. การจัดท�านโยบาย แผน มาตรการ และการขับเคลื่อนไปสู ่การปฏิบัติ
 ๑.๑ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
เป็นการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

ส ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑) และเป็นการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อจัดท�านโยบายและแผนการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศ 

ในระยะยาว (๒๐ ปี) ฉบับที่ ๒ เนื่องจากนโยบายและ

แผนการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๙ ซึง่เป็นฉบบัแรกก�าลงัจะสิน้สดุลง 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้กระบวนการมองภาพ

อนาคต (Foresight) ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  

การเสวนาโต๊ะกลม ๒ ครั้ง การประชุมกลุ่มย่อย ๔ ครั้ง 

การสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

ด้วยวิธีการเดลฟาย (Delphi) ๓ รอบ และการสัมมนา

รับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องใน

ระดับประเทศ

ผลผลิต
วิสัยทัศน์ที่น�าไปสู่ภาพฉายอนาคต ประเด็น 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า  

ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและ

ภายนอกประเทศในอนาคต 

ผลลัพธ์
การก�าหนดนโยบายและเป้าหมายระยะ

ยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอด

ไปสูก่ารปฏบิตัไิด้ชดัเจน และเป็นทีย่อมรบัจากภาคกีาร

พัฒนา

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
n ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมกระบวนการ 

มองภาพอนาคตอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดย

ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญตามที่คาดหวัง ซึ่งจะเป็นเพียงผู้ถูก 

มอบหมาย หรือผู้ติดตามเข้าร่วมการประชุม

n วิสัยทัศน์ที่น�าไปสู่ภาพฉายอนาคต และ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ระยะยาวเป็นเรือ่งทีค่าดการณ์ยาก  

จึงจ�าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์สูง

ข้อเสนอแนะ
ควรหารูปแบบหรือระบบที่สามารถคัดกรอง

การเสนอความเหน็โดยให้ความส�าคญักบัความเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญเป็นหลัก หรือเพิ่มกระบวนการสัมภาษณ์ 

ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูล

มาใช้ประกอบการด�าเนินการศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๑.๒ ก�าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ (ระยะที่ ๑)

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
เป็นการด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
ตามมาตรา ๓๗ - ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยส�านกังานฯ แจ้งผูว่้าราชการจงัหวดัทัว่ประเทศจดัท�า 
แผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อส�านักงานฯ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิก่อนเสนอส�านกังานคณะกรรมการการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในการด�าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การฯ ในระดบัจงัหวดั ตามพระราชบญัญตักิ�าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ผลผลิต
โครงการด้านการจดัการน�า้เสยีชมุชน จ�านวน 

๘ แห่ง และสถานีก�าจัดขยะมูลฝอยชุมชน จ�านวน  
๒๓ แห่ง ได้รับความเห็นชอบผลการวิเคราะห์จาก 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ผลลัพธ์
n มขีดีความสามารถในการบ�าบดัน�้าเสยีได้

ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจ�านวน
ประชาชนที่รับประโยชน์ประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ คน

n มีขีดความสามารถในการรองรับขยะ 
มลูฝอยประมาณ ๑,๐๐๐ ตนั/วนั และจ�านวนประชาชน
ที่รับประโยชน์ประมาณ ๑,๙๘๗,๐๐๐ คน

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
n องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยัง 

คงมข้ีอจ�ากดัในการจดัท�าข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน 
ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

๑.๓ การสนบัสนนุการด�าเนนิภารกจิถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ภายใต้แผนปฏบิตักิารเพือ่

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

n องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยัง 
ไม่มีการเตรียมความพร้อม อาทิ ความพร้อมด้านที่ดิน 
การศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบ การรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน การเตรียมการจัดเก็บ 
ค่าบริการบ�าบัดน�้าเสียชุมชน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
n ควรให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ และจงัหวดั ในการเพิม่ประสทิธภิาพ 
การด�าเนินงานแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนการเตรียม 
ความพร้อมในเรื่องเทคนิควิชาการ และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในล�าดับ
ความส�าคัญที่จะต้องมีระบบก�าจัดขยะมูลฝอยรวม  
และระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียชุมชน

n ควรมกีารตดิตามประเมนิผลการเดนิระบบ 
และบ�ารุงรักษาระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางสนับสนุนการด�าเนิน
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ

 

ระบบก�าจดัขยะมลูฝอยชมุชนเทศบาลเมอืงสโุขทยัธานี

ระบบบ�าบดัน�า้เสยีชมุชนเทศบาลเมอืงตาก จงัหวดัตาก

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
การผกูพนัให้ภาคธรุกจิเข้ามามส่ีวนรบัผดิชอบ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน เป็นพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประกอบกับกระแสความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจได้ผลักดันให้องค์กร
ธุรกิจให้ความสนใจต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่ม 
มากขึ้น ซึ่งภาคธุรกิจของประเทศไทยกว่า ๖๐ แห่ง ได้
ด�าเนินงานการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
มากมาย ทั้งด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ 
การฟื้นฟูระบบนิเวศ การเสริมสร้างความรู้และความ
ตระหนัก การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงงานวิจัย 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินงานร่วมกับ
คณะท�างานจดัท�าแนวทางการถอืปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุส�าหรบั
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาคธุรกิจ จัดท�าแนวทางการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ยนืโดยการมส่ีวนร่วมของภาคธรุกจิขึน้ อย่างไร
กต็าม มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีลไกหนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม และร่วมกบัภาครฐัป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและลดการ 
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

๑.๔ แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม

ของภาคธุรกิจ 

ผลผลิต
แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคธุรกิจ 

ผลลัพธ์
n มีกลไก/เครื่องมือในการบริหารจัดการ

และดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิ
งานของภาคธุรกิจ 

n ภาพลักษณ์ที่ดีขององค ์กรธุรกิจที่มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์ที่ดีของ 
ประเทศไทยในเวทีโลก ในการคงไว้ซึ่งทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละบรกิารของระบบนเิวศทีเ่ป็นต้นทนุทาง
ธรรมชาติไปสู่คนรุ่นต่อไป

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องใหม่

ส�าหรบัภาคธรุกจิหลายแห่ง โดยเฉพาะธรุกจิขนาดกลาง
และขนาดเลก็ทีย่งัไม่เหน็ความส�าคญัของการดแูลรกัษา
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยัง่ยนื ภาครฐัจงึจ�าเป็นต้องสร้างความรูแ้ละความเข้าใจ
ให้แก่ภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงพิบัติภัยจากการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อเสนอแนะ 
การขบัเคลือ่นไปสูภ่าคปฏบิตัคิวรมกีารจดัตัง้

คณะท�างานที่มาจากภาคธุรกิจและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่แปลงแนวทางดงักล่าวเป็นกจิกรรม/โครงการ และ
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบังเกิดผลที่ชัดเจน
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๑.๕ การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่น�าร่อง (จังหวัดพะเยา น่าน นครราชสีมา) 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุม และก�าจัด

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ก�าหนดมาตรการ ๑ แนวทางปฏิบัติ 

๑.๒ จัดท�าแผนและด�าเนินการควบคุมการแพร่ระบาด 

และ/หรอืก�าจดัชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุรานแล้วในรายการท่ี 

๑ ซึ่งจะต้องเป็นแผนจัดการเฉพาะชนิดพันธุ์ และต้อง

ด�าเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักที่

รับผิดชอบ และส�านักงานฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

ในการจัดท�าแผนและด�าเนินการควบคุมการแพร่

ระบาดและ/หรอืก�าจดัชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุรานแล้วใน

รายการที่ ๑ ซึ่งจะต้องเป็นแผนจัดการเฉพาะชนิดพันธุ์

และต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วน โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะท�างานชนิดพันธุ์

ต่างถิ่น ได้คัดเลือกจังหวัดที่มีความสนใจในปัญหา

ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ จังหวัดพะเยา 

น่าน และนครราชสีมา โดยส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุม

เผยแพร่เรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและมาตรการ 

ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดคัดเลือกชนิดพันธุ ์ 

ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรง และหาแนวทางในการจัดการ 

ผลการด�าเนินงาน
จังหวัดพะเยาเห็นว่าหอยเชอรี่เป็นชนิดพันธุ์

ต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงที่สุดของจังหวัด โดยจะก�าจัด

ผักตบชวาในกว๊านพะเยาก่อน เพื่อให้ประชาชนเห็น

ความส�าคัญของภัยคุกคามจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดย

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

พะเยาได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน ควบคุม และ

ก�าจดัชนดิพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน จงัหวดัพะเยา พร้อมทัง้

ประสานหน่วยงานภายในจงัหวดัให้ด�าเนนิงานเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ก�าจัดหอยเชอรี่และผักตบชวา 

จังหวัดน่าน ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ต่าง

ถิ่นที่รุกรานรุนแรงของจังหวัดได้ เพราะแต่ละพื้นที่

ประสบปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแตกต่างกัน มี 

องค์ความรู้พื้นบ้านแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน แต่ปัญหา

ส�าคัญของจังหวัดน่านคือ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อ

ปลกูไม้ต่างถิน่เป็นพชืเศรษฐกจิมากขึน้ ท�าให้มชีนดิพนัธุ์ 

ต่างถิ่นที่รุกรานเข้าไปในพื้นที่ด้วย เกษตรกรแก้ปัญหา

ด้วยการใช้ยาก�าจัดวัชพืชหรือเผาท�าลาย ซึ่งส่งผลต่อ 

ชนิดพันธุ์พื้นเมืองและพื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้นแนวทางการ

จัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของจังหวัดจึงมุ่งเน้น

การประชาสมัพันธ ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ะหว่าง

ปราชญ์ชาวบ้าน และการสนบัสนนุให้เกษตรกรปลกูไม้

ท้องถิ่นไว้ใช้ประโยชน์ 

จงัหวดันครราชสมีาเห็นว่าหอยเชอรี่เป็นชนิด

พนัธุต่์างถิน่ทีร่กุรานรนุแรงทีส่ดุของจงัหวดั ประมงจงัหวดั 

จึงสนับสนุนการจัดท�าโครงการในพื้นที่ระดับต�าบล 

พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วม

ด�าเนินงาน

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ 

ความหลากหลายทางชีวภาพไม่ใช ่เรื่อง

ที่มีล�าดับความส�าคัญสูงสุดของงานสิ่งแวดล้อมใน

จังหวัดต่างๆ ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหลักของ

แต่ละจังหวัดมีจ�านวนน้อยและมีภารกิจมาก ท�าให้ 

บางโครงการด�าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ หรือใช้เวลานาน

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับจังหวัด

เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความส�าคัญของความหลาก

หลายทางชีวภาพ และปัญหาคุกคามความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศ อันจะน�าไปสู่การสนับสนุน 

การด�าเนนิงานแบบบรูณาการของหน่วยงานส่วนภมูภิาค

๑.๖ การเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น�้าบางปะกง 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
พื้นที่ปากแม่น�า้บางปะกงเป็นพื้นที่ชุ่มน�า้ที่มี

ความส�าคัญระดับชาติ มีระบบนิเวศชายฝั่งทะเลที่เป็น

แหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง 

ต่อการด�ารงชวีติของคนในพืน้ที ่โดยเฉพาะนเิวศปากแม่น�า้

ทีป่ระกอบด้วย ป่าชายเลนซึง่เป็นแหล่งอาหาร ทีว่างไข่

และอนุบาลตัวอ่อนให้กับสัตว์น�้านานาชนิด ตลอดจน

เป็นแหล่งอาศัยของนกนานาพันธุ์ ในขณะเดียวกันก็มี

ความเปราะบางและอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงได้ง่าย 

จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมได้ด�าเนนิการศกึษาสถานภาพทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้าบางปะกง 

อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปากแม่น�้าบางปะกง

เกิดความสมดุล โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการด�าเนิน

การเพื่อก�าหนดเขตพื้นที่บริเวณปากแม่น�้าบางปะกง

เป็นพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด�าเนนิการตดิตามสถานภาพทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปากแม่น�้าบางปะกง 

เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรการตามเขตพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้

ประโยชน์พื้นที่ปากแม่น�้าบางปะกง

ผลผลิต
ข้อคิดเห็น แนวทาง การด�าเนินงานจัดการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่ ๓ จังหวัด น�าร่อง (จังหวัด

พะเยา น่าน นครราชสีมา) มีการจัดการชนิดพันธุ์

ต ่างถิ่นที่รุกรานที่สุดในจังหวัดพะเยาและจังหวัด

นครราชสีมา และมีการรับรู้มีความเข้าใจที่ดีเรื่องชนิด

พันธุ์ต่างถิ่นในจังหวัดน่าน

ผลลัพธ์ 
หน่วยงานและประชาชนของทั้งสามจังหวัด

เข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจากชนิดพันธุ์

ต่างถิน่ ท�าให้เกดิการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง ในแผนแม่บท

การพฒันากว๊านพะเยา แผนจงัหวดั ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 

และร่วมโครงการสหกรณ์เลี้ยงปลาไทย

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING

31



ผลผลิต
n ข้อมลูสถานภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมบริเวณปากแม่น�้าบางปะกง

n แนวทางการด�าเนินการตามมาตรการ 

คุม้ครอง สิง่แวดล้อมในแต่ละเขตพืน้ทีบ่รเิวณปากแม่น�า้

บางปะกง

n สือ่การเรยีนรู ้เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

การก�าหนดเขตและมาตรการตามเขตพื้นที่คุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม

n ข ้อเสนอแนะที่เป ็นประโยชน์ในการ 

ปรับปรุงมาตรการตามเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม

พื้นที่บริเวณปากแม่น�้าบางปะกง

ผลลัพธ์ 
หน่วยงานในพื้นที่รับทราบและน�าข้อมูล

สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ปากแม่น�า้บางปะกงไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารจดัการ

พื้นที่ปากแม่น�้าบางปะกง 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการด�าเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

โดยผลกัดนัและขบัเคลือ่นกลไกเครอืข่ายและเสรมิสร้าง 

องค์ความรู ้ในการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมปากแม่น�้าบางปะกง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบรหิารจดัการระบบนเิวศปากแม่น�้าให้กบัภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑.๗ การศึกษาเพื่อก�าหนดเขตพื้นที่ต้นน�้าล�าธารภาคเหนือเป็นพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม อ�าเภอ 

กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและวิเคราะห์ความส�าคัญ

ของพื้นที่แล้วเห็นว่า พื้นที่ต้นน�า้ล�าธาร (ลุ่มน�้าชั้น ๑ 

และ ๒) มีมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในเขตอ�าเภอกัลยาณิ

วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จ�าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้เป็น

พื้นที่ต้นน�้าล�าธาร เนื่องจากมีแนวโน้มที่อาจถูกบุกรุก

ท�าลาย หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ  

ของมนุษย์ได้โดยง่าย อาทิ จากการขยายตัวของ

ชุมชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญ 

ของพื้นที่จากการจัดตั้งขึ้นเป็นเขตการปกครองระดับ

อ�าเภอ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และ 

อัตลักษณ์ของชนเผ่าชาติพันธุ ์  ซึ่งเป ็นประชากร 

ส่วนใหญ่ของพื้นที่อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม ได้ด�าเนนิการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติ 

ส ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล ้อมแห ่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และประชมุหารอืร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 

เอกชน และประชาชน เพือ่ชีแ้จงท�าความเข้าใจ รบัทราบ 

สภาพปัญหา และรับฟังความคิดเห็นในการด�าเนิน

โครงการ โดยประสานหารือแนวทางการด�าเนินงาน 

ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด อ�าเภอ ผู้น�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู ้แทนเครือข่ายต่างๆ และ

ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ประกอบการพิจารณาก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความเหมาะสม

กับศักยภาพของระบบนิเวศลุ่มน�้า และความเป็นอยู่

ของประชาชน 
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ผลผลิต
ข้อมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการก�าหนด

เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของผู้น�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูแ้ทนเครอืข่ายต่าง ๆ  และ

ประชาชนในพื้นที่ 

ผลลัพธ์
ผู ้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู ้แทน 

เครือข่ายต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าใจแนวคิด

การก�าหนดเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม และมส่ีวนร่วม 

ในการเสนอแนะแนวทางในการก�าหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
ความไม่เข้าใจในเรื่องแนวทางการก�าหนด

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานและประชาชน

ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ 

ข้อเสนอแนะ 
การเตรียมความพร้อมในการประกาศพื้นที่

ต้นน�า้ล�าธารเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อม เหน็ควรต้อง

ประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน

พื้นที่ และต้องสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑.๘ การจดัท�าร่างแผนงบประมาณในเชงิบรูณาการพฒันาลุม่น�้าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
การจดัท�า (ร่าง) แผนงบประมาณในเชงิบรูณาการ 

พัฒนาลุ ่มน�้ าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๗ - 

๒๕๕๙ จัดท�าขึ้นโดยใช้กรอบแผนแม่บทการพัฒนา 

ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาที่ได้รับความเห็นชอบจากมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาฉบับ

ปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยเน้นประเดน็ปัญหา

เร่งด่วน ๗ ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ 

(ป่าบก และป่าพรุ) ให้เกิดความสมดุล 

(๒) การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้า

และประมงเพื่อการด�ารงชีพของคนลุ่มน�้า 

(๓)  การแก้ปัญหาความตืน้เขนิของทะเลสาบ

และแหล่งน�้าเพื่อการสัญจรทางน�า้ การระบายน�า้และ

ฟื้นฟูสัตว์น�้าในทะเลสาบสงขลา 

(๔) การป้องกันและควบคุมมลพิษ (มลพิษ

ทางน�้าและขยะ) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ

ประชาชน 

(๕) การลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่วิกฤติ 

(๖) การลดปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลให้

สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ 

(๗) การบรหิารจดัการลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา

อย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อมได้จดัประชมุกลุม่ย่อย (Focus Group) 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์จ�านวน ๗ ยุทธศาสตร์  

ระหว่างวนัที ่๔ – ๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏจังหวัดสงขลา เพื่อระดมความคิดเห็นจาก 

ทกุภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรพฒันา

เอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สือ่มวลชน จากนัน้มกีารประชมุสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ต่อ 

(ร่าง) กรอบแผนงบประมาณฯ จ�านวน ๒ ครั้ง ซึ่งแผน 

งบประมาณฯ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ๒๘ แผน

งาน ๘๒ โครงการ วงเงนิงบประมาณรวม ๑๑,๒๗๕.๖๘  

ล้านบาท มีการระบุพื้นที่ด�าเนินการที่มีล�าดับความ

ส�าคัญเร่งด่วนและตัวชี้วัดความส�าเร็จที่ชัดเจน คณะ

กรรมการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาพิจารณาให้

ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๒  

โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ทกุภาคส่วนทัง้หน่วยงานภาครฐั ทัง้ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 

ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายภาค 

ประชาชน ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็น

ผลผลิต
(ร ่าง) แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ

พัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ผลลัพธ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีการตั้ง 

งบประมาณด�าเนินโครงการตามแผนงบประมาณ

ในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา และ

สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต้แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการฯ เป็นปัจจัย

ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้การจัดท�าแผนงบประมาณฯ 

ประสบความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล 

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ทบทวนและปรบัปรงุแผนให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 

๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้

ยทุธศาสตร์แห่งชาตว่ิาด้วยการจดัการการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ เป็นกรอบ

ด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

ประเทศไทย พร้อมทั้งขอให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดท�า

แผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการจัด

ท�าแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งส�านักงานฯ  

ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๙๓ เพื่อ

ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ 

ทุกภาคส่วนในประเทศให้สามารถรองรับสถานการณ์

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นสู ่ระดับจังหวัดภาค และ

ประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะทัว่ประเทศต่อร่างแผนแม่บทฯ ใน ๕ ภมูภิาค 

ได้แก่ ภาคตะวันตก (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ภาคใต้ 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และ 

ภาคกลาง (กรงุเทพมหานคร) ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ 

นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  

และคณะรฐัมนตรพีจิารณาให้ความเหน็ชอบตามล�าดบั 

ผลผลิต
(ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๙๓ 

ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีการเตรียมการด้านนโยบาย

สาธารณะระดับชาติที่เหมาะสม เพื่อใช้รองรับและ

ก�าหนดทิศทางด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศ

เงื่อนไขความส�าเร็จ
การจดัท�านโยบายและแผนการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศในระดบัชาต ิต้องพจิารณาให้ครอบคลมุ 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อย่างรอบด้าน ทัง้ในระดบัประเทศ 

ตลอดจนระหว่างประเทศ รวมทัง้ต้องจดัให้มกีระบวนการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัย

ระยะเวลา งบประมาณ และบุคลากรที่เหมาะสม 

๑.๙ การจัดท�าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๙๓ 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ประเทศไทยมีย ่ านที่ อยู ่ อาศั ยดั้ ง เดิม  

เรยีกโดยทัว่ไปว่า ย่านชมุชนเก่า กระจายอยูท่ัว่ทกุภาค

ของประเทศ มรีปูแบบลกัษณะทีต่่างกนัไปตามลกัษณะ

ภมูปิระเทศ หรอืบรบิทของเมอืง เช่น ย่านกรงุรตันโกสนิทร์ 

ย่านชุมชนริมคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

ย่านชุมชนเก่าเมืองภูเก็ต ย่านชุมชนเก่ากาดกองต้า 

จังหวัดล�าปาง เป็นต้น ย่านชุมชนเก่าส่วนใหญ่มีอายุไม่

น้อยกว่า ๕๐ ปี บางแห่งมีอายุนับร้อยปี จัดได้ว่าเป็น

ศิลปกรรมประเภทหนึ่ง ตามนิยามศัพท์ที่ส�านักงานฯ 

ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้

ย ่านชุมชนเก่าเหล่านี้ เป ็นสัญลักษณ์ของ

อดีตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐานของ

ไทยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นเค้าโครง

ของชุมชนเมืองและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต  

ที่ประกอบไปด้วยอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม 

เฉพาะสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 

องค์ประกอบเหล่านี้ท�าให้เมืองแต่ละแห่งมีความเป็น 

เอกลักษณ์ ซึ่งถึงแม้สภาพทางกายภาพของย่านชุมชน 

เก่าเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ยังคงมีความเป็น 

ต้นก�าเนดิ ความเป็นของแท้ทีม่คีณุค่าทัง้ในด้านแนวคดิ

๑.๑๐ การจัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า 

การตั้งถิ่นฐาน การก่อก�าเนิดย่านชุมชน องค์ประกอบ

ของย่านชุมชน ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังย่านอื่น ๆ 

ของเมือง ย่านชุมชนเก่าจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง เป็น

มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่ไม่ได้มีความหมาย

ต่อผู้ที่อยู่อาศัยเท่านั้น หากแต่ยังเป็นแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรมที่ส�าคัญของเมือง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี สถาปัตยกรรม การวางผังเมือง รวมถึง

กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่แสดงถงึเอกลกัษณ์

ของเมืองนั้น ๆ
ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ  

ได้จัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ประเภทย่านชุมชนเก่าขึ้น เพื่อหาแนวทางรักษา ฟื้นฟู

เอกลกัษณ์ ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ และสนบัสนนุประชาชน

ในบริเวณย่านชุมชนเก่า ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

แหล่งศลิปกรรมอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม ซึง่สามารถ

น�าไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ 

เชิงวัฒนธรรมควบคู ่กันไปกับการอยู ่อาศัยได้อย่าง 

เหมาะสม 
ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีการเตรียมการด้านนโยบาย

สาธารณะระดับชาติที่เหมาะสม เพื่อใช้รองรับและ

ก�าหนดทิศทางด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศ

เงื่อนไขความส�าเร็จ
การจดัท�านโยบายและแผนการเปลีย่นแปลง

สภาพภมูอิากาศในระดบัชาต ิต้องพจิารณาให้ครอบคลมุ 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อย่างรอบด้าน ทัง้ในระดบัประเทศ 

ตลอดจนระหว่างประเทศ รวมทัง้ต้องจดัให้มกีระบวนการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัย

ระยะเวลา งบประมาณ และบุคลากรที่เหมาะสม 

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING

37



ผลผลิต
n มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลางและภาค

ตะวันออก

n ทะเบียนข้อมูลย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ 

ภาคกลางและภาคตะวันออก

n คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ประเภทย่านชุมชนเก่า

ผลลัพธ์
ได้กลไกส�าคัญที่ช่วยท้องถิ่นบริหารจัดการ

ย่านชมุชนเก่าของตน ไปในแนวทางทีต่ระหนกัถงึคณุค่า

ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของย่านชุมชน

เก่า และสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัหน่วยงานภาครฐั 

และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการอนุรักษ์ 

ย่านชมุชนเก่า และแนวทางการจดัท�ามาตรฐานคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
n ขาดความตระหนักและรับรู้ความส�าคัญ

ของการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า ของภาคประชาชนและ

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

n ขาดบุคลากรผู้น�าทั้งในภาคประชาชน 

และภาครัฐในการน�าผลของโครงการไปสู่การปฏิบัติ 

เงื่อนไขความส�าเร็จ
คุณค่าและความส�าคัญของย่านชุมชนเก่า

ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว  

ที่พร้อมส�าหรับการสร้างให้เกิดมูลค่าของท้องถิ่นต่อไป 

ย่านชุมชนเก่าถนนยมจินดา 

จังหวัดระยอง

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
“เมืองเก่า” เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม

และประวตัศิาสตร์ ภายในเมอืงเก่ามอีงค์ประกอบเมอืง

ที่ส�าคัญ ได้แก่ คูเมือง ก�าแพงเมือง วัด วัง คุ้มเจ้าเมือง  

และต้นไม้ใหญ่พื้นถิ่นที่อยู ่คู ่กับเมืองเก่า ปัจจุบัน 

การพฒันาและการขยายตวัของเมอืงโดยไม่มขีอบเขตและ 

ทศิทาง ท�าให้องค์ประกอบเมอืงหรอืคณุค่าของเมอืงเก่า

ลดความส�าคญัและถกูท�าลาย รวมทัง้มกีารใช้ประโยชน์

ที่ดินที่หลากหลายกิจกรรมทั้งภาคราชการและเอกชน

ที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถควบคุมได้ ท�าให้เมืองเก่า

หลายเมืองหมดสภาพและถูกท�าลาย ส่งผลให้คุณค่า

และเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าค่อย ๆ หมดไป 

ผลการด�าเนินงาน
การก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เป็น 

ขั้นตอนแรกของการด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา

เมืองเก่า โดยด�าเนินการศึกษาทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคด ีส�ารวจหลกัฐานภาคสนามองค์ประกอบเมอืง

ทีส่�าคญั รวมทัง้ปัญหาและภยัคกุคาม เพือ่ให้มขีอบเขต

พืน้ทีเ่มอืงเก่าทีช่ดัเจนทีจ่ะด�าเนนิการวางนโยบาย แผน

งาน โครงการ มาตรการและระเบยีบต่าง ๆ  ในการอนรุกัษ์

และพัฒนาเมืองเก่าต่อไป ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ 

เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ ๑ แล้ว รวม  

๙ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าล�าพูน  

เมืองเก่าล�าปาง เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าก�าแพงเพชร 

เมอืงเก่าลพบรุ ีเมอืงเก่าพมิาย เมอืงเก่านครศรธีรรมราช 

และเมอืงเก่าสงขลา ส�าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ส�านกังานฯ จงึได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งในการบรหิารจดัการ 

เมอืงเก่ากลุม่ที ่๒ จ�านวน ๕ เมอืงจากก�าหนด ๒๖ เมอืง 

ผลผลิต
ขอบเขตพื้นที่ เมืองเก่าและแนวทางการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รวม ๕ เมือง ได้แก่  

เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี  

เมืองเก่าร้อยเอ็ด และเมืองเก่าปัตตานี 

ผลลัพธ์
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและชมุชนในพืน้ทีเ่มอืง

เก่ามีความเข้าใจและเห็นคุณค่าความส�าคัญของเมือง

เก่า และรับรู้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่า

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ 

๒ จ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชาชน 

หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ร่วมกันก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เพื่อให้เป็นที่

ยอมรบัและสามารถด�าเนนิการอนรุกัษ์และพฒันาเมอืง

เก่าที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะ
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าต้องอาศัย

องค์ความรู ้และการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนเป็นหลกั 

ดังนั้น จึงต้องเสริมสร้างจิตส�านึกและความตระหนักรู้ 

ในคุณค่า การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองเก่า การ 

ส่งเสรมิการบรหิารจดัการทีด่ ีการสนบัสนนุด้านมาตรการ 

ทางกฎหมาย และระบบแรงจูงใจในการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่า

๑.๑๑ การก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ ๒ เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี  

เมืองเก่าร้อยเอ็ด และเมืองเก่าปัตตานี 
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ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม จึงได้ด�าเนินการก�าหนดเป้าหมาย

สดัส่วนและแนวทางการใช้ทีด่นิประเภทต่างๆ ทีส่อดคล้อง 

กับทิศทางการพัฒนาประเทศและศักยภาพของพื้นที่ 

ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้

ที่ดินอย่างยั่งยืน

ผลผลิต
สดัส่วนและแนวทางการใช้ทีด่นิแต่ละประเภท 

ทีส่อดคล้องกบัทศิทางการพฒันาประเทศและศกัยภาพ

ของพื้นที่ 

ผลลัพธ์
ประเทศไทยมเีป้าหมายสดัส่วนและแนวทาง

การใช้ทีด่นิระดบัประเทศทีผ่่านกระบวนการมส่ีวนร่วม

จากทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียให้การยอมรับ 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการก�าหนดเขตการ

ใช้ที่ดินเฉพาะด้านจ�านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการ

ทับซ้อนของเขตการใช้ที่ดินและความไม่ชัดเจนในการ 

ก�าหนดสัดส่วนการใช้ที่ดินของประเทศ ดังนั้น ควรน�า 

เป้าหมายสัดส่วนและแนวทางการใช้ที่ดินระดับประเทศ 

ไปสู่การจัดท�าแผนการใช้ที่ดินอย่างบูรณาการ เพื่อน�า 

ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น 

รูปธรรม

ข้อเสนอแนะ
ควรขบัเคลือ่นและด�าเนนิการ เพือ่ให้ทกุภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับเป้าหมายสัดส่วนการ

ใช้ที่ดินของประเทศ และน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

๑.๑๒ เป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมแีผนการใช้ทีด่นิของ

ชาติเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้ที่ดิน ดังนั้น

ต้องมีการก�าหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้ที่ดินในแต่ละ

ประเภทให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศ รวมทั้งสอดรับกับระบบนิเวศและความ 

สมดุลทางธรรมชาติในระยะยาว 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑.๑๓ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนพื้นที่เพื่อปิดนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก องค์การ

สงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
มาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ มีอ�านาจในการวาง

นโยบาย ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน 

และควบคุมการจัดที่ดินตามกฎหมาย และเนื่องจาก 

ข้อบังคับของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (พ.ศ. 

๒๕๑๙) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัด

ที่ดินตามโครงการจัดที่ดินเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจ�าการของ

กระทรวงกลาโหม มิได้ก�าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ปฏบิตัใินการส่งคนืพืน้ทีเ่พือ่ปิดนคิมฯ และคณะกรรมการ 

จดัทีด่นิแห่งชาต ิยงัไม่เคยพจิารณาในเรือ่งดงักล่าว และ 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นหน่วยจัดที่ดินของ 

กระทรวงกลาโหมภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ 

จัดที่ดินแห่งชาติ ได้จัดที่ดินให้แก่สมาชิกในนิคม

เกษตรกรรมทหารผ่านศึกอุดรธานีใกล้เสร็จสิ้น 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการ

จัดที่ดินแห่งชาติ จึงได้ด�าเนินการศึกษาแนวทางการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนพื้นที่เพื่อปิดนิคมเกษตรกรรม

ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมี 

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการส่งคนื 

พื้นที่เพื่อปิดนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก และจัดท�า 

ข้อมูลสารสนเทศการจัดที่ดินในนิคมฯ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการส่งคืนพื้นที่เพื่อปิดนิคมฯ และมอบ

พืน้ทีด่งักล่าวให้หน่วยงานตามกฎหมายด�าเนนิการต่อไป

ผลผลิต
n แนวทางการปฏบิตัใินการส่งคนืพืน้ทีเ่พือ่

ปิดนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก 

n ข้อมลูสารสนเทศการจดัทีด่นิ การจ�าแนก

พื้นที่ และจัดท�าแผนที่แสดงการครอบครองและการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร ในนิคมเกษตรกรรม

ทหารผ่านศึก จังหวัดอุดรธานี

ผลลัพธ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ สามารถปิด

นิคมและส่งคืนพื้นที่ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

และใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด�าเนินการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปตาม

กฎหมาย 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการอ้างสิทธิครอบครอง

ของราษฎรในนิคมฯ

ข้อเสนอแนะ
ควรส�ารวจการครอบครองที่ดินของราษฎร

เดิมก่อนจัดตั้งนิคม และราษฎรที่ครอบครองพื้นที่

ส่วนกลางของนิคมฯ เพื่อจัดท�าแผนที่แสดงการครอบ

ครองที่ดินดังกล่าวให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบพื้นที่นิคมฯ  

ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณา
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๒. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ส�านักงานฯ ได้ด�าเนินการด้านการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

โดยมกีารประกาศก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ

ทีต้่องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

รวม ๓๕ ประเภท และโครงการหรือกิจการที่อาจก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

จ�านวน ๑๑ ประเภท ในระยะที่ผ่านมาส�านักงานฯ  

ได้ด�าเนนิการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม และการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบั

ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม  

กระบวนการดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการ เพื่อตอบสนองต่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ควบคู่กับการพัฒนา

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพื่อให้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

เป็นที่ยอมรับในฐานะเครื่องมือที่ช ่วยป้องกันและ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินงาน
n การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผล 

กระทบสิ่งแวดล้อม

ส�านกังานฯ ในฐานะฝ ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ทั้ง ๑๒ ชุด 

ท�าหน้าที่ตรวจสอบรายงาน EIA และเสนอความเห็น

เบือ้งต้น รวมทัง้น�าคณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เข้า

ส�ารวจพื้นที่โครงการ ตลอดจนจัดประชุมเพื่อพิจารณา

รายงาน EIA ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านัก

งานฯ ได้จัดประชุม คชก. จ�านวนทั้งสิ้น ๓๔๓ ครั้ง และ

ได้แจ้งเห็นชอบรายงาน EIA รวมทั้งสิ้น ๕๐๓ โครงการ 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเภทการพิจารณา จ�านวนนิติบุคคล (ราย) เห็นชอบ (ราย)

การขอรับอนุญาตฯ

การขอเพิ่มผู้ช�านาญการฯ

การขอถอนผู้ช�านาญการฯ

การขอเปลี่ยนเจ้าหน้าที่

๒๘

๘

๔

๔๕

๒๕

๕

-

๔๕

n การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติ 

ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม

ในรายงาน EIA

ส�านักงานฯ ได้รับรายงานผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รวมทั้งสิ้น ๒,๔๗๑ ฉบับ และได้พิจารณาตรวจสอบ

โครงการ และแจ้งผลไปยังหน่วยงานอนุญาตและ

เจ้าของโครงการ รวมทั้งสิ้น ๘๔๑ ฉบับ 

n การพิจารณาผู้มีสิทธิท�ารายงานการ 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณาผู ้มี

สิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ได้มีการประชุมรวม ๑๕ ครั้ง และคณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ารายงาน

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมได้มกีารประชมุรวม 

๒๗ ครั้ง มีผลการพิจารณาดังนี้

n การจัดประชุมและสัมมนาด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๑๕ ครั้ง

  การประชุมชี้แจงเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ข้อมูลเพื่อประชาชน 

จ�านวน ๕ ครั้ง

  การประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านสมุทรศาสตร์ในรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๓ ครั้ง

  การประชุมหารือนิยามของโครงการอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า จ�านวน ๕ ครั้ง 

  การประชมุสมัมนานติบิคุคลผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม จ�านวน 

๑ ครั้ง 

  การสัมมนาเรื่องการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย 

ที่แท้จริงในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Meaningful Participation in EIA) จ�านวน ๑ ครั้ง 

ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน

และทกุภาคส่วนมคีวามเชือ่มัน่ในกระบวนการประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

น�าระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปใช้เพื่อ

ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลด

ปัญหาความขดัแย้งของประชาชนหรอืชมุชนในพืน้ทีท่ีม่ี

การพฒันาโครงการ ตลอดจนท�าให้ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมไม่เสื่อมโทรมลงไปกว่าก่อนมีการ 

พัฒนาโครงการ
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ผลผลิต
n รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ทีเ่สนอส�านกังานฯ และได้รบัการพจิารณาจากเจ้าหน้าที่ 

สผ.

n รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. ๕๐๓ โครงการ

n รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพิจารณา

และแจ้งผลการพิจารณา ๘๔๑ ฉบับ

n หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน

ทั่วไป เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการด�าเนิน

การด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการด้าน 

สิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA จ�านวนทั้งสิ้น ๓,๑๗๘ คน

ผลลัพธ์
n หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าไปใช้เพือ่ 

ลดความขัดแย้งของประชาชน หรือชุมชนในพื้นที่ที่ 

มีการพัฒนาโครงการ 

n ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ไม่เสื่อมโทรมลงมากไปกว่าก่อนมีการพัฒนาโครงการ 

n ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ที่มีการพัฒนา

โครงการที่จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตหรือสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
ปัญหา อุปสรรค

n การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA รวมทั้ง

หน่วยงานอนมุตั/ิอนญุาต น�ามาตรการด้านสิง่แวดล้อม 

ในรายงาน EIA ไปประกอบในเงือ่นไขการอนมุตั/ิอนญุาต 

ไม่ครบถ้วน

n คุณภาพของรายงาน EIA ที่จัดท�าโดย

นิติบุคคลผู้จัดท�ารายงาน EIA

n จ�านวนบุคลากรในการพิจารณารายงาน 

EIA และพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ไม่เพียงพอ เนื่องจาก

บุคลากรไม่ได้รับเพิ่มเติม ในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น

ทุกปี

เงื่อนไขความส�าเร็จ

n บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประกอบ

กับใช้มาตรการจูงใจในด้านอื่น ๆ เช่น ให้รางวัลกับ 

ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติดี หรือมีมาตรการจูงใจทางด้าน

ภาษี เป็นต้น

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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n ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอนการพจิารณา 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาความรู้ และ

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 

n หน ่ วยงานอนุมัติ /อนุญาตต ้องน� า 

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปก�าหนดในเงื่อนไขการ

ข้อเสนอแนะ
การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และการประเมนิสิง่แวดล้อม

ระดบัยทุธศาสตร์จ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ประกอบด้วยหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งหน่วยงานที่มีอ�านาจในการอนุมัติ อนุญาต และหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ผู้ประกอบการ/เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท�ารายงาน EIA 

ประชาชน/ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนสื่อสาร

มวลชนที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการ EIA ให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมัติ/อนุญาตให้ครบถ้วน และก�ากับดูแลการปฏิบัติ

ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA อย่าง

เคร่งครัด

n นิติบุคคลผู้จัดท�ารายงาน EIA จะต้อง

ด�าเนินงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและขั้นตอน 

ตามกฎหมาย รวมทั้งมีจรรยาบรรณในหน้าที่ความ 

รบัผดิชอบ

n ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรายงาน 

EIA ที่ผ ่านความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติตาม

มาตรการในรายงาน EIA ให้เป็นปัจจบุนั และหน่วยงาน/ 

ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้

n พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการประเมนิ

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
กองทนุสิง่แวดล้อมจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการความร่วมมือ 

ของทุกภาคส่วนในการจัดให้มีระบบบ�าบัดอากาศเสีย 

น�้าเสีย และระบบก�าจัดของเสีย ส�าหรับควบคุม บ�าบัด

และขจดัมลพษิ รวมทัง้การด�าเนนิกจิกรรมใดๆ เพือ่การ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส�านักงานฯ ได้ด�าเนินงานมา ๒๐ ปีเต็ม 

ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ที่เป็นส่วน

ราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ และ

เอกชน องค์กรเอกชน ในการจัดให้มีระบบบ�าบัด 

น�า้เสยี/อากาศเสยี ระบบก�าจดัของเสยี รวมทัง้สนบัสนนุ

องค์กรเอกชนด้านการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน 

การด�าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมจนถึงปัจจุบันมี จ�านวนรวมทั้งสิ้น ๒๕๖ 

โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๗๔.๐๘ ล้านบาท 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีหน่วยงานที่ได ้รับ 

การสนบัสนนุทัง้สิน้จ�านวน ๑๒ โครงการ วงเงนิ ๑๗๗.๓๒  

ล้านบาท ดังนี้
เงินอุดหนุน อปท. ๒ โครงการ ส่วน 

ราชการ ๒ โครงการ
n โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดั 

น�้าเสียของเทศบาลต�าบลกุดจิก จ.นครราชสีมา วงเงิน 

๑๑.๔๗ ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนจากกองทุน ๑๐.๗๐ 

ล้านบาท เทศบาลสมทบ ๑.๑๕ ล้านบาท โดยด�าเนนิการ 

ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี ชมุชนบสุามคัคี 

เทศบาลต�าบลกดุจกิ จงัหวดันครราชสมีา เป็นระบบบ่อ 

ปรับเสถียรสามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ประมาณ ๕๐๐ 

ลกูบาศก์เมตรต่อวนั สามารถรองรบัน�า้เสยีในพืน้ทีช่มุชน 

หนาแน่นของเทศบาลต�าบลกุดจิก ได้ถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๑

๓. การบริหารจัดกองทุนสิ่งแวดล้อม

n โครงการก่อสร้างบ่อรวมน�้าชะขยะ  

พร้อมสถานีสูบบริเวณหลุมฝังกลบขยะบ้านค�าปอน  

ของเทศบาลนครขอนแก่น วงเงิน ๗๓.๓๔ ล้านบาท 

เป็นเงินอุดหนุนจากกองทุน ๕๑.๓๔ ล้านบาท  

เทศบาลสมทบ ๒๒.๐๐ ล้านบาท ด�าเนินการดังนี้ 

 v ด�าเนินการก่อสร้างบ่อรวบรวมน�้าชะ

ขยะพร้อมสถานีสูบ เพื่อรวบรวมน�้าชะขยะเข้าสู่ระบบ

บ�าบดัน�า้เสยี เพือ่ป้องกนัไม่ให้น�า้ชะขยะไหลล้นออกนอก

พื้นที่ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดยรอบ

 v จัดซื้อเครื่องจักร ๔ รายการ

  - รถขดุไฮดรอลกิตนีตะขาบ ชนดิแขน

ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

  - รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ชนิด 

แขนยาวไม่น้อยกว่า ๙.๕ เมตร

  - รถยนต์บรรทุกเทท้าย ๑ ล้อ

  - รถขุดหน้าตักหลัง เครื่องยนต์ดีเซล

ก�าลังไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46



(Dynamic Spatial Model) เพื่อศึกษาพัฒนา ติดตาม 

และประเมินสถานการณ์คุณภาพน�า้ จากแหล่งก�าเนิด

มลพิษทางน�้าทั้งที่ทราบ (point source) และไม่ทราบ

แหล่งที่มา (non-point sources) ซึ่งส่งผลโดยตรง

ต่อคุณภาพน�้าแม่น�้าเพชรบุรี โดยจะเน้นพิจารณาตาม 

แนวทาง Activity-based Approach เป็นหลัก  

ซึ่งบริเวณพื้นที่ศึกษาจะเน้นตามแนวแม่น�้าเพชรบุรี 

ระยะทางทั้งสิ้น ๒๑๐ กิโลเมตร
เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 

๑ โครงการ
n โครงการสร ้างความตระหนักรู ้และ 

การมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรดิน น�้า ป่า 

ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ของสมาคมเพื่อนภู 

วงเงิน ๔.๐๕๔ ล้านบาท เป็นการรณรงค์การท�าเกษตร

วิถีธรรมชาติ และการฟื้นฟูป่าสาธารณะ โดยสร้าง

กระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิตามวถิวีฒันธรรม

ของชุมชนที่พัฒนาจากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

สร้างตัวอย่างพื้นที่น�าร่องที่เป็นต้นแบบในที่ดินท�ากิน 

ของตนเองและป่าสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

n โครงการการวางแนวทางการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจัดการเชื้อเพลิงป่าเต็งรัง โดยใช้แบบ 

จ�าลองไฟป่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ วงเงิน ๕.๐๐ ล้านบาท ด�าเนินการวิจัยเพื่อใช้

แบบจ�าลองไฟป่าเป็นเครือ่งมอืช่วยในการจดัการไฟป่า  

ให้สามารถใช้ประโยชน์จากไฟป่าที่มีความรุนแรงต�่า 

หมอกควันน้อย ในการลดการสะสมของเชื้อเพลิง  

และรักษาระบบนิเวศของป่าเต็งรัง ด้วยกระบวนการ

มีส่วนร่วม โดยการสร้างชุมชนบ้านแม่เตี๊ยะใต้ ต�าบล

สบเตี๊ยะ อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชน

ต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดรูปแบบความร่วมมือกับ 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ในการจัดการ 

ไฟป่าสู่ชุมชนอื่นได้

n โครงการพัฒนาแบบจ�าลองเชิงพื้นที่แบบ 

พลวัตเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์คุณภาพ 

น�า้ กรณศีกึษาแม่น�า้เพชรบรุ ีของส�านกังานปลดักระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการโดย 

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ราชบุรี วงเงิน ๔.๘๒๐ 

ล้านบาท เป็นการพฒันาแบบจ�าลองเชงิพืน้ทีแ่บบพลวตั 
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รวมทั้งส ่งเสริมให้เกิดการบูรณาการจากภาคีทุก

ภาคส่วน ในกระบวนการวางแผน และการด�าเนิน

กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ 

จากการเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติใน

ท้องถิ่น ซึ่งด�าเนินการในพื้นที่ ๑๐ หมู่บ้าน ๕ โรงเรียน  

ใน ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

ในกระบวนการผลติ ส�าหรบัตะกอนทีผ่่านการหมกัย่อย

แล้ว ตะกอนแห้งจะถูกกวาดเก็บไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

เพื่อการเกษตร ส่วนน�้าเสียที่ผ่านการหมักย่อยแล้ว

จะถูกส่งไปบ�าบัดต่อในระบบบ�าบัดขั้นหลัง เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานน�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  

ก่อนปล่อยลงสู่คลองมหาสวัสดิ์

n โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไบโอแก๊ส 

ของ บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จ�ากัด วงเงินกู้ ๕ ล้านบาท 

ซึ่งบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเลี้ยงสุกรครบวงจร มี

ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ Covered Lagoon การ

ท�างานของระบบจะพยายามให้น�้าเสียไหลเข้าสู่ระบบ 

ทางด้านล่างของบ่อ แล้วผสมเข้ากับตะกอนแบคทีเรีย 

ที่ตกตะกอนอยู่บริเวณก้นบ่อ จากนั้นไหลไปตามแนว

ยาวของบ่อ โดยระบบรวบรวมน�า้ออกอยู่ด้านบนของ

บ่อในอีกฝั่งหนึ่ง แบคทีเรียประกอบด้วยที่อยู่ในสภาวะ

ไม่ใช้อากาศทัง้สองแบบ ได้แก่ แบคทเีรยีสร้างกรด และ

สร้างมีเทน เพื่อเป็นการจัดการฟาร์มให้เป็นมิตรกับ 

สิง่แวดล้อมโดยไม่ให้มกีลิน่เหมน็รนุแรง จงึต้องมกีารน�า

ระบบ Covered Lagoon บ�าบัดน�้าเสีย และมีการน�า

ก๊าซชีวภาพกลับมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานเชื้อเพลิง

เงินกู ้เอกชน ๗ โครงการ
n โครงการปรบัปรงุระบบบ�าบดัน�า้เสยีเพือ่

ผลิตก๊าซชีวภาพและปรับเปลี่ยนหม้อไอน�้า ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์อาหารเชพช้อย จ�ากัด วงเงินกู้ ๑๖.๗๑๕ 

ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร  

ตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรี ในกระบวนการผลิตมีปริมาณ 

น�า้เสยีเกดิขึน้ ๕๐๐ ลบ.ม./วนั มค่ีา COD เฉลีย่ ๗,๐๐๐ 

มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน�้าเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณมาก 

โรงงานได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลและสร้างระบบ

ผลิตก๊าซชีวภาพแบบถังกวนสมบูรณ์ (Continuously 

Stirred Tank Reactor, CSTR) ซึ่งก๊าซชีวภาพที่เกิด

ขึน้จะถกูน�าไปใช้ประโยชน์เป็นเชือ้เพลงิในหม้อไอน�า้ใช้

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
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ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า 

นอกจากนีก้ากทีไ่ด้จากการหมกัก๊าซชวีภาพจะมกีารน�า

ไปท�าเป็นปุ๋ยอีกด้วย

n โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ�าบัด 

น�้าเสียส่วนกลางของเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค ของบริษัท สยาม 

อีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จ�ากัด วงเงินกู้ ๒๒.๒๐  

ล้านบาท บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิจดัสรรทีด่นิเพือ่อตุสาหกรรม 

จัดตั้ งเป ็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมในนาม  

เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัส 

เตรียลพาร์ค และได้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง 

ขัน้ที ่๑ และ ๒ แบบเคมแีละชวีภาพ ความสามารถรองรบั 

ปรมิาณน�า้เสยีอยูท่ี ่๔,๗๕๐ ลกูบาศก์เมตร/วนั สามารถ

บ�าบัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด จึงมีแนวคิดใน

การออกแบบระบบบ�าบัดน�้าเสียขั้นที่ ๓ เป็นระบบ

แบบ Activated Carbon Treatment ก�าลงัการบ�าบดั 

วนัละ ๕,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร ดงันัน้ในอนาคตการบ�าบดั

น�้าเสียรวมจะผ่านการบ�าบัดทางเคมี การบ�าบัดทาง

ชีวภาพ และการบ�าบัดขั้นสูงแบบ Activated Carbon 

Treatment น�า้ทีอ่อกมาจะมลีกัษณะใส ไม่มโีลหะหนกั

ปนเปื้อน สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

n โครงการก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพของ

ฟาร์มม่วนใจ๋ บริษัท ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์รี่ จ�ากัด วงเงิน 

๕.๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจฟาร์มสุกร

ระดับพ่อแม่พันธุ์ ส�าหรับผลิตลูกสุกรเพื่อออกจ�าหน่าย

ให้กบัลกูค้าทัว่ไปน�าไปเลีย้งต่อเป็นสกุรขนุ โดยบรษิทัฯ 

มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม

อันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สุกรขับถ่ายออกมา โดยจัดให้

มีระบบบ�าบัดของเสียที่ฟาร์มมาตรฐานทั่วไปมี ทั้งยัง

มีความต้องการน�าก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบ�าบัดมา

เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในฟาร์ม บริษัทฯ 

ได้เลือกใช้ระบบ Cover Lagoon ซึ่งก่อสร้างบนเนื้อที่ 

Annual Report 2012
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๑๕ ไร่ ประกอบด้วย บ่อกักเก็บ บ่อน�้าล้น และเครื่อง

ก�าเนดิกระแสไฟฟ้าและจ่ายไฟทีเ่กดิสูโ่รงเรอืนเลีย้งสกุร 

n โครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย  

โดยการใช้พชืน�า้และวธิธีรรมชาต ิบรษิทั ไทย ปังก้า ฟาร์ม  

จ�ากดั วงเงนิ ๑๒ ล้านบาท ซึง่บรษิทัฯ ตัง้อยูท่ีบ้่านโคกก่อง  

ต�าบลบัวบาน อ�าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์  

ด�าเนนิกจิการเลีย้งสตัว์น�า้ในเชงิพาณชิย์ และเป็นผูเ้ลีย้ง

ปลาเผาะรายใหญ่ของประเทศ เนือ่งจากน�า้เสยีจากการ

เลี้ยงปลาที่ต้องระบายสู่คลองชลประทาน และแหล่ง

น�้าสาธารณะ ท�าให้ชาวนาและเกษตรกรรอบๆ ได้รับ 

ผลกระทบจากน�า้เสยีดงักล่าว ดงันัน้ บรษิทัฯ จะด�าเนนิ

การก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบน�้าวน โดยการใช้

พชืน�า้และการไหลหมนุเวยีนเพือ่บ�าบดัน�า้เสยีทีเ่กดิจาก

การเลีย้งปลา สามารถน�าน�า้ทีบ่�าบดักลบัไปใช้เลีย้งปลา 

อีกครั้ง เป็นการลดการใช้เคมีภัณฑ์และกระแสไฟฟ้า

ในการบ�าบัดน�้าที่เกิดจากการเลี้ยงปลา ลดต้นทุน 

ในส่วนของการผลติและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 

ไม่ท�าให้เกิดปัญหาน�้าเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชนใกล้เคียง

n โครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จ�ากัด วงเงิน ๑๙.๕๐ 

ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ถนนบ้านแพ้ว-

นครปฐม ต�าบลตลาดจินดา อ�าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ด�าเนินธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด

ประเภท PET โดยใช้เทคโนโลยีการบรรจุแบบปลอด

เชื้อ (Aseptic) มีก�าลังการผลิต ๖๐๐ ขวดต่อวัน  

ส�าหรับขวดขนาด ๓๘๐ มิลลิลิตร และบริษัทฯ  

อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิด

บรรจุขวด จะด�าเนินการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

ทีไ่ด้จากกระบวนการผลติดงักล่าว ซึง่จะสามารถบ�าบดั

น�้าเสียได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน

n โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิต 

ก๊าซชีวภาพและบ�าบัดน�้าเสียจากมูลไก่ของบริษัท  

พลวทิยาฟาร์ม จ�ากดั วงเงนิ ๒๑.๐๐ ล้านบาท ด�าเนนิการ 

ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบ�าบัด 

น�า้เสยีจากมลูไก่ โดยใช้เทคโนโลยรีะบบผลติก๊าซชวีภาพ

แบบ CMU-CD (Chiang Mai University Channel 

Digester) ขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิต

ก๊าซชีวภาพได้ไม่ต�่ากว่า ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน  

ณ บรษิทั พลวทิยาฟาร์ม จ�ากดั ถนนมติรภาพ ต�าบลเก่างิว้  

อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัทด�าเนินธุรกิจฟาร์ม

เลี้ยงไก่ไข่ เนื้อที่ ๙๐ ไร่ มีจ�านวนไก่ไข่ ๓๒๐,๐๐๐ ตัว  

ก�าลังการผลิต ๒๕๔,๔๖๘ ฟองต่อวัน ซึ่งระบบผลิต 

ก๊าซชีวภาพและบ�าบัดน�้าเสียจากมูลไก่ จะช่วยลด

ปัญหามลพิษทางอากาศ (มลพิษทางด้านกลิ่น) ต่อ

ชุมชนได้ รวมทั้งยังน�าก๊าซชีวภาพที่ได้ไปผลิตกระแส

ไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์มด้วย
การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน 

สิ่งแวดล้อม
กองทุนสิ่งแวดล้อมได้มีการพัฒนา ปรับปรุง

การบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินการ

มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์

ของกองทุนฯ ที่เป็นมาตรการทางด้านการเงินที่จะ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
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สร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ในการเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ สรุปการด�าเนินการ

ส�าคัญดังนี้

n การจดัท�าประกาศคณะกรรมการกองทนุ

สิง่แวดล้อม เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข ในการพจิารณาให้

กูย้มื อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาปลอดการช�าระคนืเงนิต้น 

และระยะเวลาช�าระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาผลกระทบ

จากเหตุอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากได้เกิดอุทกภัย

รุนแรงใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบบ�าบัด

น�า้เสยี ระบบก�าจดัของเสยี หรอืระบบบ�าบดัอากาศเสยี  

ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และ

เอกชน ดังนั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมจึงเห็นสมควรที่จะ

ให้การสนับสนุนภาคส่วนดังกล่าว ในการฟื้นฟูหรือ

ปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย ของเสีย หรืออากาศเสีย 

ให้สามารถใช้งานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดท�าและ

ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง  

หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข ในการพจิารณาให้กูย้มื อตัราดอกเบีย้ 

ระยะเวลาปลอดการช�าระคืนเงินต้น และระยะเวลา

ช�าระหนีเ้งนิกูย้มืเพือ่บรรเทาผลกระทบจากเหตอุทุกภยั 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวนัที ่๓ เมษายน ๒๕๕๕ ซึง่มผีลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นดังนี้ 

 l องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เดมิอตัรา

ร้อยละ ๒.๒๕ เหลือร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี

 l รฐัวสิาหกจิ เดมิอตัราร้อยละ ๒.๕๐ เหลอื 

ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี

 l ภาคเอกชน เดิมอัตราร้อยละ ๒ - ๓ 

เหลือร้อยละ ๑ - ๒ ต่อปี

n จดัท�าคูม่อืการด�าเนนิงานตามมาตรา ๘๘ 

และ ๙๓ แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ด�าเนินการจัดท�า 

คูม่อืฯ เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้อง ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุเงนิกองทนุสิง่แวดล้อม 

ส�าหรบัก่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยีรวม หรอืระบบก�าจดั

ของเสียรวม รวมทั้งการจัดหาหรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือและเครื่องใช้ในการด�าเนินงานและบ�ารุง

รักษาระบบฯ ได้มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมที่

จะด�าเนินการก�าหนดอัตราค่าบริการ และการจัดเก็บ 

ค่าบริการจากระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม หรือระบบก�าจัด

ของเสียรวม โดยให้น�าค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บ

ได้หักส่งเข้ากองทุนฯ ตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดล้อมก�าหนด ให้สามารถด�าเนินการได้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามหลักการ 

ผูก่้อมลพษิเป็นผูจ่้าย และการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

n การตดิตามและประเมนิผลประสทิธภิาพ

ของระบบบ�าบดัน�า้เสยี และระบบก�าจดัขยะมลูฝอยรวม 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�า

โครงการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพระบบ

บ�าบัดน�้าเสียรวม และระบบก�าจัดขยะมูลฝอยรวมที่ได้

รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๓๙ 

พื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ บทเรียนในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงการ

บริหารจัดการในการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อด�าเนิน

การในกิจการตามมาตรา ๒๓ (๑) ให้มีประสิทธิภาพ

ตอบสนองต่อวตัถปุระสงค์ของกองทนุฯ ทีจ่ะสนบัสนนุ

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

n การแต่งตั้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกรรมการ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๕ ท่าน ได้ครบวาระซึง่มรีะยะเวลา ๓ ปี ในวนัที่  

๖ เมษายน ๒๕๕๕ ส�านกังานฯ ได้น�าเสนอคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการผูท้รงคณุวฒุชิดุใหม่ ซึง่คณะกรรมการฯ ได้มมีติ 
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เหน็ชอบให้แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ จ�านวน ๕ ท่าน คือ

- นายธเรศ ศรีสถิตย์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- นางนศิานาท สถริกลุ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และ

ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ

จัดการมลพิษ

- นายปกรณ์ ปรยีากร ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์

- นางสาวแสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล ปัจจุบัน

ด�ารงต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน

สิ่งแวดล้อม และประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

- นายณรงค์ ใจหาญ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลผลิต
n การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ ตามมาตรา ๒๓(๑) ให้ส่วนราชการ 

และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๔) 

สนับสนุนเงินกู้ให้กับภาคเอกชน ตามมาตรา ๒๓(๓) 

จ�านวน ๑๒ โครงการ

n การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน 

สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๔ เรื่อง

ผลลัพธ์
n การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน และถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

n การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพบรรลวุตัถปุระสงค์ และ

เจตนารมณ์ของกองทุนฯ

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ 
n กองทุนฯ ยังขาดสภาพคล่องในการ

บริหารจัดการในรูปแบบกองทุนฯ ขาดเงินหมุนเวียน

เข้า และไม่มีแหล่งรายรับทางตรงที่แน่นอน

n ไม่มีกรอบการสนับสนุนที่ชัดเจนในการ 

ตอบสนองต่อการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม

ในการสนับสนุนในแต่ละกลุ่มปัญหา 

n กองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นที่รู ้จักของ

สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับบริการ ตามที่

กฎหมายก�าหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน

ข้อเสนอแนะ
ให้มีการท�าการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง

และแพร่หลายมากขึ้น และปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพและเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๔. การศึกษา วิจัย และการสร้างองค์ความรู ้

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดให้วันที่ 

๒๒ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความ

หลากหลายทางชีวภาพ (International Day for 

Biological Diversity) เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลก

เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของความหลาก

หลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งจะมีการก�าหนดหัวข้อ (theme) ส�าหรับ 

การฉลองในแต่ละปี ส�าหรับปี ๒๕๕๕ (ค.ศ. ๒๐๑๒) นี้ 

ส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 

ทางชวีภาพได้ก�าหนดหวัข้อคอื “ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง” (marine and coastal 

biodiversity) เนื่องจากในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมทาง 

ทะเลและชายฝั่งทั่วโลกก�าลังถูกคุกคามและเปลี่ยน

สภาพไปอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการแก้ไขประเดน็ปัญหา

ดงักล่าว และส่งเสรมิให้ประชาคมโลกตระหนกัถงึความ

ส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝั่ง 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว 

จึงได้จัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสวันสากล

แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ๒๕๕๕ ภายใต้

หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝั่ง”เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักถึงความ

ส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ

ชายฝั่ง เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลผลิต
การประชมุเพือ่น�าเสนอ หารอื และตลอดจน

แจกจ่ายเอกสารวชิาการเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจเรือ่ง 

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ 
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้

ตระหนกัถงึคณุค่า ความส�าคญัของความหลากหลายทาง

ชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งรับทราบเป้าหมาย 

การเพิ่มพื้นที่คุ ้มครองทางทะเลและชายฝั ่งขึ้นจาก 

ร้อยละ ๑ เป็นร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๐๒๐ 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การจดัประชมุวนัสากลแห่งความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการ

ด�าเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทยให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

ไอจิของกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น  

จึงต้องการขยายการด�าเนินงานให้ประชาชนและ 

ทุกภาคส่วนได้มีส ่วนร่วมแต่ไม่ได้รับงบประมาณ 

ด�าเนินงานเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
ควรสนบัสนนุและขอความร่วมมอืให้หน่วยงาน 

ภาคธุรกิจ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนจัดงาน 

เช่นเดียวกันในจังหวัดและท้องถิ่น

๔.๑ การจัดประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา 
“พระมารดาแห่งการคุ ้มครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ” แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชนินีาถ เพือ่เฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในปีสากลแห่งความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ ที่ทรงอนุรักษ์
และคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศ ด้วยพระปรีชาสามารถและ
พระอุตสาหะวิริยะมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นที่
ประจักษ์ 

ผลการด�าเนินงาน
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  

ได้ก�าหนดการจดังานขึน้ระหว่างวนัที ่๑๕ - ๑๙ สงิหาคม 
๒๕๕๕ ภายใต้ชื่อ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา  
รกัษ์ป่า รกัษ์น�า้ รกัษ์แผ่นดนิ เฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระมารดา
แห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีจิตส�านึก 
เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ นอกจากนี้ 
ยังมีหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสมาคมและโครงการ 
พระราชด�าริต่าง ๆ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย

ส�านักงานฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดกิจกรรม
และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ “ใต ้ร ่มพระบารมี 
คุ ้มครองสรรพชีวิต” ในระหว่างวันดังกล่าวข้างต้น  

ณ  สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิฯ์ เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 
และร ่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยเลขาธิการส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวาย
รายงานความเป็นมาในการจดักจิกรรม พร้อมทลูเกล้าฯ 
ถวายหนังสือที่ระลึก 

ผลผลิต
กิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระมารดา
แห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ “ใต้ร่ม
พระบารมี คุ้มครองสรรพชีวิต” 

ผลลัพธ์
พระเกียรติคุณพระมารดาแห่งการคุ้มครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน และสร้างจิตส�านึกให้เกิดความรู้สึกรัก 
และหวงแหนความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศ

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ควรขยายการด�าเนินงานไปยัง 
ทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับความ 
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าว 
ต้องมนีโยบายระดบักระทรวงและงบประมาณสนบัสนนุ
ให้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
ควรมหีน่วยงานรบัผดิชอบการเทดิพระเกยีรติ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เพือ่ด�าเนนิงาน
อย่างยิง่ใหญ่และยัง่ยนื

๔.๒ การจัดกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมารดา

แห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการส�ารวจและจัดท�าข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤติทางความ

หลากหลายทางชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๔๘ โดยการส�ารวจใน ๗ ระบบนเิวศหลกั ตามโปรแกรม 

งานอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ได้แก่ ระบบนิเวศป่าไม้ ภูเขา พื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น 

แหล่งน�้าในแผ่นดิน ทะเลและชายฝั่ง เกาะ และเกษตร 

ผลการด�าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ด�าเนินการ

อกี ๔ ระบบนเิวศ ได้แก่ ระบบนเิวศภเูขา ป่าไม้ แหล่งน�้า 

ในแผ่นดิน และเกษตรของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ

ล�าพูน ซึ่งผลการศึกษาส�ารวจท�าให้ได้ข้อมูลสถานภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพทีถ่กูต้องและเป็นปจัจบุนั 

ซึ่งสามารถใช้ติดตามการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพจากกิจกรรมต่างๆ ที่คุกคามระบบนิเวศและ 

ชนิดพันธุ์ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 

รวมถึงชนิดพันธุ์หายาก และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น 

ผลผลิต
รายงานสถานภาพความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่วิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพ 

พร้อมแผนทีก่ารแบ่งเขตระบบนเิวศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

๔.๓ การประเมนิสถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีว่กิฤตภิาคเหนอื (จงัหวดัเชยีงใหม่ และล�าพนู) 

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน

พื้นที่วิกฤติทางความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

นิเวศที่ศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ และล�าพูน และ 

เผยแพร่ผ่านกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความ

หลากหลายทางชวีภาพ (http://chm-thai.onep.go.th)

ผลลัพธ์
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยว

กับสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกต้อง 

และทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
n ฝ่ายบริหาร/นโยบายที่มีหน้าที่ในการ

จัดสรรงบประมาณไม่เห็นควรส�าคัญของงานด้านการ

ส�ารวจและจัดท�าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

n ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ 

นกัอนกุรมวธิานในการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลู มผีลต่อ

การได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งรดัการส�ารวจและประเมนิสถานภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว เพื่อน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญและก�าหนด

นโยบายและแผนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์ 

สายพันธุ์ และพื้นที่ที่ถูกคุกคามในระดับวิกฤติ

Annual Report 2012
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และยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักแก่สาธารณชนในเรื่องความหลาก
หลายทางชีวภาพ

ผลผลิต
แนวทางการด�าเนินงานด้านการสื่อสารฯ  

การให้การศึกษา และการเสริมสร้างตระหนักแก่
สาธารณชน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (CEPA) 
เพื่อตอบสนองต่อทศวรรษแห่งความหลากหลายทาง
ชวีภาพขององค์การสหประชาชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๗ กลยุทธ์

ผลลัพธ์
ทกุภาคส่วนเกดิความรู ้ ความเข้าใจ และความ 

ตระหนักในคุณค่าและความส�าคัญของความหลาก
หลายทางชีวภาพ อันจะน�าไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
จ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืและการสนบัสนนุ 

จากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านนโยบาย 

หน่วยงานด้านงบประมาณ ภาคเอกชน และหน่วยงาน

ด้านสื่อสารมวลชน

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งผลักดันเรื่องความหลากหลายทาง

ชีวภาพให้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษา และกระแส 

หลักของสังคม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน

เกิดความตระหนัก และเห็นถึงความส�าคัญของความ 

หลากหลากหลายทางชวีภาพซึง่อยูร่อบตวัและเกีย่วข้อง 

กับการด�ารงชีวิต

๔.๔ แนวทางการด�าเนนิงานด้านการสือ่สาร การให้การศกึษา และการเสรมิสร้างความตระหนกัแก่สาธารณชน
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (CEPA) เพื่อตอบสนองต่อทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 
ขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
สมัชชาองค์การสหประชาชาติ (United 

Nations General Assembly) ได้มีข้อมติ ๖๕/๑๖๑ 
ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐) 
เป็น “ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสหประชาชาติ (United Nations Decade on 
Biodiversity 2011 - 2020)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมใน
การลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั่วโลกให้ได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
ได้ด�าเนินการจัดท�า (ร่าง) แนวทางการด�าเนินงานด้าน
การสื่อสาร การให้การศึกษา และการเสริมสร้างความ
ตระหนักแก่สาธารณชนเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (CEPA) เพื่อตอบสนองต่อทศวรรษแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ โดยผ่านการส�ารวจความคิดเห็น 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่างดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาติ  (กอช.) ในคราว 
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๗ กลยุทธ์  
ได้แก่ ยทุธศาสตร์ที ่๑ : ส่งเสรมิ สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
ด้านการสื่อสารความหลากหลายทางชีวภาพแก่
สาธารณชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ให้การศึกษาและ
เพิ่มพูนความรู้แก่สาธารณชนในเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพผ่านระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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และภาคประชาสงัคม ๒) ลดแรงกดดนัโดยตรงต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ๓) ปรับปรุงสถานภาพของความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดยเฝ้าระวังรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรม  
๔) เพิ่มพูนผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศต่อคนทั้งปวง  
๕) เพิ่มพูนการอนุวัตอนุสัญญาฯ โดยมีการวางแผน
อย่างมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการพัฒนา
สมรรถนะ รวมทั้งหมด ๓๐๑ แนวทาง

ผลผลิต
แนวทางการวิจัยความหลากหลายทาง

ชวีภาพทีจ่�าเป็น และสนองต่อเป้าหมายของแผนกลยทุธ์
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 
๒๐๑๑ - ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) 

ผลลัพธ์
สามารถก�าหนดทิศทางการวิจัยความหลาก

หลายทางชีวภาพของประเทศให้สอดรับกับบริบทโลก 
ยกระดับองค์ความรู้เชิงวิชาการและสังคมวิจัยให้เข้าสู่
ระดับสากล ส่งผลให้การก�าหนดทิศทางและนโยบาย
อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทางวิชาการ 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วน

ต่างๆ ในการสนับสนุนทุนวิจัยและร่วมด�าเนินการ 
ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตอันใกล้ ภาวะโลกร้อน หรือการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จะเป็นภยัคกุคามหลกัต่อ
การด�ารงชวีติของมนษุย์ การบรหิารจดัการอนรุกัษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่คงสภาพ
การให้บริการจากระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน จะสามารถ
ช่วยบรรเทาภัยคุกคามดังกล่าวได้ ภาคส่วนต่างๆ  
จึงควรทราบบทบาทของตนและลงมือปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่นั้นๆ ร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ต่อไป โดยสังคมวิจัยก็เป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีบทบาท 
ตามแนวทางการวิจัยฯ นี้เช่นกัน

๔.๕ แนวทางการวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพทีจ่�าเป็นและสนองต่อเป้าหมายของแผนกลยทุธ์อนสุญัญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๐ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ เมืองนาโงยา 
ประเทศญี่ปุ ่น รับรองแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส�าหรับระยะ ๒๐๑๑ - 
๒๐๒๐ (Strategic Plan for the Post - ๒๐๑๐ 
Period) โดยให้ภาคีแปลงไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ 
ข้อมติ ๖๕/๑๖๑ ของสมัชชาสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly) เมื่อวันที่  ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกาศให้ ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐  
เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของ
สหประชาชาติ และกระตุ้นให้ทุกประเทศมีส่วนร่วม
อย่างเต็มก�าลังในทศวรรษนี้ เพื่อลดอัตราการสูญเสีย 
ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกให้ได้ภายในปี 
๒๐๒๐ ซึ่งท�าให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางของ
นโยบาย แผน แนวทาง รวมถงึมาตรการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
เร่งด�าเนินการในการลดอัตราการสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพของประเทศ

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ และสิง่แวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงาน
กลาง อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
ได้ด�าเนินการจัดท�า (ร่าง) แนวทางการวิจัยความหลาก
หลายทางชีวภาพที่จ�าเป็นและสนองต่อเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระยะ ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) 
โดยผ่านการระดมความคิดเห็นและการหารือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู ้ทรงคุณวุฒิด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลาก
หลายทางชีวภาพแห่งชาติ  (กอช.) ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) แก้ไขมลูเหตรุากฐานของ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดยหยิบยก
ความหลากหลายทางชวีภาพเป็นกระแสหลกัในภาครฐั

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING

57



๔.๖ การส�ารวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน�้าประเภทหนองบึงน�้าจืดของประเทศไทย 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
การจัดท�าทะเบียนรายนามสถานภาพและ

ฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา รวบรวม และจดัท�าฐานข้อมลู

พื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศไทย พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน�้าส�าหรับการวางแผนการจัดการพื้นที่

ชุ่มน�้าของประเทศไทย
ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม ได้ด�าเนนิโครงการส�ารวจจดัท�าทะเบยีน 

รายนามสถานภาพและฐานข้อมูลพื้นที่ชุ ่มน�้าของ

ประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจในคุณค่า ความส�าคัญ การอนุรักษ์ และ

การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ ่มน�้าอย่างยั่งยืน ซึ่งมีข้อมูล

ครอบคลุมประเด็นในเรื่องจ�านวน เนื้อที่ ที่ตั้ง พิกัด

ภูมิศาสตร์ ชื่อ สถานภาพทางกฎหมายของพื้นที่ ข้อมูล

ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเคมี ด้านเศรษฐกิจและ

สังคม ด้านการใช้ประโยชน์ ภาวะการคุกคาม เป็นต้น 

ทัง้ในและโดยรอบพืน้ที ่รายชือ่พืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีม่ศีกัยภาพ

ในการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ และข้อเสนอการ

จัดล�าดับความส�าคัญของพื้นที่ชุ่มน�้าประเภทหนองบึง 

น�้าจืด รวมทั้งมาตรการและกลไกการอนุรักษ์พื้นที่ 

ชุ่มน�้าประเภทหนองบึงน�้าจืดที่เหมาะสมกับศักยภาพ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลผลิต
รายงานสถานภาพพืน้ทีชุ่ม่น�า้ประเภทหนอง

บงึน�า้จดืภาคกลางและภาคตะวนัออก และเผยแพร่ผ่าน

เวบ็ไซต์ของส�านกังานฯ เพือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องและผูส้นใจได้

ใช้ประโยชน์

ทะเบียนรายนามและสถานภาพพื้นที่ชุ่มน�้า

ประเภทหนองบึงน�้าจืดภาคกลางและภาคตะวันออก

ผลลัพธ์
อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้าประเภทหนองบึงน�้าจืด

ภาคกลางและภาคตะวนัออก และสามารถใช้ประโยชน์

ในการพิจารณาพื้นที่ชุ ่มน�้าที่มีศักยภาพในการขึ้น

ทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
เนื่องจากการด�าเนินโครงการฯ มีระยะเวลา

ค่อนข้างจ�ากดั จงึท�าให้เป็นอปุสรรคในการส�ารวจ และ

ติดตามสถานภาพพื้นที่ชุ่มน�้าในพื้นที่ดังกล่าว เพราะ

บางครั้งในการออกไปส�ารวจและเก็บตัวอย่าง มีสภาพ

อากาศทีไ่ม่เอือ้อ�านวยต่อการท�างาน จงึท�าให้เกดิความ

ล่าช้าในการด�าเนินโครงการในบางช่วงเวลา

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการ

ด�าเนินงานในการส�ารวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน�้าในทุกๆ  

ด้าน เพื่อความต่อเนื่องในการด�าเนินงานและเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๔.๗ การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมี 

ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานเครือข่าย

พันธมิตร ภายใต้แผนพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จึงได้จัดการ 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 

ภาครฐั เรือ่ง การประกาศเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาอุทยานฯ 

และเป็นการให้ความร่วมมือกับการด�าเนินงานของ 

อทุยานฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลอนัจะก่อให้เกดิประโยชน์

ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ในระหว่างวันที่ 

๒๘ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาตสิรินิธร จงัหวดัเพชรบรุ ีมผีูเ้ข้าร่วมการอบรม

จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๕๐ คน

ผลผลิต
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการอบรมการประกาศเขตพื้นที่ และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

รายงานสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยัง่ยนื โดยการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานภาครฐั เรือ่ง 

การประกาศเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม

ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและ 

หน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

พื้นที่เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการบรรลุความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะ
ควรด�าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะหน่วยงานในระดบัท้องถิน่ทีเ่ป็นกลไกส�าคญั

ในการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
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๔.๘ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่ง
อาหารที่ส�าคัญของชุมชนโดยรอบบึง ในการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตขิองบงึบอระเพด็ เพือ่ด�ารงซึง่ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งอาหารของชุมชน 
จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมข้ีอมลูทีแ่สดงให้เหน็ความส�าคญั
ของทรัพยากรธรรมชาติในบึงบอระเพ็ดที่มีต่อวิถีชีวิต
ของชมุชนอย่างชดัเจน ซึง่มลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจาก
การใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใินบงึบอระเพด็ของ
ชมุชนเป็นปัจจยัหนึง่ทีส่ามารถสร้างความตระหนกัของ
ชมุชนถงึความส�าคญัของบงึบอระเพด็ และร่วมกนัดแูล 
รักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินโครงการการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณ 
บึงบอระเพ็ด จงัหวัดนครสวรรค์ โดยมีเป้าหมายในการ 

ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ทางตรง) จากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติจากบึงของชุมชน และ 
ใช้วิธีการประชุมระดมข้อมูลจากผู้ใช้ประโยชน์ในบึง 
บอระเพ็ดโดยตรง รวม ๔ ครั้ง และท�าการระดมข้อมูล 
แยกไปตามกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ๖ อาชีพหลัก คือ 
อาชีพเกษตรกรรม อาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
อาชพีเกบ็พชืผกั (ใบบวั เกสรบวั ขดุรากบวั) อาชพีแปรรปู
อาหาร อาชพีท่องเทีย่ว และกลุม่อนรุกัษ์ โดยส่งเสรมิการ
มส่ีวนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อคดิเหน็ และให้
ข้อมลูจากการประกอบอาชพีทัง้ด้านเศรษฐกจิและด้าน
สงัคม เพือ่จดัท�าร่างฐานข้อมลูการใช้ประโยชน์และการ 
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ทางตรง) จากทรัพยากร 
ธรรมชาตขิองบงึบอระเพด็ โดยพบว่ามลูค่าทางเศรษฐกจิ 
(ทางตรง) อาชพีเกษตรกรรม ๓๓,๐๔๔,๙๐๐ บาท/ปี อาชีพ
ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ๗๖,๑๕๑,๙๐๐ บาท/ปี 
อาชีพเก็บพืชผัก ๘๐,๒๕๒,๑๐๐ บาท/ปี อาชีพแปรรูป
อาหาร ๒๖,๙๒๖,๕๒๐ บาท/ปี อาชีพท่องเที่ยว 
๓,๔๑๙,๘๔๐ บาท/ปี

ผลผลิต
ร่างฐานข้อมูลการประกอบอาชีพและมูลค่า

ของเศรษฐกิจ (ทางตรง) ที่เกี่ยวข้องกับบึงบอระเพ็ด 
ผลลัพธ์
ชมุชนและประชาชนทัว่ไปมคีวามรูค้วามเข้าใจ 

ถึงความส�าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ในบึงบอระเพ็ดต่อการด�ารงชีวิต รวมทั้งมีจิตส�านึกใน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของ
บึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
เนือ่งจากสถานการณ์ปัญหาการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เช่น ภาวะฝนทิ้งช่วง 
อุทกภัยที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจน
ระบบนิเวศต่างๆ และประเทศไทยจ�าเป็นต้องด�าเนิน
งานตามพันธกรณีที่จะต้องเตรียมการเพื่อปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(vulnerable area) และก�าหนดหลักเกณฑ์ส�าหรับ
ประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งดงักล่าว เพือ่เป็นแนวทางเตรยีมการ
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และส่งเสรมิ
การปรับตัวของประเทศ 

ผลการด�าเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ท�าการประเมิน

พื้นที่ เสี่ยงและเปราะบางต ่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ของระบบ
นิเวศแหล่งน�้าในแผ่นดินของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วน
ส�าคญัในการพจิารณาก�าหนดแนวทางเตรยีมการรบัมอื
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการ
เกิดผลกระทบรุนแรง และส่งเสริมการปรับตัวในระดับ
พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นส่วนส�าคัญในการ
ทดสอบ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ส�าหรับประเมินพื้นที่
เสีย่งฯ ในรายสาขา (ระบบนเิวศ) ให้เกดิความเหมาะสม
ต่อไป ทัง้นี ้การด�าเนนิงานดงักล่าวจะน�าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาแนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/มาตรการที่
เหมาะสมในการด�าเนินงานของแต่ละพื้นที่เสี่ยงฯ รวม
ถึงเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางสร้างเสริมสมรรถนะของ
ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งฯ ให้สามารถปรบัตวัเพือ่รองรบั
ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ผลผลิต
ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ส�าหรับประเมิน

พื้นที่เสี่ยงและมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศแหล่งน�้า
ในแผ่นดิน 

ผลลัพธ์
สามารถประเมินพื้นที่เสี่ยงและมีความ 

เปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของระบบนิเวศแหล่งน�้าในแผ่นดิน

เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและองค์
ความรู้ในการป้องกัน และ/หรือ บรรเทาผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในระดับพื้นที่

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การศึกษาต้องใช้เวลานานและผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวนมากที่มีประสบการณ์เรื่องระบบนิเวศแหล่งน�้า
ในแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดท�าแนวทางในการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ส�าหรับก�าหนดพื้นที่เสี่ยงและเปราะบาง 
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่จดัท�าแผนการ
บริหารจัดการในระดับพื้นที่

๔.๙ การศึกษาวิจัยเพื่ออนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ผลผลิต 
n เมืองของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ 

เมอืงต้นแบบด้านสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื จ�านวน ๓ เมอืง

n สื่อวีดิทัศน ์ เผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์ 

โครงการเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์ 
การถ่ายทอดประสบการณ์ และเปิดมุมมอง 

รวมทั้งเกิดการเชื่อมเครือข่ายการด�าเนินงานด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต

หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับ

เมืองที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และศักยภาพในการด�าเนินงานด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ 

ผู้น�าของเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีของ

เทศบาลในทุกระดับให้ความส�าคัญในการด�าเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานภาครัฐควรร่วมผลักดันให้เกิด

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนตามภารกิจของ

หน่วยงาน รวมทัง้การสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นแนว

ปฏิบัติที่ดี เพื่อต่อยอดการด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าวสู่

ระดับเมืองและประเทศ

๔.๑๐ เมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล 
โครงการเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมือง

ที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เป็นโครงการหนึ่งภายใต้

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภาค

อาเซียนของคณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองที่ยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้าง

ศกัยภาพการด�าเนนิงานในระดบัท้องถิน่ด้านการจดัการ 

สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ระยะเวลาด�าเนินงานตั้งแต่

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ - เมษายน ๒๕๕๕ โดยได้

รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Japan - ASEAN 

Integration Fund (JAIF) จ�านวน ๔๓,๔๕๕ USD หรอื

ประมาณ ๑,๓๐๓,๖๕๐ บาท 

ผลการด�าเนินงาน
มีเมืองที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน ๓ เมือง 

ได้แก่ ๑) เทศบาลต�าบลเมืองแกลง ก�าหนด Theme 

ในการด�าเนินโครงการฯ ได้แก่ การเป็น Low Carbon 

Society ๒) เทศบาลเมอืงแม่ฮ่องสอน ก�าหนด Theme 

ในการด�าเนนิโครงการฯ ได้แก่ การเป็น Living Museum 

และ ๓) เทศบาลนครพษิณโุลก ก�าหนด Theme ในการ

ด�าเนินโครงการฯ ได้แก่ การปรับหลักสูตรการจัดการ

ขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid 

Waste Management: CBM) 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลผลิต
ภาครีกัษ์อยธุยามส่ีวนร่วมในการจดัการขยะ

อย่างบูรณาการ รักษาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดีของเมือง

พระนครศรีอยุธยา 

ผลลัพธ์
เมอืงพระนครศรอียธุยามสีิง่แวดล้อมภมูทิศัน์

ทีด่ ีมคีวามเป็นระเบยีบ เรยีบร้อย ความสะอาด สวยงาม 

และปลอดภัย
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การสร้างความเข้มแข็งของภาคีรักษ์อยุธยา 

ให้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้การดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองพระนครศรีอยุธยา 

ประสบความส�าเร็จ

ข้อเสนอแนะ
ส�านักงานฯ ควรส่งเสริม สนับสนุน และให้

ภาคีรักษ์อยุธยา ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๔.๑๑ ภาคีรักษ์อยุธยาช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองอยุธยาให้น่าอยู่ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ

จัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งเป็นการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการ

มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าโครงการภาคีรักษ์

อยุธยาช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองอยุธยาให้ 

น่าอยู่ ซึ่งมี ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม “ลดขยะ และ

รักษาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์” เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และกิจกรรม “เสริมสร้างศักยภาพการ

จดัการขยะชมุชนอย่างเป็นระบบ เพือ่คณุภาพสิง่แวดล้อม 

ภูมิทัศน์เมืองและชุมชนยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ภาคีรักษ์อยุธยา 

มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะอย่างบรูณาการ ซึง่จะท�าให้

สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์เมืองพระนครศรีอยุธยามีความ

สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม สมคุณค่า

ของการเป็นเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING

63



สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการ

จัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองหัวหิน ซึ่งเป็นการ

ด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม 

๒๕๕๕ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ 

ผลการด�าเนินงาน
ได้จัดกิจกรรม ภาคีร่วมใจสืบสานอัตลักษณ์ 

บ้านเก่า อาคารเก่าและภูมิทัศน์เมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 

๒๔ กนัยายน ๒๕๕๕ เพือ่อนรุกัษ์อาคารและสิง่ก่อสร้าง

ทีม่คีณุค่าความงามของสถาปัตยกรรม อนัเป็นอตัลกัษณ์

เฉพาะของเมืองหัวหิน เช่น พลับพลาที่ประทับ สถานี

รถไฟหวัหนิ โรงแรมโซฟิเทลหรอืโรงแรมรถไฟหวัหนิเดมิ 

ตลาดฉัตรไชย สถานที่ราชการและบ้านพักตากอากาศ

ชายทะเลที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นต้น รวมทั้ง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของบริเวณโดยรอบ

อาคารเหล่านัน้ ด้วยการร่วมคดิ ร่วมท�า และร่วมตดัสนิใจ  

จากภาคีทุกภาคส่วนของเมืองหัวหิน เพื่อให้หัวหิน 

มกีารจดัการสิง่แวดล้อมภมูทิศัน์ทีด่ ีคงความเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างยั่งยืน

ผลผลิต
ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์บ้านเก่า 

อาคารเก่าเมืองหัวหิน ร่วมกันอนุรักษ์อาคารและ 

สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าความงามของสถาปัตยกรรม  

เมืองหัวหิน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของ

บริเวณโดยรอบอาคาร 

ผลลัพธ์
อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าความงาม

ของสถาปัตยกรรมเมอืงหวัหนิ และสิง่แวดล้อมภมูทิศัน์ 

ของบริเวณโดยรอบอาคาร ได้รับการอนุรักษ์ ดูแล 

รกัษา ท�าให้เมอืงหวัหนิมสีิง่แวดล้อมภมูทิศัน์ทีด่ ีมคีวาม 

เป็นระเบียบ เรียบร้อย ความสะอาด สวยงาม และ

ปลอดภัย

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การสร้างความเข้มแข็งของภาคีอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์บ้านเก่า อาคารเก่าเมืองหัวหิน  

ให้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้การอนุรักษ์ 

อาคารและสิง่ก่อสร้างทีม่คีณุค่าความงามของสถาปัตยกรรม 

เมอืงหวัหนิ และการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมภมูทิศัน์ของ

บริเวณโดยรอบอาคาร ประสบความส�าเร็จ

๔.๑๒ ภาคีร่วมใจ สืบสานอัตลักษณ์บ้านเก่า อาคารเก่าและภูมิทัศน์เมืองหัวหิน 

๔.๑๓ การตรวจสอบข้อมลู ข้อเทจ็จรงิ พืน้ทีป่่าชมุชนตามมตคิณะรฐัมนตร ีจงัหวดัอบุลราชธาน ีและกาฬสนิธุ์ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการจ�าแนก

ประเภทที่ดินออกจากป่าไม้ถาวร ซึ่งอยู ่นอกเขต 

ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดเป็นป่าชุมชนตามมติ 

คณะรัฐมนตรี จ�านวน ๒๗ มติ ๔๗ จังหวัด ๒๐๙  

พื้นที่ ๑,๑๑๗ แห่ง และมอบให้คณะกรรมการจัด

ที่ดินแห่งชาติ (คจช.) พิจารณาด�าเนินการ โดยมอบให้ 

กรมที่ดินด�าเนินการสงวนหวงห้าม ตามมาตรา ๒๐ (๔) 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อมากรมที่ดินแจ้ง 

รายชื่อป่าชุมชนฯ จ�านวน ๔ จังหวัด ๗ พื้นที่  

รวม ๘ แห่ง ซึ่งจังหวัดมีความเห็นว่าไม่สมควรสงวน 

หวงห้าม เนือ่งจากไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์การสงวนหวงห้าม 

ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ  

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ว่าด้วยการสงวนหรือหวงห้าม

ที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิได้ด�าเนนิการตรวจสอบ

ข้อมูล ข้อเท็จจริง พื้นที่ป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี 

จ�านวน ๒ จังหวัด ๓ พื้นที่ ๔ แห่ง ได้แก่ จังหวัด

อุบลราชธานี ในพื้นที่ป่าดงผักขา (๑ แห่ง), ป่าสีสุก 

(๒ แห่ง) และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ป่าแก้งกะอาม 

(๑ แห่ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสาเหตุของ

การไม่สมควรสงวนหวงห้าม และให้ได้ข้อยุติว่าพื้นที่ 

ป่าชุมชนฯ ที่จังหวัดมีความเห็นว่าไม่สมควรสงวน 

หวงห้าม เป็นพื้นที่แปลงเดียวกันกับพื้นที่ที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติจัดให้เป็นป่าชุมชนหรือไม่

ผลผลิต
ผลการตรวจสอบกลัน่กรอง ข้อมลู ข้อเทจ็จรงิ 

ในพื้นที่ป ่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีที่จังหวัด  

มคีวามเหน็ว่าไม่สมควรสงวนหวงห้าม ตามมาตรา ๒๐ (๔) 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ผลลัพธ์
n คณะกรรมการจดัทีด่นิแห่งชาต ิใช้ประกอบ

การพิจารณาในการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีจาก

พื้นที่ที่จัดให้เป็นป่าชุมชน เป็นพื้นที่ท�ากินของราษฎร 

หรอืเพือ่ใช้ประโยชน์อย่างอืน่ ตามนยัมตคิณะกรรมการ

จดัทีด่นิแห่งชาต ิครัง้ที ่๑/๒๕๔๘ เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม 

๒๕๔๘ 

n กรมที่ดินได้ใช้เป็นแนวทางในการรังวัด 

ท�าแผนทีป่่าชมุชนในจงัหวดัอืน่ได้ ซึง่เมือ่ทราบต�าแหน่ง

ที่ดินที่ถูกต้องแล้วจะสามารถยุติข ้อร้องเรียนของ

ประชาชนได้อีกทางหนึ่ง
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องได้รับความร่วมมือ 

และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมพัฒนาที่ดิน และ 

หน่วยงานในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
พืน้ทีป่่าชมุชนตามมตคิณะรฐัมนตร ีทีจ่งัหวดั 

เห็นควรไม่สงวนหวงห้าม ตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่ง

ประมวลกฎหมายทีด่นิ ในบางพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีม่ปีระชาชน 

เข้าบุกรุกครอบครองพื้นที่ดังกล่าว การเข้าด�าเนินการ

จึงต้องท�าความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ใน

การตรวจสอบพื้นที่

Annual Report 2012
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
แหล่งธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ประเภทธรณี

สัณฐานและภูมิลักษณวรรณาของท้องถิ่น เช่น ผาจ้อ 

และผาวิ่งชู้ จังหวัดเชียงใหม่ เขาพิงกัน และเขาตาปู 

จังหวัดพังงา ภูทอก จังหวัดหนองบัวล�าภู ละลุ จังหวัด

ปราจีนบุรี และผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เหล่านี้ 

ถูกพัฒนาและน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว 

บางแห่งมีการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ ขัดต่อ

ความเป็นธรรมชาติ มีสิ่งอ�านวยความสะดวกขนาด

ใหญ่และเกินความจ�าเป็น ขาดการวางแผนการจัดการ

ที่เหมาะสม โดยไม่ได้ค�านึงถึงคุณค่าและศักยภาพ

ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ท�าให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาหลายพื้นที่

มกีารเปลีย่นแปลงสภาพถกูท�าลายและลดคณุค่าความ

ส�าคัญลง 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ามาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิ

ลักษณวรรณาโดยมีพื้นที่มอหินขาว ต�าบลท่าหินโงม 

อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการ

บริหารจัดการเพื่อให้ชุมชน จังหวัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องน�าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

๔.๑๔ แนวทางการอนุรักษ์และการน�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐานและ 

ภมูลิกัษณวรรณาไปสูก่ารปฏบิตั ิ: พืน้ทีต่วัอย่าง บรเิวณมอหนิขาว ต�าบลท่าหนิโงม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมูิ 

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐาน

และภูมิลักษณวรรณาได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม

กับสภาพพื้นที่ และเพื่อเป็นการป้องกันและรักษา 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้คงสภาพที่ดีไว้ให้มากที่สุด 

และได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว เมื่อวันที่ 

๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเน้นให้ชุมชนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในจงัหวดัชยัภมู ิได้มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และพฒันา

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและมีความ 

สอดคล้องกบัพืน้ทีม่ากทีส่ดุ และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

ผลผลิต
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณาไปสู่การ

ปฏิบัติ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ

ผลลัพธ์
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภท

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในพื้นที่ตัวอย่าง และเกิดเครือข่ายหรือแนวร่วมในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ในระดับท้องถิ่น
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
หน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบควรมกีารวางแผน 

การจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม ในการพัฒนาต้องค�านึงถึง

คณุค่าและศกัยภาพของสิง่แวดล้อมธรรมชาต ิและความ

สามารถในการรองรับของพื้นที่ จะท�าให้สิ่งแวดล้อม 

ธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา 

ได้รับการปกป้องรักษาและใช้ประโยชน์สูงสุดด้าน 

การอนุรักษ์

ข้อเสนอแนะ
ควรด�าเนนิงานเผยแพร่ความรูเ้พือ่น�าแนวทาง 

การอนรุกัษ์และมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดล้อมธรรมชาติ

ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๔.๑๕ วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

น�้าท่วมและการบริหารจัดการน�้าท่วมของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ และองค์ความรู ้เกี่ยวกับ ปูเจ้าฟ้าแห่งน�้า

ตกหงาว และบทความเรื่อง กุดทิงสายน�้าแห่งชีวิต 

แรมซาร์ไซต์แห่งที่ ๑๒ เป็นต้น 

ผลผลิต
วารสาร “ธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม” 

รายไตรมาส จ�านวน ๔ ฉบับ ฉบับละ ๑,๒๐๐ เล่ม 

รวม  ๔,๘๐๐ เล่ม

ผลลัพธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

องค์ความรู้ที่ทันเหตุการณ์ต่างๆ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
การจัดท�าวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ในด้านบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บุคคลทั่วไป

สามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยน�าเรื่องราวที่ 

น่าสนใจซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพและได้รับผลส�าเร็จ หรือบุคคลที่

ได้รับการยอมรับและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหาร

จัดการ เป็นต้น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเห็นคุณค่า

ความส�าคัญของทุกประเด็นปัญหา รวมทั้งยังเป็นการ

ปลกูจติส�านกึสาธารณะในการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานฯ ได้จดัท�าวารสารฯ อย่างต่อเนือ่ง 

มาโดยตลอด ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถงึปัจจบุนั นบัเป็นเวลา 

ถึง ๘ ปี เป็นวารสารฯ รายไตรมาส จ�านวน ๔ ฉบับ  

วารสารฯ ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากวารสารธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เป็นวารสารธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และมีการปรับรูปลักษณ์ของวารสาร

ใหม่ และมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

จากต่างประเทศ ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มีเนื้อหาสาระส�าคัญ เช่น เรื่องบทบาทหน้าที่ของ 

ส�านักงานฯ กับงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงของเขื่อนขนาดใหญ่

จากแผ่นดินไหว บทความ “ความจริงกับ Rio+20” 

บทความ “จังหวัดระนอง จังหวัดน�าร่องแหล่งมรดก

ของชาติไทย” และบทความ เรื่องจิตรกรรมฝาผนัง

วัดเชิงท่า วิกฤตการณ์หลังน�้าท่วม นอกจากนี้ยัง

มีบทความที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น โครงการ Model 

cities programme ในประเทศไทย การป้องกัน 

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING

67



สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา

ทีย่ัง่ยนื ค.ศ. ๒๐๑๒ (United Nations Conference on 

Sustainable Development: UNCSD) หรอื Rio+20 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมี

หัวข้อการประชุมหลัก ๒ เรื่อง ได้แก่ เศรษฐกิจสีเขียว

ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความ

ยากจน (Green economy within the context 

of sustainable development and poverty 

eradication) และกรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Institutional framework for sustainable 

development) โดยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

ทรงเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการ

ประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเตรียมการส�าหรับการประชุม 

Rio+20 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 

๒๕๕๔ เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม เป็นหน่วยงานหลกั ซึง่กระทรวงฯ ได้แต่งตัง้ 

คณะกรรมการเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการประชมุ 

สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ 

(Rio+20) และแต่งตั้งคณะท�างาน ๓ คณะ ได้แก่ คณะ

ท�างานด้านสารัตถะ คณะท�างานด้านงบประมาณ 

พิธีการ การบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์ และ

คณะท�างานเพื่อก�ากับการด�าเนินการจัดท�าเอกสาร 

เผยแพร่ Thailand Green Economy และนทิรรศการ 

โดยส�านักงานฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบคณะ

ท�างานด้านสารัตถะ 

ผลการด�าเนินงาน
คณะท�างานด้านสารัตถะ ได้จัดประชุม

คณะท�างานฯ จ�านวน ๕ ครั้ง เพื่อจัดท�าข้อเสนอ

ของประเทศไทย ส�าหรับบรรจุในร่างเอกสารผลลัพธ์

ของการประชุม (Zero Draft of the Outcome 

Document) และจัดเตรียมสารัตถะและท่าทีของ

ประเทศในการเข้าร่วมประชุมเตรียมการในระดับโลก 

ภูมิภาค และการประชุมข้างเคียงอื่นๆ เช่น การประชุม

ของคณะกรรมการเตรยีมการการประชมุสหประชาชาติ 

(The Meeting of the Preparatory Committee for 

the United Nations Conference on Sustainable 

Development: PrepCom) การประชุมระหว่าง

ปี (Intersessional Meeting of United Nations 

Conference on Sustainable Development) 

๕. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕.๑ การจัดเตรียมสารัตถะและท่าทีประเทศไทยส�าหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค.ศ. ๒๐๑๒ (United Nations Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ Rio+20 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การประชุมเตรียมการในระดับภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิก การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการต่อร่างเอกสาร 

Zero Draft รวมทั้งการจัดท�าท่าทีประเทศไทยส�าหรับ

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค.ศ. ๒๐๑๒ (United Nations Conference on 

Sustainable Development: UNCSD หรือ Rio+20 

เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค.ศ. ๒๐๑๒ (Rio+20) ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบ 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ผลผลิต
สารตัถะและท่าทขีองประเทศไทยในการเข้า

ร่วมประชุมเตรียมการ และการประชุมสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ (Rio+20) 

ผลลัพธ์
คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมสามารถ

น�าท่าทีไทยที่จัดเตรียม ไปใช้ในการเจรจาส�าหรับการ

ประชุม Rio+20 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้น�า ๗๙ 

ประเทศทั่วโลกได้ตกลงร่วมกันในการรับรองเอกสาร

ผลลัพธ์การประชุม (outcome document) ที่มีชื่อ

ว่า “The Future We Want”

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
ขาดกลไกและหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัด้าน

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการเตรียมการส�าหรับ 

การประชุม Rio+20 ท�าให้ต้องจัดตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะกิจเพื่อเข้าร่วมและก�าหนดท่าทีของประเทศใน

การเข้าร่วมประชุมไว้ล่วงหน้า และมีการเปลี่ยนแปลง

ผู ้แทนของหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  

รวมถึงข้อมูลและท่าทีจากหน่วยงานต่างๆ ท�าให้ไม่มี

ความต่อเนื่องทั้งผู้แทนและหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ
ควรจดัตัง้กลไกเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืกนัอย่าง 

จริงจังเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและจัดท�า Roadmap  

สู ่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน  

โดยจดัท�าเป็นรายสาขา เพือ่ให้เกดิทศิทางและแผนการ

ด�าเนินงานในรายละเอียดที่เป็นรูปธรรม โดยค�านึงถึง 

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

อย่างรอบด้านที่สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานของ

ประเทศ ได้อย่างเหมาะสม
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อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้าหรืออนุสัญญา

แรมซาร์ (Ramsar Convention) ถือก�าเนิดในปี 

พ.ศ. ๒๕๑๔ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ปัจจุบันได้เสนอพื้นที่ชุ่มน�้า ๑๒ แห่ง  

ขึ้นทะเบียนเป็น แรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) ในคราว 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๑ ก�าหนด

มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ณ เมืองบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย โดยมีหัวข้อ

ส�าคัญของการประชุม คือ “Wetlands: home and 

destination” มรีองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (นายสุรพล ปัตตานี) เป็นหัวหน้าคณะ

ผู้แทนในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและผลการ

ประชุมสามารถสรุปประเด็นที่ส�าคัญ เช่น

n สถาบันเจ้าภาพของส�านักเลขาธิการ 

อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�า้ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ 

เห็นชอบให้สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 

เป็นสถาบันเจ้าภาพต่อไป

n การปรับแผนกลยุทธ์ ๒๐๐๙ - ๒๐๑๕ 

ส�าหรบัช่วงปี ๒๐๑๓ - ๒๐๑๕ สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

ตระหนักถึงการด�าเนินงานของอนุสัญญาฯ ที่ช่วย 

สนบัสนนุการบรรลเุป้าหมายไอจว่ิาด้วยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ และรับรองการปรับแผนกลยุทธ์ ๒๐๐๙ - 

๒๐๑๕  ส�าหรับช่วงปี ๒๐๑๓ - ๒๐๑๕

n การท่องเที่ยว นันทนาการ และพื้นที่

ชุ ่มน�้า สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ขอให้ปรับปรุงการ 

สอดแทรก/ผสาน และการตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่

ชุ่มน�้า และแนวทางสู่การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน�้าอย่าง

ชาญฉลาดเข้าสู่นโยบายและการวางแผนการท่องเที่ยว 

และนันทนาการ รวมถึงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่ง

ชาติ และการด�าเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น 

ระหว่างการท่องเที่ยวกับภาคการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้า 

และการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

n กรอบการด�าเนินงานอย่างบูรณาการ 

เพื่อหลีกเลี่ยง บรรเทา และชดเชยการสูญเสียพื้นที่

ชุ ่มน�้า สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ยืนยันถึงพันธกรณี

ที่หลีกเลี่ยงผลกระทบเสียหายต่อลักษณะทางนิเวศ

ของ Ramsar Sites และพื้นที่ชุ ่มน�้าอื่น และให้

ด�าเนินการตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ (SEA) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

และด�าเนนิการตดิตามตรวจสอบ ระยะยาว ส�าหรบัการ

บรรเทาผลกระทบ และสอดแทรกกรอบการด�าเนนิงาน

เข้าในนโยบายและกฎระเบียบท้องถิ่น

๕.๒ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า สมัยที่ ๑๑ 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
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n พืน้ทีชุ่ม่น�า้และประเดน็พลงังาน สมชัชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ยินดีต่อ “ค�าแนะแนวทางส�าหรับการ

สอดแทรกนัยของพื้นที่ชุ่มน�้าเข้าสู่นโยบาย แผน และ

กิจการในภาคพลังงาน” โดยเชิญภาคีให้ด�าเนินการ 

จัดท�าเกณฑ์ผลกระทบทางนิเวศ เพื่อประยุกต์ใช้ใน 

การคดัเลอืกทีต่ัง้แหล่งผลติพลงังานทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ที่ 

ชุ่มน�้ารวมทั้งให้เลขาธิการอนุสัญญาฯ น�าข้อมตินี้เข้าสู่ 

การประชมุ IUCN Secretary - General และคณะกรรมการ 

ระดับสูง (UN High - Level panel) ซึ่งรับผิดชอบการ

จัดท�าความริเริ่ม “พลังงานที่ยั่งยืนเพื่อทั้งมวล”

n หลักการส�าหรับการวางแผนและ 

การจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าในเขตเมืองและย่านชานเมือง 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รับรอง “หลักการส�าหรับ 

การวางแผนและการจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�้าในเขตเมอืงและ

ย่านชานเมือง”

n พื้นที่ชุ่มน�้าและสุขอนามัย ตามวิถีทาง

สู่ระบบนิเวศ สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ กระตุ้นให้ภาคี

รับวิถีทางสู่ระบบนิเวศไปใช้กับเรื่องสุขอนามัย และ

กระตุ้นองค์กรระดับชาติและระหว่างประเทศ ให้ช่วย

สร้างสมรรถนะให้แก่ผู้จัดการพื้นที่ชุ่มน�้า เพื่อด�าเนิน

การดงักล่าว และเพือ่สร้างการพจิารณาและการจดัการ

เชื้อโรคเข้าไปสู่แผนของตน

n กรอบการด�าเนินการอย่างบูรณาการ 

เพื่อเชื่อมโยงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง 

ชาญฉลาด กับการขจัดความยากจน สมัชชาภาคี 

อนุสัญญาฯ ยินดีรับ “กรอบการด�าเนินการอย่าง 

บรูณาการเพือ่เชือ่มโยงการอนรุกัษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างชาญฉลาด กบัการขจดัความยากจน” และร้องขอ

ให้ส�านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ช่วยเหลือภาคีในการ

วเิคราะห์ประเมนิการเกือ้กลูทีไ่ปสูก่ารบรรลคุวามส�าเรจ็

ตามเป้าประสงค์การพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDG) ผ่าน

การอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า และเพื่อผูกพัน

เข้าสู ่กระบวนและการพัฒนาเป้าประสงค์แห่งการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผลผลิต
ข้อเสนอแนะต่างๆ แผนกลยุทธ์ กรอบการ

ด�าเนินงาน แนวทางการด�าเนินงาน และเป้าหมายของ

อนุสัญญาฯ

ผลลัพธ์
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบัน

การศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนที่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน�้าได้รับทราบข้อเสนอแนะต่างๆ 

แผนกลยุทธ์ แผนงานและเป้าหมายของอนุสัญญาฯ 

และน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางนโยบาย 

และแผนเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย

พื้นที่ชุ่มน�้า ได้วางพันธกรณี ๔ ข้อมติ ให้ภาคีน�าไป

ปฏิบัติ ดังนั้นทุกประเทศภาคีจึงต้องมีกระบวนการ

รองรับพันธกรณีดังกล่าว เพื่อให้การอนุวัตอนุสัญญาฯ 

ประสบความส�าเรจ็และระบบนเิวศพืน้ทีช่มุน�า้ของชาติ

ได้รับการด�ารงรักษาสืบทอดแก่ชนรุ่นต่อไป แต่จาก

การด�าเนินงานที่ผ่านมาในประเทศไทย หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการพืน้ที่ชุ่มน�้า ขาดแคลนบุคลากร 

งบประมาณ และความเชีย่วชาญในการด�าเนนิงานตาม

อนสุญัญาฯ อกีทัง้ประชาชนและองค์การพฒันาเอกชน

ในท้องถิ่นต้องการความร่วมมือและการสนับสนุน

อย่างแข็งขันจากรัฐบาล ในการดูแลรักษาพื้นที่ชุ่มน�้า 

ตามธรรมชาติไว้เพื่อประโยชน์ในการด�ารงชีวิต
ข้อเสนอแนะ
ควรด�าเนินการต่อเนื่องก�าหนดแผนกลยุทธ์

ไตรวรรษ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และเป้าหมายเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อผูกพันให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันด�าเนินงานตามทิศทางและก�าหนดเวลาตาม

แผนกลยทุธ์และได้รบัการสนบัสนนุทัง้งบประมาณและ

ก�าลังบุคลากร
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ประโยชน์ทรพัยากรพนัธกุรรมอย่างเท่าเทยีมและ
ยุติธรรม เป็นพิธีสารที่ถือก�าเนิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ 
ทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรองรับหลักการ 
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ตามอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารได้รับการ
รบัรองในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่๑๐ 
เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ เมอืงนาโงยา ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยก�าหนดให้มีการลงนามพิธีสารระหว่างวันที่  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ส�านักงานฯ ในฐานะหน่วยประสานงาน
กลางของประเทศของอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก
หลายทางชีวภาพ ได้ด�าเนินการหารือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความพร้อม
ของหน่วยงานในการด�าเนินการตามพิธีสารฯ และ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และระดมความ
เห็นต่อพิธีสารนาโงยา ในภาคส่วนและภูมิภาคต่างๆ 
รวม ๖ ครัง้ ระหว่างเดอืนเมษายน - สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
รวมทั้งประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมิน
ทิศทางและสถานภาพการด�าเนินงานของประเทศ
ต่างๆ และได้จดัท�าเรือ่งการลงนามพธิสีารนาโงยาเสนอ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ และคณะกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามล�าดับ 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อนุมัติให้ลงนามพิธีสารนาโงยา และเห็น
ชอบแผนการด�าเนินงานภายหลังการลงนามพิธีสาร 
นาโงยา ที่ให้มีการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ

เผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่างๆ เพือ่เตรยีม 
ความพร้อมในการด�าเนินการให้สัตยาบันพิธีสารฯ

ผลผลิต
ประเทศไทยได้ลงนามพิธีสารนาโงยา  

เมือ่วนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยนายจกัรกฤษณ์ ศรวีลี 
เอกอคัรราชทตู รองผูแ้ทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ 
ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนามในพิธีสารดังกล่าว

ผลลัพธ์
n มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ 

ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
n มีการผลักดันให้มีการด�าเนินงานตาม 

แผนการด�าเนินงานภายหลังการลงนามพิธีสารนาโงยา  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการให้สัตยาบันพิธีสารนาโงยา

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
การขาดความรู้ความเข้าใจในความส�าคัญ

ของความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร
พันธุกรรม รวมถึงหลักการเข้าถึงและแบ่งปันผล
ประโยชน์ตามพิธีสารนาโงยา ท�าให้กระบวนการหารือ
และรับฟังความเห็นในการด�าเนินงานตามพิธีสาร  
มีความล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ 

เพิ่มพูนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอน 
ขอความเห็นชอบต่อไปในการให้สัตยาบันพิธีสารฯ

๕.๓ การลงนามพิธีสารนาโงยา เรื่อง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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พิธีสารเสริมนาโงยา - กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วย

การรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วย 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ได้รับการรับรองจากที่

ประชุมภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย

ทางชีวภาพ สมัยที่ ๕ (COP - MOP 5) ในเดือนตุลาคม 

๒๕๕๓ ณ เมอืงนาโงยา ประเทศญีปุ่น่ และเปิดให้มกีาร

ลงนามรับรองพิธีสารเสริมฯ ณ ส�านักงานใหญ่องค์การ

สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม 

๒๕๕๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

พิธีสารเสริมฯ ประกอบด้วย ๒๑ มาตรา  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง

ความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ด้วยการจัดเตรียม 

หลักเกณฑ์และวิธีการระหว่างประเทศในเรื่องของ

การรับผิดและชดใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรม 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางพิธี

สารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพได้

มีการด�าเนินการประสานหน่วยงานและภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง ในการจัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาและ

ท�าความเข้าใจกับรายละเอียดเนื้อหาของพิธีสาร 

เสรมิฯ มาโดยตลอด เริม่ตัง้แต่กระบวนการจดัท�ากรอบ

เจรจาส�าหรับการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างพิธีสาร 

เสริมฯ ในการประชุม (COP - MOP 5) ระหว่างวันที่  

๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ เมืองนาโงยา ประเทศ 

ญี่ปุ ่น และหลังจากนั้นได้มีการประชุมเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์อีกหลายครั้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการ 

ลงนามในพิธีสารเสริมฯ โดยส�านักงานฯ ได้น�าเรื่อง

การลงนามพิธีสารเสริมฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีใน

การประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงนามในพิธีสารเสริมฯ 

ดังกล่าวและได้มอบหมายให้นายนรชิต สิงหเสนี 

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาติ 

ณ นครนิวยอร์ก เป็นผู้ลงนาม 

ผลผลิต
ประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเสริมฯ  

เป็นประเทศล�าดับที่ ๕๐ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ผลลัพธ์
การลงนามพิธีสารเสริมฯ เป็นการแสดง

เจตจ�านงในทางนโยบายของไทยในการเข้าเป็นภาคี

พิธีสารเสริมฯ และเพื่อน�าไปสู่การให้สัตยาบันพิธีสาร

เสริมฯ ของประเทศไทย ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยมี

กรอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ของประเทศที่เกี่ยวกับการรับผิดและชดใช้ความ 

เสยีหายทีเ่กดิจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธกุรรมทีเ่คลือ่น

ย้ายข้ามแดน

๕.๔ การลงนามในพิธีสารเสริมนาโงยา - กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่า

ด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๕ เห็นชอบให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม

สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(United Nations Climate Change Talks, Bangkok) 

และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานฯ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Climate Change Talks, Bangkok) และการประชมุอืน่

ทีเ่กีย่วข้อง ในระหว่างวนัที ่๒๘ สงิหาคม – ๕ กนัยายน 

๒๕๕๕ ณ ศนูย์ประชมุสหประชาชาต ิกรงุเทพมหานคร 

โดยมีผู้แทนจากประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฯ 

จ�านวน ๑๗๓ ประเทศ ประมาณ ๑,๗๐๐ คน เข้าร่วม

ประชมุเพือ่ร่วมกนัก�าหนดทศิทาง ตลอดจนยทุธศาสตร์

การด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Global Warming and 

Climate Change) น�าไปสู่

ความส�าเร็จตามเป้าหมาย  

ที่มุ ่งหวังให้นานาชาติบรรลุ 

ข้อตกลงร่วมกันได้ ภายใต้

แผนปฏิบัติการบาหลี ซึ่ง

ได้เริ่มต้นด�าเนินการตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมติการ

ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

สมัยที่ ๑๓ และพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๓ ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย โดยใช้งบประมาณของส�านักเลขาธิการ 

อนสุญัญาฯ (เงนินอกงบประมาณ) ประมาณ ๓๑ ล้านบาท 

และงบประมาณของส�านักงานฯ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผลผลิต
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(United Nations Climate Change Talks, Bangkok)
ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีส่วนในการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินการภายใต้อนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ อันน�ามา 

ซึง่ภาพลกัษณ์และชือ่เสยีงทีด่ขีองประเทศ เพิม่พนูความ

ตระหนักและความเข้าใจมากขึ้นส�าหรับนักวิชาการ 

และผู ้เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิดรายได้ภายใน

ประเทศ

๕.๕ การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Climate Change Talks, Bangkok) 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๗ 
และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่  ๗ 
(COP 17/CMP 7) ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองเดอร์บัน 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง กรอบการเจรจา
ของประเทศไทยส�าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาต ิว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต คณะรัฐมนตรี
เหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติเสนอ ดังนี้

n เหน็ชอบกรอบการเจรจาของการประชมุ 
รฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๕ (COP 15/CMP 5) และ
การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๕ (COP14/ 
CMP15) ซึ่งรัฐสภาเห็นชอบแล้ว เป็นกรอบการเจรจา 
ส�าหรบัการประชมุรฐัภาคกีรอบอนสุญัญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสมยัที ่๑๗ และ
การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ ๗ (COP17/ 
CMP 7) ไปพลางก่อน

๕.๖ การประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสมยัที ่๑๗ (COP 17) 

และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๗ (CMP 7) 

n เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการเจรจาของ
ประเทศไทยส�าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตมาใช้เป็นกรอบ
การเจรจาหลักครั้งต่อๆ ไป และให้น�าร่างกรอบการ
เจรจาดังกล่าวเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยต่อไป 

ผลการด�าเนินงาน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผล 

การประชมุ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเสนอเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่ง
สรุปได้ ดังนี้

ผลการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๗ 

n ให้มีการจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจใหม่
อีกหนึ่งคณะ คือ Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action ส�าหรับ
พัฒนาพิธีสาร (protocol) หรือตราสารกฎหมาย 
(legal instrument) หรือผลลัพธ์ที่ตกลงกันและมี
ผลบังคับทางกฎหมาย (agreed outcome with 
legal force) อย่างช้าที่สุดภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพื่อเสนอที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๗ 
และให้ผลลัพธ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับประเทศภาคี 
ทุกประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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n ให้ต่ออายกุารด�าเนนิงานของการประชมุ 

คณะท�างานเฉพาะกิจว่าด้วยความร่วมมือระยะยาว 

ภายใต้อนสุญัญาฯ ออกไปอกีหนึง่ปี และรายงานผลการ

ด�าเนนิงานในการประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่๑๘ 

n ให้เริ่มการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

ด้านการปรับตัวโดยเร็ว โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเป็น

ผู้ให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการปรับตัวให้

แก่ภาคี 

n เห็นชอบให้เร่งด�าเนินการจัดตั้งกองทุน 

Green Climate และให้เริ่มด�าเนินการโดยเร็วตามข้อ

เสนอของ Transitional Committee ได้แก่ การจัด

ตั้งคณะกรรมการก�ากับ การระดมทุน และหลักเกณฑ์

ในการสนับสนุนทุน 

n ให้มีการจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ  

สมัยที่ ๑๘ และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารฯ ครั้งที่ ๘  

ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 

ผลการประชมุรฐัภาคพีธิสีารเกยีวโต สมยัที ่๗ 

n ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปยินดีที่จะมี 

พนัธกรณต่ีอเนือ่งภายใต้พธิสีารเกยีวโตต่อไปอกีตัง้แต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กับข้อตัดสินใจของประเทศสมาชิกในการประชุมของ

คณะท�างานเฉพาะกจิภายใต้พธิสีารเกยีวโต (AWG - KP) 

ครัง้ที ่๑๗ โดยประเทศแคนาดาแสดงความตัง้ใจในการ

ออกจากการเป็นรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ไม่ประสงค์ให้มีพันธกรณีระยะที่ ๒ ส�าหรับประเทศตน 

ส่วนสหพันธรัฐรัสเซียประสงค์ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ 

n ให้คณะท�างานเฉพาะกจิว่าด้วยพนัธกรณี

ต่อเนือ่งส�าหรบัประเทศในภาคผนวกที ่๑ ภายใต้พธิสีาร

เกยีวโต ท�างานต่อไปในการแก้ไขพธิสีารให้แล้วเสรจ็ และ

น�าไปพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีพิธีสารฯ สมัยที่ ๘  

ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ 

ผลผลิต
ประเทศไทยได้มีส่วนร่วม และติดตามผล

การประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์
ประเทศไทยสามารถก�าหนดมาตรการ/

นโยบายที่จ�าเป็นและส�าคัญเพื่อรองรับและปรับตัวให้

เข้ากับแนวนโยบายภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศได้อย่างเหมาะสม

ทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๗ พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๕๓๒ เหน็ชอบให้ประกาศรายชือ่แหล่งธรรมชาติ

ให้เป็นมรดกทางธรรมชาตอินัควรอนรุกัษ์ของท้องถิน่ใน

ปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๒๖๓ แห่ง ใน ๖๒ จังหวัด ที่ผ่านมาแหล่ง

ธรรมชาติฯ เหล่านี้ ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ  

ซึง่อาจไม่ได้ค�านงึถงึคณุค่าและศกัยภาพของสิง่แวดล้อม 

ธรรมชาติ ท�าให้พื้นที่ถูกท�าลายจนหมดคุณค่า

ความส�าคัญลงไป 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จึงได้ติดตามและประเมิน

แหล่งธรรมชาติฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ใน

พืน้ทีภ่าคต่างๆ ของประเทศ และตามมตคิณะรฐัมนตรี  

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบแผนแม่บท

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - 

๒๕๕๖) ดงันัน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านกังานฯ 

ได้ติดตามและประเมินแหล่งธรรมชาติฯ ในพื้นที่ภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื รวม ๒๐ จงัหวดั จ�านวน ๕๙ แห่ง 

จากทัง้หมด ๖๒ แห่ง และมกีารจดักลุม่เรยีงล�าดบัความ

ส�าคญัของแหล่งธรรมชาตฯิ โดยกลุม่ที ่๑ มคีวามส�าคญั

มากและความเสี่ยงมาก จะต้องมีการอนุรักษ์อย่าง 

เร่งด่วน ม ี๑ แห่ง ได้แก่ ถ�า้เอราวณั จงัหวดัหนองบวัล�าภู 

ส�าหรับแหล่งธรรมชาติฯ แหล่งอื่นๆ จะอยู่ในกลุ่มที่ ๒ 

และกลุม่ที ่๓ ซึง่มคีวามเสีย่งน้อย หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

อาจปล่อยให้เป็นไปตามลักษณะธรรมชาติเดิมไปก่อน 

หากมกีารอนรุกัษ์ ควรก�าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการ 

ในระยะยาว มี ๒๓ แห่ง ส่วนกลุ ่มที่ ๔ มีความ 

ส�าคัญน้อยและความเสี่ยงมากซึ่งไม่ปรากฏว่ามีแหล่ง

ธรรมชาติฯ อยู่ในกลุ่มนี้

ผลผลิต 
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการประเมิน

คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยประเมินถึงคุณค่า

ความส�าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศักยภาพ และ

ด้านความเสี่ยง

ผลลัพธ์ 
สามารถรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

รวมถึงทัศนียภาพที่สวยงามและมีคุณค่าให้เป็นมรดก

ทางธรรมชาติของท้องถิ่นตลอดไป 

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

๖. การติดตามประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการต่างๆ
๖.๑ การติดตามและประเมินแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไข ความส�าเร็จ
แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น 

ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ท�าให้แหล่งธรรมชาติฯ 

เสื่อมโทรม ขณะเดียวกันความต้องการด้านเศรษฐกิจ 

มีเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่ท่องเที่ยวในแหล่ง 

ธรรมชาติฯ แห่งใหม่ๆ และมีกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  

ว่าประเทศไทย ยังต้องเผชิญและแก้ไขปัญหาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อน�าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในหลายประเด็นโดยเฉพาะ ทรัพยากรน�้า พลังงาน  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน มลพิษ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ รวมทั้งสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ สรปุได้ดงันี ้ป่าไม้ซึง่เป็นระบบนเิวศทีม่หีน้าทีเ่กบ็

เกิดขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 

ฉะนั้น หากมีการพัฒนาใดๆ ควรค�านึงถึงหลักการ 

ในการอนุรักษ์ ธรรมชาติเป็นส�าคัญ ไม่ควรท�าลาย 

หรือข่มธรรมชาติ ตลอดจนท�าให้คุณค่าของแหล่ง 

ธรรมชาติฯ ด้อยลง

๖.๒ รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
การติดตามประเมินสถานการณ์คุณภาพ 

สิง่แวดล้อมเป็นการด�าเนนิการตามกฎหมายทีก่�าหนดไว้ 

ตามพระราชบัญญัติส ่ ง เสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ (๑๓)  

ได้ก�าหนดให้เสนอรายงานเกีย่วกบัสถานการณ์คณุภาพ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อคณะกรรมการ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาตแิละคณะรฐัมนตรตีามล�าดบั โดยมี

การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการจดัท�ารายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่าย 

เลขานกุารฯ ยกร่างรายงานสถานการณ์ฯ ภายใต้กรอบ 

ที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) 

ก�าหนดเป็นการติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลง

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทกุด้าน และวเิคราะห์แนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพือ่

หาแนวทางมาตรการการป้องกนั แก้ไข และฟ้ืนฟ ูดงันัน้

จงึเป็นรายงานทีส่ะท้อนสภาพปัญหา สาเหต ุซึง่ผูบ้รหิาร

สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

และภาคส่วนอื่นๆ สามารถเสริมความรู้ความเข้าใจ 

และน�าไปสูค่วามตระหนกั และความร่วมมอืในการอนรุกัษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

ผลการด�าเนินงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ – กลาง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพบ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กกัน�า้ตามธรรมชาตมิพีืน้ทีล่ดลงเหลอืเพยีง ๙๙.๖ ล้าน

ไร่ (ร้อยละ ๓๐.๙ ของพืน้ทีท่ัง้หมด) และมแีนวโน้มลดลง

จากการบกุรกุ การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 

ยงัคงเป็นประเดน็ส�าคญัเพราะส่งผลกระทบต่อสิง่มชีวีติ

และความอดุมสมบรูณ์ของระบบนเิวศ มกีารใช้พลงังาน

ทดแทนเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ ๑๒ พื้นที่ชุมชนและ 

สิ่งปลูกสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทรัพยากรดินยังประสบ

กบัการเสือ่มโทรม คณุภาพอากาศโดยทัว่ไปดขีึน้ แต่ยงัคง 

พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าซโอโซนมีค่า

เกนิเกณฑ์มาตรฐานในบางพืน้ทีแ่ละบางเวลา คณุภาพ

น�้าในแหล่งน�้าผิวดินที่เป็นแม่น�้าสายหลักและแหล่ง 

น�า้นิง่ขนาดใหญ่มคีณุภาพดขีึน้ การเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด และ

อุณหภูมิเฉลี่ยต�่าสุด ในระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ผลผลิต
รายงานข้อเท็จจริงสถานการณ์คุณภาพ 

สิง่แวดล้อม ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔ - กลาง  พ.ศ. ๒๕๕๕  

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแบบบูรณาการ

ผลลัพธ์
ผู ้บริหารและหน่วยงานใช้เป็นฐานข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจวางแผน ปรับปรุงและแก้ไข

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๓ การติดตามสถานการณ์การถูกคุกคามของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง)

สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ในประเทศไทยโลมาอิรวดี เป ็นสัตว ์ป ่า

คุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 

๒๕๓๕ ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 

(CR) ใน Thailand red data และการประชุม CITES 

ครั้งที่ ๑๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเทศไทยได้เสนอ 

ให้โลมาอริวดเีป็นสตัว์ป่าคุม้ครองบญัชทีี ่๑ (Appendix I)  

อันมีผลท�าให้โลมาอิรวดีได้รับความคุ้มครองในระดับ

นานาชาติ นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ กรมป่าไม้ จังหวัด

พัทลุง และประชาชนทั่วไปช่วยกันจัดท�าโครงการอนุ

รักษ์โลมาอิรวดีในทะลสาบสงขลา โดยทรงรับให้เป็น

โครงการใน พระบรมราชินูปถัมภ์ (ประกาศจังหวัด

พัทลุง ณ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๔๔) และล่าสุดโลมาอิรวดี 

จัดเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่ควรอนุรักษ์ ๑ ใน ๒๐ ชนิด 

ของปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทยอีกด้วย

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการติดตาม

สถานการณ์ ปัญหาส�าคัญ (Hot Issues) เพื่อติดตาม

สถานการณ์การคกุคามของโลมาอริวดใีนพืน้ทีท่ะเลสาบ 

สงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) ซึ่งอยู ่ในภาวะวิกฤติ

และใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากการตายและลดจ�านวนลง

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการร่วมด�าเนินการกับหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข้อง ได ้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง กรมประมง  
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กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชาวประมง 

กลุ่มอนุรักษ์ ชุมชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็น

ระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อหารือและจัดท�า มาตรการ 

แก้ไขปัญหาถูกคุกคามของโลมาอิรวดีที่มีการตายโดย

เครื่องมือประมงบางชนิด

การติดตามสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ 

และส�ารวจพื้นที่ เพื่อรับฟังหารือและแลกเปลี่ยน

แนวทางการแก้ไขปัญหาวกิฤตทิีเ่กดิขึน้กบัโลมาอริวดฝีงู 

สุดท้ายแห่งทะเลหลวง เป็นจ�านวน ๔ ครั้ง ร่วมกับ 

ทกุภาคส่วน จนได้มาตรการแก้ไขปัญหาการถกูคกุคาม

ของโลมาอริวดใีนทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง) 

ที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ ๗ มาตรการ บนหลักการ 

“ชาวประมงอยู่ได้ โลมาอิรวดีอยู่รอด” ประกอบด้วย 

มาตรการที่ ๑ เร่งรัด ควบคุม เครื่องมือ

ประมงทีเ่ป็นอนัตรายต่อโลมาอริวดใีนทะเลสาบสงขลา

ตอนบน (ทะเลหลวง)

มาตรการที่ ๒ เสริมสร้างอาชีพประมงสัตว์

น�้าทดแทนอย่างยั่งยืน

มาตรการที่ ๓ ปรับปรุงระบบนิเวศแหล่ง 

ที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของโลมาอิรวดี

มาตรการที ่ ๔ เร่งสร้างเสรมิองค์ความรูด้้าน

ความส�าคัญของโลมาอิรวดีฝูงสุดท้ายแห่งทะเลหลวง

มาตรการที่ ๕ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจและ

ภาคส่วนอืน่ๆ เข้ามามส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์โลมาอริวดี

มาตรการที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่ายอนุรักษ์โลมาอิรวดี

มาตรการที่ ๗ ติดตามประเมินผล

ผลผลิต
n สภาพปัญหาการถกูคกุคามของโลมาอริวดี 

ที่ส�าคัญ คือ เครื่องมือประมงอวนลอยปลาบึก

n มาตรการแก้ไขปัญหาการถูกคุกคามของ

โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตอนบน

ผลลัพธ์
ความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนกัรูข้อง

ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับปัญหาการคุกคามโลมาอิรวดีใน

ทะเลสาบสงขลาตอนบน ลดการตายของโลมาอิรวดี

ในทะเลสาบสงขลาตอนบน จากเครือ่งมอืประมงทีเ่ป็น

อันตรายบางชนิด

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
ความรู้ความเข้าใจความตระหนักรู้ และการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
เนื่องจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ได้ด�าเนินการจนสิ้นสุดแผนแล้ว

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม โดยกองติดตามประเมินผลจึงได้ก�าหนด

ให้มีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  

เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นและผลการ

ด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 

ทีก่�าหนดหรอืไม่ มปัีญหาและอปุสรรคอย่างไรบ้าง และ

ช่วยให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบาย

และยทุธศาสตร์เหล่านัน้ เพือ่ให้ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจ

ตดัสนิใจได้ใช้ประกอบการก�าหนดทศิทาง และปรบัปรงุ

แก้ไขนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องให้สอดคล้องและทนัต่อ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อน�ามาซึ่ง

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมทั้งมี

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ 

ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมของประเทศเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และไม่ส่งผลเสียต่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ผลการด�าเนินงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์การด�าเนินงานตาม

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีการด�าเนินงาน

ที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนจัดการฯ โดยสาขา

ทรัพยากรที่ได้มีการด�าเนินการตามเป้าหมายของแผน

จัดการฯ ได้แก่ สาขาทรัพยากรป่าไม้ สาขาความหลาก

หลายทางชีวภาพ สาขาทรัพยากรดินและที่ดิน สาขา

ทรัพยากรธรณีและทรัพยากรพลังงาน สาขาทรัพยากร

ประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสาขา

ทรพัยากรน�า้ สาขาการจดัการมลพษิ (มลพษิทางอากาศ

และขยะมลพิษทางน�้า และมลพิษจากสารอันตราย) 

สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน สาขาสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม และสาขาพันธกรณีและ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ส�าหรับสาขาทรัพยากรที่มีการด�าเนินงาน

ไม่บรรลตุามเป้าหมายของแผนจดัการฯ ได้แก่ สาขาการ

จดัการมลพษิ (มลพษิจากของเสยีอนัตราย) ทีเ่ป้าหมาย

ก�าหนดให้มศีนูย์จดัการของเสยีอนัตรายชมุชนทีถ่กูต้อง

ตามหลกัวชิาการในภมูภิาคอย่างน้อยภมูภิาคละ ๑ แห่ง

๖.๔ การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
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ผลผลิต
รายงานผลสัมฤทธิ์แผนจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และข้อเสนอแนะ 

เชงินโยบายในการวางแผนและบรหิารจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดับ

ผลลัพธ์
หน่วยงานและผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องได้รับ

ทราบและร่วมกันพัฒนาและปรับแผนการด�าเนินการ 

ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในอนาคตให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องเหน็ความส�าคญั

ในการน�าแผนดังกล่าวไปเป็นกรอบในการด�าเนินงาน 

รวมทั้งให้ความร่วมมือในการติดตามประเมินผล

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดแผน

ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และมี

การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
อ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล ดอกกราย และ

คลองใหญ่ เป็นแหล่งน�้าอุปโภค - บริโภค ที่ส�าคัญของ 

จังหวัดระยอง และชลบุรี ในขณะเดียวกันการขยาย

ตัวของการพัฒนาในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้

มีจ�านวนโรงงานบริเวณพื้นที่ต้นน�้าของอ่างเก็บน�้า 

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการดูแลและ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มน�้าอ่างเก็บน�้า

หนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง 

ให้เป็นแหล่งน�้าอุปโภค - บริโภคของจังหวัดระยอง

และพื้นที่ข้างเคียงสืบต่อไปอย่างยั่งยืน จึงจ�าเป็นต้อง 

ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน

พื้นที่ดังกล่าว 

ผลการด�าเนินงาน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมร่วมกับ

หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาก�าหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน�้าอ่างเก็บน�้า

หนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ จงัหวดัระยอง 

มาอย่างต่อเนื่อง

ผลผลิต
(ร ่าง) เขตพื้นที่และมาตรการคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมบริเวณลุ ่มน�้าอ่างเก็บน�้าหนองปลาไหล  

ดอกกราย และคลองใหญ่ จังหวัดระยอง

ผลลัพธ์
มีเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองและ

ใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน�้าอ่าง

เก็บน�้าหนองปลาไหล ดอกกราย และคลองใหญ่ 
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังขาดความ

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการรกัษาคณุภาพทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ
สนบัสนนุมาตรการด้านแรงจงูใจ เช่น การส่งเสรมิ 

กิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูของชุมชนหรือกลุ่มอนุรักษ์

ในพื้นที่ เพื่อสร้างแนวร่วมในการด�าเนินการประกาศ

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

๗. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ
๗.๑ การด�าเนนิการก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อมบรเิวณลุม่น�้าอ่างเกบ็น�า้หนองปลาไหล 

ดอกกราย และคลองใหญ่ จังหวัดระยอง 
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง 

สิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ�าเภอคุระบุรี อ�าเภอตะกั่วป่า 

อ�าเภอท้ายเหมือง อ�าเภอทับปุด อ�าเภอเมืองพังงา 

อ�าเภอตะกั่วทุ่ง และอ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม 

ในท้องที่อ�าเภออ่าวลึก อ�าเภอเมืองกระบี่ อ�าเภอเหนือ

คลอง อ�าเภอคลองท่อม และอ�าเภอเกาะลันตา จังหวัด

กระบี่ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง 

สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รวม ๓ ฉบับ ได้สิ้นสุดการบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ 

มนีาคม ๒๕๕๕ ซึง่ปัจจบุนัได้เกดิช่องว่างของการบงัคบั

ใช้กฎหมาย 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๒ พื้นที่ เพื่อให้มีมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการดูแล รักษา และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่

จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ผลผลิต
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จังหวัดพังงา และจังหวัด

กระบี่

ผลลัพธ์
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา และจังหวัด

กระบี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สืบเนื่องจากมีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายใต้สถานการณ์ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ปัญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความส�าเร็จ
n มีขั้นตอนการด�าเนินการหลายขั้นตอน 

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 

ซึ่งขณะนี้ ร่างประกาศกระทรวงฯ ทั้ง ๒ จังหวัด  

อยูร่ะหว่างการพจิารณาของคณะอนกุรรมการพจิารณา

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม

n มาตรการคุ ้มครองสิ่ งแวดล ้อมเป ็น 

มาตรการทางกฎหมายที่มีผลต่อการรอนสิทธิของ

ประชาชนในบางเรือ่ง น�าไปสูก่ารไม่เหน็ด้วยกบัด�าเนนิการ

ประกาศ เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

n ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังขาดความ 

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการรกัษาคณุภาพทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ
สนับสนุนมาตรการด้านแรงจูงใจ เช่น  

การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูของชุมชน  

กลุ่มองค์กรอนุรักษ์ในพื้นที่ เพื่อสร้างแนวร่วมในการ

ด�าเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

๗.๒ การปรบัปรงุประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้

มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชน 

เข้าตรวจดู ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดีที่มุ่งเน้นให้การบริหารภาครัฐมีความโปร่งใส

ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับ

รู้การท�างานของหน่วยงาน

 ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร (http://www.onep.go.th/information)  

ของส�านักงานฯ ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน

สามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของส�านักงานฯ ได้โดย

สะดวกอีกช่องทางหนึ่ง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 

เอกสารที่เผยแพร่ตามมาตรา ๗ ได้แก่ โครงสร้าง  

การจัดองค์กรอ�านาจหน้าที่ และวิธีการด�าเนินงาน 

ของส�านักงานฯ และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙  

ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย แผนงาน และโครงการ คู่มือ

หรอืค�าสัง่เกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิาน สญัญาส�าคญั ประกาศ

สอบราคา ประกวดราคา และผลพิจารณาจัดซื้อ 

จดัจ้าง และมตคิณะกรรมการต่างๆ รวมถงึข้อมลูข่าวสาร 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

ผลผลิต 
เว็บไซต์ศูนย ์ข ้อมูลข ่าวสาร ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

ผลลัพธ์
ประชาชนได้รบัความสะดวกในการเข้าตรวจ

ดขู้อมลูข่าวสารของส�านกังานฯ ทีพ่ระราชบญัญตัข้ิอมลู

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก�าหนดไว้

๘. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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หลักการ เหตุผล และสาระส�าคัญ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี

บทบาทในชวีติประจ�าวนั มกีารใช้อปุกรณ์และเครือ่งมอื

สือ่สารในการด�าเนนิชวีติอย่างแพร่หลาย การให้บรกิาร

ของภาครัฐจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมี

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 เว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นช่องทางหนึ่ง

ในการที่จะอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ 

เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ได้ 

อย่างรวดเร็ว ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม จงึได้ท�าการปรบัปรงุเวบ็ไซต์

ให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านข้อมูลและรูปแบบการให้

บริการ 

ผลการด�าเนินงาน 

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาเว็บไซต์ของส�านักงานฯ 

(http://www.onep.go.th) ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย

๑. หน้าหลัก ประกอบด้วย กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง นโยบายและแผน เช่น นโยบายและแผนการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการฯ ระดับ

จังหวัด เป็นต้น

๒. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ เช ่น  

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 

๓. บรกิารข้อมลูข่าวสาร เช่น เอกสารเผยแพร่ 

การจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส�านักงานฯ  

รบัสมคัรงาน News Clips ห้องสมดุ สผ. ข่าวประกาศทัว่ไป 

๔. ข้อมลูเกีย่วกบัส�านกังาน เช่น ความเป็นมา 

วิสัยทัศน์/อ�านาจหน้าที่ ผู้บริหาร การแบ่งส่วนราชการ

 ๕. ข่าวกิจกรรม และบทความสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ นอกจากนี้เว็บไซต์ของส�านักงานฯ ยังได้มีการ

เชื่อมโยงกับ Social Media เพื่อเพิ่มช่องทางการ 

ติดต่อสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกอบ

ด้วย Facebook.com/onep.go.th และ Twitter.com/ 

oneptwitt
ผลผลิต
เวบ็ไซต์ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (http://www.onep.go.th) 
ผลลัพธ์
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่

เกี่ยวข้องกับส�านักงานฯ รวมถึงองค์ความรู้ด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

สะดวกและทั่วถึง ท�าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ

ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น 

๘.๒ การปรับปรุงเว็บไซต์ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หลักการ เหตุผล และสาระส�าคัญ
 เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ท�าให้ประชาชน

สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ 

ผ่านทางอปุกรณ์การสือ่สารเคลือ่นที ่(Mobile Device) 

ดังนั้น การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีม่ปีระสทิธภิาพจงึเป็นกลไก

หนึ่งที่จะท�าให้หน่วยงาน องค์กร ภาคี และประชาชน 

มคีวามรู ้ความเข้าใจและเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้

อย่างสมบูรณ์

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้พฒันา Mobile Application 

ชื่อ “ThaiEnvi4Future” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันส�าหรับ

อุปกรณ์การสื่อสารที่ใช้ระบบ iOS เช่น ไอโฟน หรือ 

ไอแพดโดยมีหัวข้อที่ส�าคัญประกอบด้วย 

n กิจกรรมของส�านักงาน

n ข่าวสิ่งแวดล้อม

n การรายงานภาพและข้อความด้าน 

สิ่งแวดล้อมโดยผู้ใช้งาน 

n เพื่อเผยแพร่ใน Application และ 

ในเว็บไซต์ สผ.

n เรื่องน่ารู้

n กฎหมายสิ่งแวดล้อม

n ข้อมูลเกี่ยวกับส�านักงานฯ

n ข้อมูลข่าวสารของราชการ

n เอกสารเผยแพร่

n เช็กเมล สผ.

ผลผลิต
Mobile Application ชื่อ “ThaiEnvi4 

Future” ได้เผยแพร่ใน Apple Store และอนุญาตให้

ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี

ผลลัพธ์
n หน่วยงาน องค์กร ภาคี และประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านภารกิจของส�านักงาน 

และข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

n ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

๘.๓ การพัฒนา Mobile Application สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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หลักการ เหตุผล และสาระส�าคัญ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกลไกส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมไทย ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะ
ต้องมีการพัฒนาการด�าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร
ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับปรุง 
วิธีการให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงคุณค่า
และความส�าคัญของการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ซึ่งส�านักงานฯ ก็ได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ 
ดังกล่าวมาตลอด อย่างไรก็ตามเนื่องจากสังคมไทย
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความ
ต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาสิทธิและหน้าที่
ของตนตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาช่องทางสื่อสารต่างๆ 
อย่างแพร่หลาย ท�าให้ส�านักงานฯ จ�าเป็นต้องปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผลการด�าเนินงาน
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความ
ตระหนักถึงความส�าคัญและมีจิตส�านึกที่ดีในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง โดยได้ด�าเนินการ 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การด�าเนินการตาม 
พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
ซึง่จดัขึน้ตามแผนปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัข้ิอมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ความรู้เรื่อง “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และสขุภาพ” ซึง่จดัขึน้ภายใต้โครงการการประชมุชีแ้จง
เรื่อง “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม : 
ข้อมูลเพื่อประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วย
งานอนุญาต หน่วยงานท้องถิ่น ส�านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั ส�านกังานสิง่แวดล้อม
ภาค ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั ส�านกังานสาธารณสขุ 
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบหลักการ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ ซึง่ก�าหนด
ให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สาธารณะทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อมและสขุภาพ” ซึง่เป็นการ 
เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัิ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล
ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ผลผลิต
n การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ๑ ครั้ง โดยมีบุคลากรของส�านัก
งานฯ เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น ๘๘ คน เป็นข้าราชการ 
๔๗ คน พนักงานราชการ ๓๓ คน และลูกจ้าง ๘ คน

n การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้
โครงการการประชุมชี้แจงเรื่อง “รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม : ข้อมลูเพือ่ประชาชน” ได้ด�าเนนิ
การจัดประชุม ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๕๒ คน

ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ มีความตระหนักถึงความส�าคัญและมี
จติส�านกึทีด่ใีนการให้บรกิารข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน 
และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักกฎหมาย 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง 

๘.๔ รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คดีที่ศาลปกครองชั้นต้น มีค�า
พพิากษา/ถอนฟ้อง รวมร้อยละ 
๕๘ ของจ�านวนคดีปกครอง
ทั้งหมด 

จ�านวน (คดี)

ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ส�านักงานฯ มีจ�านวนคดีปกครองเกี่ยวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ�านวน  
๓๙ คดี พื้นที่คุ้มครองจ�านวน ๓ คดี และอื่นๆ เช่น สัญญาทางปกครอง สนธิสัญญา จ�านวน ๓ คดี

คดีและการให้ความเห็นทางกฎหมาย จ�านวน

คดีปกครองที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษา/ถอนฟ้อง ๒๖  คดี

คดีปกครองที่อยู่ในระหว่างพิจารณา ๑๙  คดี

คดีปกครอง คดีแพ่ง ที่ส�านักงานฯ เป็นพยานและผู้เชี่ยวชาญ ๒๐  คดี

การให้ความเห็นทางกฎหมาย   ๑๔๑ เรื่อง

การตรวจพิจารณาร่างสัญญา  ๓๔  ฉบับ

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการจัดท�ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓๗  ราย

การเตรียมการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิในการจัดท�ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๒๘  ราย

รวม ๓๐๕ เรื่อง

๙. การด�าเนินการด้านกฎหมาย และเรื่องราวร้องทุกข์
๙.๑ การด�าเนินงานทางด้านนิติการ ประกอบด้วย 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครอง

๔๐

๓๕

๓๐

๒๕

๒๐

๑๕

๑๐

๕

๐
รายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

เรื่อง

คดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมี
ค�าพิพากษา/ถอนฟ้อง

พื้นที่คุ้มครอง อื่นๆ

๒๒

๒๗

๑

๒ ๓
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๙.๒ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

ประชาชนได้แจ้งข้อร้องเรียนในประเด็น

ต่างๆ รวม ๒๗ เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องร้องเรียน

จากศูนย์บริการประชาชน (e-petition) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๕ เรื่อง 

และเรือ่งร้องเรยีนในระบบจดัการเรือ่งราวร้องทกุข์ของ

ส�านกังานฯ จ�านวน ๒๐ เรือ่ง ประเดน็ต่างๆ ทีป่ระชาชน

ร้องเรียน มีดังนี้

n ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) โครงการเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรมเมโทรและโรงไฟฟ้าถ่านหิน บริเวณ

พื้นที่ ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 

๒) การก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 1-Tower 

Pratamnak Condominium ๓) การจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของการนิคม

อุตสาหกรรม ในกรณีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ระยอง (บ้านค่าย) ของบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 

๔) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ๔๗.๔ 

เมกะวัตต ์  ของบริษัท ไทยเพาเวอร ์  ซัพพลาย  

จ�ากัด ๕) การอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู ่ในข่าย 

ต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

บ้านช่างเคีย่น อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ ๖) โครงการกอ่สร้าง

โรงไฟฟ้าชวีมวล ๙.๙ เมกะวตัต์ จ.ยะลา ๗) การก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ของบริษัท ไทยเพาเวอร์ 

ซัพพลาย จ�ากัด ๘) โครงการก่อสร้างหอพักบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีกทม. ๙) การ

ก่อสร้างโครงการ The Seed Atom เขตพญาไท กทม. 

๑๐) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิง ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑) 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท หนองบัว 

กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด ในพื้นที่หมู่ที่ ๒๐ ต.หนองบัว 

อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ๑๒) การก่อสร้างอาคารถัง

เก็บน�า้มันและวางท่อรับน�า้มันในทะเล ของคลังน�า้มัน 

ไออาร์พีซี จ.ชุมพร

n ด้านการประกอบการเหมืองแร่ จ�านวน 

๑ เรื่อง ได้แก่ ๑) ขอประทานบัตรท�าเหมืองแร่โปแตช 

ของบริษัท เอเซีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

n ด้านประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ ๑) การประกาศ

พื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝั ่งทะเล 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส่วนขยาย)

n ด้านการบริหารจัดการที่ดิน จ�านวน ๒ 

เรื่อง ได้แก่ ๑) การออกโฉนดที่ดินในท้องที่ ต.คลองยา 

อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ๒) ขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 

(โฉนด) ที่ราษฎรครอบครองและท�าประโยชน์เต็มพื้นที่ 

อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

n ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการด้าน 

สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) โครงการ คอนโด

เดอะครสิ ๔ ๒) โรงงาน บรษิทั ทเีอชเอช โมลโีพรเซสซิง่ 

จ�ากดั ๓) โครงการระบบรถไฟฟา้ชานเมอืง (สายสแีดง) 

ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

๔) โครงการบ้านเอื้ออาทร ปัญญารามอินทรา ของการ

เคหะแห่งชาติ กทม.

n การให้ข้อคดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ

ผลการด�าเนินการ 
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม ด�าเนนิการในส่วนทีส่�านกังานฯ รบัผดิชอบ 

แล้วเสร็จจ�านวน ๑๘ เรื่อง และเรื่องร้องเรียนที่อยู่

ระหว่างการด�าเนนิการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจ�านวน 

๙ เรื่อง

การด�าเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑๐. ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการระดับชาติ 
๑๐.๑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติส ่ ง เสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
มีการประชุมจ�านวน ๔ ครั้ง โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา  
๔๖ เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ ๘ เรื่อง ดังนี้
ด้านนโยบายและการบริหาร จ�านวน ๑๖ เรื่อง เช่น

n แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

n กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน 
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

n ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต�าบลตลิ่งงาม 
ต�าบลบ่อผดุ ต�าบลมะเรต็ ต�าบลแม่น�า้ อ�าเภอเกาะสมยุ  
และต�าบลเกาะพะงัน ต�าบลบ้านใต้ ต�าบลเกาะเต่า 
อ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ....

n การยกร่างกฎหมายเพือ่ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามความในมาตรา ๒๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

n การทบทวนข้อก�าหนดที่กรมพัฒนาที่ดิน 
เคยใช้ในการก�าหนดเขตพืน้ทีร่ะงบัการเพาะเลีย้งกุง้กลุา 
ด�าระบบความเค็มต�่าในพื้นที่น�้าจืดเมื่อปี ๒๕๔๑ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒๒ 
เรื่อง เช่น

n โครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าสาย
ต่างๆ เช่น สายสีส้ม สายสีชมพู และสายสีม่วง เป็นต้น

n โครงการก่อสร้างท่าเรอืชายฝ่ังทีจ่งัหวดัตรงั 
ของกรมเจ้าท่า

n โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ 
สายชายฝั่งทะเลตะวันออกระหว่างฉะเชิงเทรา - คลอง
สิบเก้า - แก่งคอย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

n โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ ๑๑๕ 
กิโลโวลต์ อ�าเภอเขาค้อ-อ�าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ด้านการก�าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จ�านวน ๒ เรื่อง คือ

n ก�าหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของ 
อากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์

n มาตรฐานระดับเสียงยานพาหนะใหม่ 
ขณะวิ่ง

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องกระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  
เพื่อติดตามการด�าเนินงานตามมติของคณะกรรมการฯ 
เรื่องต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหามลพิษบริเวณพื้นที่ 
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โครงการศูนย์ก�าจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง และความก้าวหน้าการด�าเนินโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าประแสร์ ของกรมทางหลวง
ชนบท 
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คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม แต่งตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มี

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จ�านวน 

๖ ครั้ง โดยมีวาระการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ  

ได้มีมติแล้ว โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

n ด้านนโยบายในการบรหิารจดัการกองทนุ

สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๑๐ เรื่อง

- การสนบัสนนุเงนิกองทนุสิง่แวดล้อมในการ

แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุทกภัย

- ร่างเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงาน

ทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ปีบัญชี ๒๕๕๕ 

- คู่มือการด�าเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ 

๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- ร่างแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

- ขยายเวลาการใช้กรอบทศิทางการสนบัสนนุ

เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ง 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นกรอบ 

ในปี ๒๕๕๖ 

- แต่งตัง้คณะอนกุรรมการกลัน่กรองโครงการ 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการ

จัดการมลพิษ

- แผนจดัสรรเงนิกองทนุสิง่แวดล้อม ปี ๒๕๕๖

- แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ปี ๒๕๕๖

- สมาคมนกักฎหมายพทิกัษ์สิง่แวดล้อม ขอให้ 

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณาทบทวน

มติการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๕ กรณีโครงการให้ความรู้และทักษะในการเฝ้า

ระวงัการปนเป้ือนของสารพษิจากบ่อขยะสูส่ิง่แวดล้อม

ด้วยวิธีทางกฎหมายโดยชุมชนมีส่วนร่วม

- แนวทางการสนบัสนนุเงนิกองทนุสิง่แวดล้อม 

เพื่อการฟื้นฟูระบบบ�าบัดน�้าเสีย ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

n ด้านการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุน 

สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๑๒ โครงการ

- การสนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อ

ก่อสร้างระบบรวม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราช

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ จ�านวน ๒ โครงการ

- การสนับสนุนโครงการเงินกู้ภาคเอกชน 

ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ จ�านวน 

๗ โครงการ

- การสนบัสนนุโครงการเงนิอดุหนนุด้านการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ 
(๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จ�านวน ๓ โครงการ

- การตดิตามระบบบรหิารจดัการและผลการ 
ปฏิบัติงาน จ�านวน ๗ เรื่อง 

- ผลปฏบิตังิานของระบบการควบคมุภายใน 
- ผลปฏบิตังิานของระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล
- ผลปฏิบัติงานของระบบตรวจสอบภายใน
- ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน
- ผลปฏบิตังิานของระบบการบรหิารความเสีย่ง
- ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการ

สารสนเทศ
- ผลการด�าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตาม

วัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน

๑๐.๒ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑๐.๓ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตน 

โกสนิทร์และเมอืงเก่า  ตามระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี 

ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ

เมอืงเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการวาง

นโยบาย ก�าหนดพื้นที่ และจัดท�าแผนแม่บทโดยความ

เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีรวมทัง้ให้ความเหน็โครงการ

ภาครัฐในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สรุปดังนี้

n โครงการวางท่อส่งน�้าที่บ�าบัดแล้วไปใช้  

ประโยชน์ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ : มติขอให้ส�านักการ

ระบายน�้าพิจารณาจัดท�าแผนแม่บทการใช้น�้าที่บ�าบัด

แล้วไปใช้ประโยชน์ในเขตกรงุรตันโกสนิทร์ ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์หลักของการตั้งโรงควบคุมคุณภาพน�้า

กรุงรตันโกสนิทร์ และสอดคล้องกบัหลกัการอนรุกัษ์และ

พฒันากรงุรตันโกสนิทร์ โดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน

n โครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช บรเิวณส�านกังาน

สลากกนิแบ่งรฐับาล ถนนราชด�าเนนิกลาง : มตมิอบให้ 

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ รับเป็นเจ้าของเรื่อง หารือร่วมกับหน่วยงาน

และผูเ้กีย่วข้อง ปรบัปรงุรปูแบบลานเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

และน�าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาต่อไป

n โครงการปรับปรุงท่อประปาในพื้นที่ก

รุงรัตนโกสินทร์ : มติไม่ขัดข้องการปรับปรุงซ่อมแซม 

ท่อประปาและวางทดแทนท่อเดิมในแนวเส้นทางเดิม 

หากขุดพบหลักฐานโบราณคดี ขอให้ประสานงานกับ

กรมศิลปากร และหากมีการวางท่อในแนวเส้นทางใหม่ 

ขอให้การประปานครหลวงน�ารายละเอียดและแบบ

แปลนเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

n โครงการน�าสายสาธารณูปโภคลงใต้ดิน 

ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ : มติเห็นชอบในหลักการ และ 

ขอให้กรงุเทพมหานครมเีงือ่นไขในสญัญาให้ผูร้บัผดิชอบ 

ด�าเนนิโครงการ ระมดัระวงัไม่ให้เกดิผลกระทบต่อหลกัฐาน 

โบราณคดี และจะต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหาย

เกิดขึ้น

n โครงการพัฒนาตลาดปากคลองตลาด : 

มติเห็นชอบให้องค์การตลาดปรับเปลี่ยนโครงการเป็น 

โครงการปรับปรุงตลาด

n โครงการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์การ 

เรยีนรูร้าชทณัฑ์ระหว่างประเทศ : เหน็ชอบในหลกัการ  

และขอให้กระทรวงยตุธิรรมท�าเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี  

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้ประโยชน์ที่ดิน

สวนรมณนีาถ และประสานกรมศลิปากรเพือ่ด�าเนนิการ 

ต่อไป 

n โครงการศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์แล

ะห้องสมุดชุมชน (ที่ราชพัสดุแปลงโรงพิมพ์คุรุสภา) :  

เห็นชอบในหลักการให้กรมธนารักษ์ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ทีร่าชพสัดแุปลงโรงพมิพ์ครุสุภา เป็นพพิธิภณัฑ์ทีส่อดคล้อง 

กับภารกิจของกรมธนารักษ์
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๑๐.๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญา

คุ้มครองมรดกโลก (ร้อยต�ารวจเอก เฉลิม อยู่บ�ารุง  

รองนายกรัฐมนตรี ประธาน) ในการประชุมครั้ง

ที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติ 

เห็นชอบการน�าเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติและ 

ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลต่อศูนย์

มรดกโลก กรุงปารีส สหพันธรัฐฝรั่งเศส ดังนี้

n การน�าเสนอพื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน 

(Kaeng Krachan Forest Complex, KKFC)  เพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (Natural 

World Heritage) ด้วยพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็น 

ศนูย์รวมความหลากหลายทางชวีภาพทีส่�าคญัทีส่ดุแห่ง

หนึ่งในเอเชีย โดยพบชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอย่างน้อย ๗๒๐  

ชนดิ มกีารกระจายพนัธุจ์ากถิน่อาศยัทางใต้ขึน้ไปจนถงึ

บริเวณเหนือสุด มีคุณค่าความส�าคัญ โดดเด่นอันเป็น

สากลตรงตามเกณฑ์ของมรดกโลกข้อ ๑๐ ตามเอกสาร

แนวทางการอนวุตัตามอนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก คอื 

“ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ที่มีความส�าคญัต่อการ

อนรุกัษ์ในถิน่ทีอ่ยู ่ (In - situ conservation) ของความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงถิ่นที่อยู่ของชนิดพันธุ์ที่

ถกูคกุคามทีม่คีวามโดดเด่นอนัเป็นสากลทัง้จากมมุของ

วิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์”

ขณะนี้อยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้ประสาน

ศูนย์มรดกโลก เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการมรดกโลก

พิจารณาตามล�าดับต่อไป 

n การน�าเสนอวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (Wat Phra Mahathat 

Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat) เพื่อ 

ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)  

ซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดส�าคัญใน 

สมัยรัฐตามพรลิงค์ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงกลาง 

พุทธศตวรรษที่ ๑๙ มีพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรง

กลมขนาดใหญ่ทีม่คีวามโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม 

และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาฝ่าย

เถรวาท มคีณุค่าความส�าคญัโดดเด่นเป็นสากลตรงตาม

เกณฑ์ของมรดกโลก ๓ ข้อ ตามเอกสารแนวทางการ

อนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้แก่ ข้อ ๑ 

“เป็นตัวแทนผลงานที่เป็นเลิศของการสร้างจากความ

อัจฉริยะของมนุษย์” ข้อ ๒ “เป็นการแสดงถึงความ

ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาล

เวลาหรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลก ในการ

พัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยี ศิลปะ

สถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมืองหรือการ

ออกแบบภมูทิศัน์” และ ข้อ ๖ “มคีวามสมัพนัธ์โดยตรง

หรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่ยังคง

อยู่หรือความคิด หรือความเชื่อ งานศิลปกรรม และ

วรรณกรรม ที่มีความโดดเด่นเป็นสากล”

คณะรัฐมนตรีมติเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม  

๒๕๕๕ เห็นชอบการน�าเสนอวัดพระมหาธาตุ  

วรมหาวหิาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นทะเบียน

บญัชรีายชือ่เบือ้งต้น ณ ศนูย์มรดกโลก ขณะนี ้กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่าย

เลขานกุารคณะกรรมการแห่งชาตฯิ และหน่วยประมาณ

งานกลางอนุสัญญาคุ ้มครองมรดกโลก (National 

Focal Point) ได้ประสานศูนย์มรดกโลก เพื่อเสนอ 

คณะกรรมการมรดกโลกพจิารณาเรยีบร้อยแล้ว คาดว่า 

คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาเรื่องดังกล่าว  

ในการประชมุสมยัสามญั ครัง้ที ่๓๗ ราวเดอืนมถินุายน 

๒๕๕๖ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑๐.๕ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

คณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศแต่งตั้งตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มกีารประชมุ 

จ�านวน ๒ ครั้ง ซึ่งที่ประชุมมีมติที่ส�าคัญ ดังนี้

n การประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๑๘ 

เมษายน ๒๕๕๕  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่ส�าคัญ อาทิ

- เห็นชอบในแนวทางการด�าเนินงานของ

ประเทศไทยตามข้อตัดสินใจของการประชุมรัฐภาคี

อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๗ และการประชุมรัฐภาคีพิธีสาร 

เกียวโต สมัยที่ ๗ ณ เมืองเดอร์บัน สาธารณรัฐ

แอฟริกาใต้ โดยแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ

ประเทศไทย เช่น การพิจารณาบทบาทของประเทศใน

การเข้าร่วมเจรจาในคณะกรรมการชดุใหม่ การพจิารณา

ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับ REDD+ของประเทศไทย  

การพิจารณากรอบการท�างานในเรื่องแนวทางความ 

ร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา การพิจารณา

กรอบการท�างานในเรื่องแนวทางความร่วมมือลด 

ก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ

หรือคณะท�างานเพื่อรองรับการจัดท�ารายงานด้าน 

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การเตรียมการ 

คัดสรรผู ้มีความเชี่ยวชาญเพื่อรับการคัดเลือกเป็น

สมาชิกของคณะกรรมการด้านการปรับตัว การติดตาม

แผนงานส�าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน

ระยะยาวและเสนอแนะแนวทางในการด�าเนินการของ

ประเทศไทยในการเข้าถึงแหล่งเงิน เป็นต้น

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมผู้อ�านวย

การส�านกังบประมาณและผูแ้ทนจากคณะกรรมการร่วม

ภาคเอกชน ๓ สถาบนั รวมทัง้การเพิม่เตมิอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศแห่งชาติ

n การประชมุครัง้ที ่๒/๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๑๔ 

พฤศจกิายน ๒๕๕๕  ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบทีส่�าคญั อาทิ

- เหน็ชอบ (ร่าง) กรอบเจรจาของประเทศไทย

ส�าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๑๘ และ

การประชมุรฐัภาคพีธิสีารเกยีวโต สมยัที ่๘ ณ กรงุโดฮา  

รัฐกาตาร์ 

- รับทราบและสนับสนุนให้น�าผลการศึกษา 

ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ 

ประเทศไทยในภาคพลงังาน (การผลติไฟฟ้า อตุสาหกรรม 

และพลังงานจากขยะ) และภาคการขนส่ง ไปประกอบ

การจัดท�าแผนการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่

เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ของประเทศไทย 

และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�า

แนวทางการแสดงเจตจ�านง (Pledge) การด�าเนินงาน

ลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) 

โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๑๐.๖ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

คณะกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ แต่งตั้งตามระเบียบ

ส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ  

พ.ศ. ๒๕๔๘  (ฉบบัที ่๒)  ใน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มกีารประชมุ 

จ�านวน ๓  ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๘ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีประเด็นการพิจารณาที่ส�าคัญ ดังนี้ 

n การลงนามพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้า 

ถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ทีเ่กดิขึน้จากการใช้ประโยชน์ทรพัยากรพนัธกุรรมอย่าง 

เท่าเทียมและยุติธรรม และพิธีสารเสริมนาโงยา-

กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้ตามพิธี

สารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

n การเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ พ.ศ. ๒๕๕๔- 

๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศไทย

n (ร่าง) แนวทางการด�าเนินงานด้านการ

สื่อสาร การให้การศึกษา และการเสริมสร้างความ

ตระหนักแก่สาธารณชนเรื่องความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (CEPA) เพื่อตอบสนองต่อทศวรรษแห่งความ

หลากหลายทางชีวภาพขององค์การสหประชาชาติ  

ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐

n (ร่าง) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดย 

ความร่วมมือของภาคธุรกิจ

n (ร่าง) แนวทางการวิจัยความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่จ�าเป็นและสนองต่อเป้าหมายของแผน 

กลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระยะ ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐

n การประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารคาร์ตาเฮนา 

ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๖ และ 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑-๑๙ 

ตลุาคม ๒๕๕๕ ณ เมอืงไฮเดอราบาด สาธารณรฐัอนิเดยี

n ร่างนโยบาย มาตรการ และแผนการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

อย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐

n ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการ 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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n ส�านักชลประทานที่ ๕ กรมชลประทาน  

ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางในนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย 

จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างประตูระบายน�้า 

n กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตน�าพื้นที่

ป่าไม้ส่วนกลาง ในนิคมสหกรณ์ฟากท่า อ�าเภอฟากท่า 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน ๕๑๙ ไร่ เพื่อจัดให้ราษฎร

จ�านวน ๘๓ ครอบครัว 

n กรมที่ดิน ขออนุญาตขึ้นทะเบียนที่ดิน

บริเวณโครงการก่อสร้างระบบก�าจัดขยะมูลฝอยแบบ 

ครบวงจร ป่าแม่ตุย๋ฝ่ังซ้าย (ป่าแม่เมาะ แปลง ๒) จงัหวดั

ล�าปาง เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ  

ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่  

๕ มถินุายน ๒๕๕๕ แต่งตัง้นายโชต ิตราช ูเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านน�้าบาดาล ในคณะกรรมการจัดที่ดิน

แห่งชาติ

๑๐.๗ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ มีอ�านาจ

หน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

โดยมภีารกจิในการวางนโยบายการจดัทีด่นิ วางแผนการถอื 

ครองทีด่นิ สงวนและพฒันาทีด่นิเพือ่จดัให้แก่ประชาชน 

การอนุมัติและควบคุมการจัดที่ดินของทบวงการเมือง

ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่น การวาง

ระเบียบหรือข้อบังคับการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินและปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับ

ที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะกรรมการฯ มีการประชุม จ�านวน ๒ ครั้ง โดยได้

พิจารณาจ�านวน ๔ เรื่อง ดังนี้

n ส�านกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม 

ขอส่งคนืพืน้ทีจ่�าแนกออกจากป่าไม้ถาวรส่วนทีเ่หลอือกี  

จ�านวน ๖๖๔,๓๘๕ ไร่ ให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่ง

ชาติ เพื่อพิจารณามอบให้หน่วยงานรับไปด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย
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ล�าดับ หลักสูตร จ�านวน
บุคลากร

๑ การสัมมนา “ทิศทางการด�าเนินงานของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  ๒๒๐

๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�าตัวชี้วัดรายบุคคล ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕” ๑๔๐

๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ” ๑๗๐

๔ การสัมมนา “การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาสตรี ในช่วง
แผนเศรษฐกิจและสังคม”

๑๐๐

๕ การสัมมนา “มุมมองใหม่ สผ. เพื่อสานต่องานด้านสิ่งแวดล้อมจากนักบริหาร” ๑๙๒

๖ โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการด้วย วัฒนธรรมการบริการ 
ONEP Smile”

๑๑๑

๗ การฝึกอบรม “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไกลไปกับ สผ.” ๒๐๐

๘ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รายบุคคล”

๘๐

๙ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกัน” ๑๕๐

๑๐ การอบรมโครงการ “พุทธชยันตี สร้างพลังแห่งความดี สร้างวิถีแห่งความสุข” ๒๐๐

๑๑ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สผ. ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘” ๒๒

๑๒ การปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๒ ๗๐

๑๓ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน” ๘๐

๑๔ การฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม” ๑๕๐

๑๕ การพัฒนาทีม สผ. ครั้งที่ ๑ ฝึกอบรมหลักสูตร CREATING GREATER TEAM SYNERGY  
“พลังท�า พลังทีม”

๔๘

๑๖ ส�ารวจตน ฝึกฝนงาน ประสานคุณค่าสู่ความส�าเร็จ ๖๐

๑๗ การสัมมนาระดมความเห็น “การก�าหนดทิศทางในการท�างานของ สผ. แบบมีส่วนร่วม” ๒๖๐

๑๘ การพัฒนาทีม สผ. ครั้งที่ ๒ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามนุษย์ตามพุทธวิถี..หนทางสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน “พลังธรรม .. พลังทีม ตามวิถีแห่งคนดี” โดยใช้เกมท้าทายอัตตาสลับการบรรยาย  
(Ego Challenge Game)

๙๐

๑๙ การสัมมนาระดมความเห็น “การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน” ๒๘๐

๑๑. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
การฝึกอบรม/สัมมนาส�านักงานฯ ได้มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยจัดการฝึกอบรม/สัมมนา  

จ�านวน ๑๙ หลักสูตร ดังนี้

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
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รายงานการเงิน



 (พันบาท)

พ.ศ. ๒๕๕๕

(พันบาท)

พ.ศ. ๒๕๕๔

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         ๔๐,๗๕๒.๗๔         ๔๖,๖๕๔.๙๖ 

ลูกหนี้ระยะสั้น           ๔,๖๐๗.๒๐           ๒,๕๖๘.๑๘ 

รายได้ค้างรับ           ๔,๕๕๘.๒๓             ๓๒๐.๐๓ 

วัสดุคงเหลือ           ๒,๐๙๑.๔๔           ๒,๕๘๗.๐๙ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         ๕๒,๐๐๙.๖๑         ๕๒,๑๓๐.๒๖ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

ลูกหนี้อื่นระยะยาว           ๑,๔๗๙.๕๗           ๑,๗๑๑.๒๑ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)         ๔๘,๐๘๕.๖๐         ๕๗,๔๖๘.๓๗ 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)           ๑,๔๑๐.๑๖           ๑,๖๐๐.๑๖ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)           ๒,๖๐๐.๓๘           ๔,๑๗๑.๐๑ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         ๕๓,๕๗๕.๗๑         ๖๔,๙๕๐.๗๕ 

รวมสินทรัพย์        ๑๐๕,๕๘๕.๓๒        ๑๑๗,๐๘๑.๐๑ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔

(พันบาท)

พ.ศ. ๒๕๕๕

(พันบาท)

พ.ศ. ๒๕๕๔

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้าหนี้ระยะสั้น           ๕,๙๘๔.๔๑           ๔,๙๕๘.๔๙ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย           ๓,๓๗๔.๗๑         ๓๕,๓๓๐.๗๔ 

เงินรับฝากระยะสั้น                ๐.๒๓             ๑๙๒.๐๐ 

เงินกู้ระยะสั้น           ๑,๐๓๔.๕๕           ๒,๕๗๓.๘๒ 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น           ๖,๒๖๔.๗๕           ๖,๖๙๑.๑๓ 

รวมหนี้สินหมุนเวียน         ๑๖,๖๕๘.๖๕         ๔๙,๗๔๖.๑๘ 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว         ๓๕,๑๓๐.๔๘           ๒,๑๑๗.๕๗ 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว           ๑,๕๐๐.๐๐           ๑,๕๐๐.๐๐ 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น           ๑,๔๗๙.๕๗           ๑,๗๑๑.๒๑ 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน         ๓๘,๑๑๐.๐๕           ๕,๓๒๘.๗๘ 

รวมหนี้สิน         ๕๔,๗๖๘.๗๐         ๕๕,๐๗๔.๙๖ 

สินทรัพย์สุทธิ         ๕๐,๘๑๖.๖๒         ๖๒,๐๐๖.๐๕ 

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน         ๒๗,๑๑๑.๔๐         ๒๗,๑๑๑.๔๐ 

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม         ๒๓,๗๐๕.๒๒         ๓๔,๘๙๔.๖๕ 

รวมสินทรัพย์สุทธิ         ๕๐,๘๑๖.๖๒         ๖๒,๐๐๖.๐๕ 
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งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�าหรับปี  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔

(พันบาท)

พ.ศ. ๒๕๕๕

(พันบาท)

พ.ศ. ๒๕๕๔
รายได้จากการด�าเนินงาน 

รายได้จากรัฐบาล 

รายได้จากงบประมาณ    ๓๒๐,๑๖๐.๕๘ ๓๔๖,๒๔๔.๖๕ 
รวมรายได้จากรัฐบาล ๓๒๐,๑๖๐.๕๘ ๓๔๖,๒๔๔.๖๕ 

รายได้จากแหล่งอื่น   
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ๕๐๐.๙๑ ๔๑.๑๐ 
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค ๑๓,๖๓๔.๘๑ ๕๕,๓๓๑.๑๗ 
รวมรายได้จากแหล่งอื่น ๑๔,๑๓๕.๗๒ ๕๕,๓๗๒.๒๗ 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน ๓๓๔,๒๙๖.๓๐ ๔๐๑,๖๑๖.๙๒ 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๓๑,๗๑๑.๒๒ ๑๒๐,๙๒๒.๔๑ 
ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ ๑๘,๖๘๒.๖๖ ๑๑,๘๐๘.๒๖ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๑๐,๙๗๗.๙๐ ๑๓,๗๗๐.๗๗ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๘,๘๗๙.๔๕ ๒๑,๙๘๗.๙๑ 

ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย ๑๒๘,๗๘๔.๗๗ ๒๐๑,๗๒๖.๓๘ 
ค่าสาธารณูปโภค ๖,๐๒๖.๕๒ ๕,๘๒๘.๖๑ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๑๕,๕๒๗.๘๐ ๑๕,๕๓๔.๘๙ 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๑๔,๖๗๖.๘๓ ๑๔,๙๑๘.๗๐ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                   -                     -   
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน ๓๔๕,๒๖๗.๑๕ ๔๐๖,๔๙๗.๙๓ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  (๑๐,๙๗๐.๘๕)  (๔,๘๘๑.๐๑)

ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน   

ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ ๒๕๗.๗๕ ๑๗.๖๙ 
รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน ๒๕๗.๗๕ ๑๗.๖๙

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  (๑๑,๒๒๘.๖๐)  (๔,๘๙๘.๗๐)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน  (๑๑,๒๒๘.๖๐)  (๔,๘๙๘.๗๐)

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การวิเคราะห์ทางการเงิน การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  และ พ.ศ. ๒๕๕๔

 (พันบาท)  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 

๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๔๐,๗๕๒.๗๔ ๔๖,๖๕๔.๙๖ ๓๘.๖๐ ๓๙.๘๕
    ลูกหนี้ระยะสั้น ๔,๖๐๗.๒๐ ๒,๕๖๘.๑๘ ๔.๓๖ ๒.๑๙ 
    รายได้ค้างรับ ๔,๕๕๘.๒๓ ๓๒๐.๐๓ ๔.๓๒        ๐.๒๗ 
    วัสดุคงเหลือ ๒,๐๙๑.๔๔ ๒,๕๘๗.๐๙ ๑.๙๘        ๒.๒๑ 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๕๒,๐๐๙.๖๑ ๕๒,๑๓๐.๒๖ ๔๙.๒๖ ๔๔.๕๒ 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

    ลูกหนี้ระยะยาว ๑,๔๗๙.๕๗ ๑,๗๑๑.๒๑ ๑.๔๐        ๑.๔๖ 
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ๔๘,๐๘๕.๖๐ ๕๗,๔๖๘.๓๗ ๔๕.๕๔ ๔๙.๐๘ 
    สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) ๑,๔๑๐.๑๖ ๑,๖๐๐.๑๖ ๑.๓๔        ๑.๓๗ 
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ๒,๖๐๐.๓๘ ๔,๑๗๑.๐๑ ๒.๔๖        ๓.๕๖ 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕๓,๕๗๕.๗๑ ๖๔,๙๕๐.๗๕ ๕๐.๗๔ ๕๕.๔๘ 
 รวมสินทรัพย์ ๑๐๕,๕๘๕.๓๒ ๑๑๗,๐๘๑.๐๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 หนี้สิน 

 หนี้สินหมุนเวียน 

    เจ้าหนี้ระยะสั้น ๕,๙๘๔.๔๑ ๔,๙๕๘.๔๙ ๕.๖๗        ๔.๒๔ 
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๓,๓๗๔.๗๑ ๓๕,๓๓๐.๗๔ ๓.๒๐ ๓๐.๑๘ 
    เงินรับฝากระยะสั้น           ๐.๒๓ ๑๙๒.๐๐ ๐.๐๐        ๐.๑๖ 
    เงินกู้ระยะสั้น ๑,๐๓๔.๕๕ ๒,๕๗๓.๘๒ ๐.๙๘        ๒.๒๐ 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๖,๒๖๔.๗๕ ๖,๖๙๑.๑๓ ๕.๙๓        ๕.๗๑ 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน ๑๖,๖๕๘.๖๕ ๔๙,๗๔๖.๑๘ ๑๕.๗๘ ๔๒.๔๙ 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

    รายได้รอการรับรู้ระยะยาว ๓๕,๑๓๐.๔๘ ๒,๑๑๗.๕๗ ๓๓.๒๗        ๑.๘๑ 
    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑.๔๒        ๑.๒๘ 
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๑,๔๗๙.๕๗ ๑,๗๑๑.๒๑ ๑.๔๐        ๑.๔๖ 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๓๘,๑๑๐.๐๕ ๕,๓๒๘.๗๘ ๓๖.๐๙ ๔.๕๕ 
 รวมหนี้สิน ๕๔,๗๖๘.๗๐ ๕๕,๐๗๔.๙๖ ๕๑.๘๗ ๔๗.๐๔ 
 สินทรัพย์สุทธิ ๕๐,๘๑๖.๖๒ ๖๒,๐๐๖.๐๕ ๔๘.๑๓ ๕๒.๙๖ 
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วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�าหรับปี  สิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  และ พ.ศ. ๒๕๕๔

 (พันบาท)  อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง 

๒๕๕๕ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๔

 รวมรายได้ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 รายได้จากการด�าเนินงาน 

 รายได้จากรัฐบาล 

    รายได้จากงบประมาณ ๓๒๐,๑๖๐.๕๘ ๓๔๖,๒๔๔.๖๕ ๙๕.๗๗ ๘๖.๒๑ 

 รวมรายได้จากรัฐบาล ๓๒๐,๑๖๐.๕๘ ๓๔๖,๒๔๔.๖๕ ๙๕.๗๗ ๘๖.๒๑ 

 รายได้จากแหล่งอื่น 

    รายได้จากการขายสินค้าและบริการ        ๕๐๐.๙๑ ๔๑.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๐๑ 

    รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค ๑๓,๖๓๔.๘๑ ๕๕,๓๓๑.๑๗ ๔.๐๘ ๑๓.๗๘ 

 รวมรายได้จากแหล่งอื่น ๑๔,๑๓๕.๗๒ ๕๕,๓๗๒.๒๗ ๔.๒๓ ๑๓.๗๙ 

 รวมรายได้จากการด�าเนินงาน ๓๓๔,๒๙๖.๓๐ ๔๐๑,๖๑๖.๙๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 

    ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๓๑,๗๑๑.๒๒ ๑๒๐,๙๒๒.๔๑ ๓๙.๔๐ ๓๐.๑๑ 

    ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ ๑๘,๖๘๒.๖๖ ๑๑,๘๐๘.๒๖ ๕.๕๙ ๒.๙๔ 

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๑๐,๙๗๗.๙๐ ๑๓,๗๗๐.๗๗ ๓.๒๘ ๓.๔๓ 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๘,๘๗๙.๔๕ ๒๑,๙๘๗.๙๑ ๕.๖๕ ๕.๔๗ 

    ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย ๑๒๘,๗๘๔.๗๗ ๒๐๑,๗๒๖.๓๘ ๓๘.๕๒ ๕๐.๒๓ 

    ค่าสาธารณูปโภค ๖,๐๒๖.๕๒ ๕,๘๒๘.๖๑ ๑.๘๐ ๑.๔๕ 

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๑๕,๕๒๗.๘๐ ๑๕,๕๓๔.๘๙ ๔.๖๔ ๓.๘๗ 

    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๑๔,๖๗๖.๘๓ ๑๔,๙๑๘.๗๐ ๔.๓๙ ๓.๗๑ 

    ค่าใช้จ่ายอื่น - - - -

 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน ๓๔๕,๒๖๗.๑๕ ๔๐๖,๔๙๗.๙๓ ๑๐๓.๒๘ ๑๐๑.๒๒ 

 รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน  (๑๐,๙๗๐.๘๕)  (๔,๘๘๑.๐๑)  (๓.๒๘)  (๑.๒๒)

 รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน 

 ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์        ๒๕๗.๗๕ ๑๗.๖๙ ๐.๐๘ ๐.๐๐ 

 รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน        ๒๕๗.๗๕ ๑๗.๖๙ ๐.๐๘ ๐.๐๐ 

 รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ  (๑๑,๒๒๘.๖๐)  (๔,๘๙๘.๗๐)  (๓.๓๖)  (๑.๒๒)

  รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน  (๑๑,๒๒๘.๖๐)  (๔,๘๙๘.๗๐)  (๓.๓๖)  (๑.๒๒)

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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งบแสดงฐานะการเงิน 
มีสัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด (ต่อสินทรัพย์) ลดลงจากร้อยละ ๓๙.๘๕ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๓๘.๖๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงาน

ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ คงเหลือต้นปี 

จ�านวน ๖ โครงการ ได้ด�าเนินการสิ้นสุดแล้ว จ�านวน ๓ 

โครงการ คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�านวน ๓ โครงการ และ 

เงนิฝากคลงัลดลง เนือ่งจาก มกีารรบัเงนิประกนัสญัญา

จากการท�าสัญญาจ้างโดยใช้เงินสดน้อยกว่าหนังสือ

ค�้าประกันของธนาคาร มีการใช้บันทึกข้อตกลงแทน 

สญัญาจ้าง และมกีารถอนคนืเงนิประกนัสญัญาเมือ่ครบ

ก�าหนดของสัญญาจ้างปีก่อน

มีสัดส่วนของลูกหนี้ระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์) 

เพิม่ขึน้จากร้อยละ ๒.๑๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ  

๔.๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ระยะเวลาการส่งใช้เงินยืมราชการยังไม่

ครบก�าหนดการส่งใช้เงินสดหรือใบส�าคัญ จากจ�านวน 

คงเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�านวน ๒๒ สัญญา  

เป็นจ�านวน ๕๒ สัญญา 

มีสัดส่วนของรายได้ค้างรับ (ต่อสินทรัพย์) 

เพิม่ขึน้จากร้อยละ ๐.๒๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ 

๔.๓๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการขอเบิกเงินจากคลังแต่ยังไม่ได้รับ

ตัวเงิน โดยกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายในปี 

งบประมาณถัดไป  เป็นรายการขอเบิกเงินคืนค่าปรับ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอย 

เทศบาลเมืองโพธาราม จ�านวน ๓,๒๔๙,๙๕๐ บาท

มีสัดส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

(สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์) ลดลงจากร้อยละ ๔๙.๐๘ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๔๕.๕๔ ซึง่เป็นผลเกดิจากการ

ที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจ�าหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดความ

จ�าเป็น เสื่อมสภาพ ช�ารุด และได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการส่งมอบงานใน

ปีงบประมาณถัดไป

มสีดัส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ต่อสนิทรพัย์) 

ลดลงจากร้อยละ ๓๐.๑๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

เป็นร้อยละ ๓.๒๐ ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการ 

ทีปี่ พ.ศ. ๒๕๕๕ มกีารรบัเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ 

ระหว่างปี จ�านวน ๓๔,๔๙๕,๑๓๘.๒๐ บาท จาก

ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อค่า

ใช้จ่ายการจัดประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ด�าเนิน

การแล้ว แต่ยังมิได้จ่ายเงินให้กับผู ้รับจ้าง ภายใน

ปีงบประมาณ จ�านวน ๑,๓๗๖,๐๙๔.๔๘ บาท ส่วนที่

เหลือส่งมอบงานในปีงบประมาณถัดไป

มีสัดส่วนของรายได้รอการรับรู ้ระยะยาว  

(ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑.๘๑ ในปี ๒๕๕๔ 

เป็นร้อยละ ๓๓.๒๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลเกิด

จากการทีปี่ พ.ศ. ๒๕๕๕ มกีารรบัเงนิช่วยเหลอืจากต่าง

ประเทศ ระหว่างปี จ�านวน ๓๔,๔๙๕,๑๓๘.๒๐ บาท 

จากส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่า 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพือ่ 

ค่าใช้จ่ายการจดัประชมุภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาติ  

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ด�าเนินการ 

แล้ว แต่ยงัมไิด้จ่ายเงนิให้กบัผูร้บัจ้าง ภายในปีงบประมาณ 

จ�านวน ๑,๓๗๖,๐๙๔.๔๘ บาท ส่วนทีเ่หลอืส่งมอบงาน

ในปีงบประมาณถัดไป

การวิเคราะห์ 
จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น สรุปการวิเคราะห์ได้ดังนี้

Annual Report 2012
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND 

ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING

105



ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๙๕.๗๗ ในปี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

หน่วยงานได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่เงิน 

กนัไว้เบกิเหลือ่มปีทีเ่บกิในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มยีอดต�่ากว่า

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลท�าให้เกิด

ความแตกต่างเล็กน้อย

มีสัดส่วนของรายได้จากเงินช่วยเหลือและ

เงินบริจาค (ต่อรายได้รวม) ลดลงจากร้อยละ ๑๓.๗๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นร้อยละ ๔.๐๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ บันทึกรับรู้ค่า 

ใช้จ่ายพร้อมรายได้จากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

ต�่ากว่าปีก่อน และโครงการได้สิ้นสุด ๓ โครงการ 

มสีดัส่วนของค่าวสัดแุละค่าใช้สอย (ต่อรายได้ 

รวม) ลดลงจากร้อยละ ๕๐.๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นผลเกิด

จากการที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการรับเงินช่วยเหลือจาก 

งบรายได้และค่าใช้จ ่าย
มสีดัส่วนของรายได้จากงบประมาณประจ�า งบกลาง และงบลงทนุ (ต่อรายได้รวม) เพิม่ขึน้จากร้อยละ ๘๖.๒๑

ต่างประเทศ ระหว่างปี จ�านวน ๓๔,๔๙๕,๑๓๘.๒๐ บาท 

จากส�านกังานเลขาธกิารอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพือ่ค่า 

ใช้จ่ายการจดัประชมุภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาต ิ ว่า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ด�าเนินการ 

แล ้ว แต ่ยังมิได ้จ ่ายเงินให ้กับผู ้รับจ ้าง ภายใน

ปีงบประมาณ จ�านวน ๑,๓๗๖,๐๙๔.๔๘ บาท ส่วน

ที่เหลือส่งมอบงานในปีงบประมาณถัดไป ท�าให้การ

บันทึกรับรู้ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ลดลง และ ค่าจ้างที่ปรึกษา เบิกจ่ายจากงบรายจ่าย

อื่น เป็นการด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ (ลงนามสัญญา) 

ต่อเมื่อ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ประกาศใช้ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการใช้งบประมาณพลางก่อน มีผล

ท�าให้ผลการเบิกจ่ายต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนด กันไว้

เบิกเหลื่อมปีสูงกว่าปีก่อน และสัญญาครบก�าหนดส่ง

มอบงานในปีงบประมาณถัดไป

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 

เป็นการสนับสนุนการด�าเนินของคณะ

รัฐมนตรีและรัฐสภา ในการจัดท�าเรื่องเสนอคณะ

รัฐมนตรี การขอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี การติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่

เสนอคณะรฐัมนตร ีการประสานชีแ้จงคณะกรรมาธกิาร 

และการประสานการเสนอร่างกฎหมายและติดตาม

ร่างกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติระหว่าง

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี

ประสทิธภิาพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มเีรือ่งทีเ่กีย่วข้อง ดงันี้ 

การเสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตร ีจ�านวน ๒๒ 

เรื่อง มีเรื่องที่ส�าคัญ เช่น

n แนวทางการวิจัยความหลากหลาย 

ทางชีวภาพที่จ�าเป็นและสนองต่อเป้าหมายของแผน

กลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระยะ ๒๐๑๑-๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓)

n การจัดท�าความตกลงในรูปแบบหนังสือ 

แลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยและส�านักเลขาธิการ 

อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ว่าด้วยการจัดประชุมคณะท�างานเฉพาะกิจ

ภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างไม่เป็นทางการและการประชุม

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

n มติคณะกรรมการแห่งชาติว ่าด้วย 

อนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก เรือ่ง ท่าทขีองประเทศไทย

ในฐานะกรรมการมรดกโลก ในการประชมุคณะกรรมการ 

มรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๖

การจัดท�าความเห็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี จ�านวน ๑๒๖ เรื่อง  

โดยมีเรื่องที่ส�าคัญ เช่น

n โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน�้าใน 

แม่น�า้เจ้าพระยาและน่านเพือ่การเดนิเรอืของกรมเจ้าท่า

n แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยง  

ฝั ่งตะวันตกกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

(โครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและนิคมอุตสาหกรรม

ทวาย)

n โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระบบ 

จ�าหน่าย ๑๑๕ กิโลโวลต์ อ�าเภอเขาค้อ-อ�าเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์

การชีแ้จงและให้ข้อมลูต่อคณะกรรมาธกิาร 

จ�านวน ๘๑ เรื่อง มีเรื่องที่ส�าคัญ เช่น

n การพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณี 

การก�าหนดขยายแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูจาก 

ตลาดมีนบุรีไปยังถนนสุวินทวงศ์

n รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โครงการแก่งเสอืเต้น โครงการเขือ่นยมตอนล่าง โครงการ 

อ่างเก็บน�้าห้วยน�้ารี โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยโสมง

n เรื่องร้องเรียน กรณีอนุญาตให้ก่อสร้าง

อาคารโดยมิได้ด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕

การตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จ�านวน ๑๓ เรื่อง มีเรื่องส�าคัญ เช่น

n กระทู้ถามที่ ๔๓๗ ร. เรื่อง การจัดสร้าง

โครงการก่อสร้างศนูย์ประชมุและนทิรรศการนานาชาติ

จังหวัดภูเก็ต ของนางอัญชลี  เทพบุตร สมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์

n กระทู้ถามที่ ๐๑๖ ของนายสุโข วุฒิโชติ 

สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

ภมูภิาคโดยการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึน้ภกูระดงึ จงัหวดัเลย 

n กระทู ้ถาม การขุดเจาะส�ารวจแหล่ง

ปิโตรเลียม บริเวณพุทธมณฑลสาย ๒ เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สาระส�าคัญ หลักการ เหตุผล
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ชมุชนเหน็ความส�าคญัของการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในพืน้ทีท่ี่

มศีกัยภาพของชมุชนและเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการ

ป่าในเมือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส

พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 

๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ รวมทัง้ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตัิ

การเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

อย่างยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่มีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก         

ส�านักงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า 

เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่ปลูกป่า ๒ แห่ง ได้แก่  

ฝายเก็บน�้าห้วยแม่เตาไห บริเวณน�้าผุดป่าแค เทศบาล

ต�าบลหนองหาร และบริเวณโครงการพระราชด�าริ 

บ้านปง สระ ๕ ไร่ แก้มลิง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ�าเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู ้เข้าร่วมปลูกป่า

ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรฯ ชุมชน 

เยาวชน และประชาชน และเจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ 

จ�านวนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน โดยมีหน่วยงาน รวมทั้ง

องค์กรสนับสนุน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ ส�านักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกเทศมนตรี

เทศบาลต�าบลป่าไผ่ นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบล

หนองหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ

นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ศรีวิชัย

ผลผลิต 

พื้นที่ป่าในเมือง/ชุมชน และพื้นที่สีเขียว

อย่างยั่งยืนในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพของชุมชน  

เพิ่มขึ้นจ�านวน ๕ ไร่ 

ผลลัพธ์ 
การรวมพลังของทุกภาคส่วน เพื่อร่วม 

ผลักดันให้เกิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน และ 

ร่วมมือกันที่จะช่วยดูแลบ�ารุงรักษาพื้นที่สีเขียวชุมชน 

หรือป่าในเมือง ที่ร่วมกันสร้างขึ้นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

เงื่อนไขความส�าเร็จ 
การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะ 

งบประมาณทั้งเพื่อการปลูกและการดูแลบ�ารุงรักษา

พื้นที่สีเขียวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์

และสนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว

ยั่งยืน ทั้งในที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ ชุมชน และ

ที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการน�ามาตรการ

ทางสังคมมาใช้เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคคล หรือหน่วยงาน 

ชุมชนตัวอย่างที่จัดการพื้นที่สีเขียวได้อย่างดี

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
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ภาคผนวก



๑. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
๑.๑ คณะกรรมการผู้ช�านาญการ 
  ๑) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณาผู ้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตท�ารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  ๒) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

ด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมถลุง หรือแต่งแร่
  ๓) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

ด้านพัฒนาปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ 
  ๔) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

ด้านอุตสาหกรรมกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 
  ๕) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

ด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 
  ๖) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

ด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 
  ๗) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
  ๘) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล ้อม 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ 
  ๙)  คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านการพฒันา

โครงการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน
  ๑๐)  คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านคมนาคม

ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน
  ๑๑)  คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนา

แหล่งน�้า
  ๑๒) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 

บ้านเอื้ออาทรชุดที่ ๑ 
  ๑๓) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 

บ้านเอื้ออาทรชุดที่ ๒ 
  ๑๔)  คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
  ๑๕) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
  ๑๖) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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  ๑๗) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

  ๑๘) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

  ๑๙) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.๒ คณะอนุกรรมการ 
  ๑) คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้า
  ๒)  คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
  ๓)  คณะอนุกรรมการพิจารณารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขออนุมัติ 

ผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ เพื่อการท�าเหมืองแร่
  ๔)  คณะอนุกรรมการก�ากับการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 

ระดับจังหวัด
  ๕)  คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  ๖)  คณะอนุกรรมการประสานการรวบรวมข้อมูลและจัดท�าฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 

ระดับชาติ
  ๗)  คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า 
  ๘)  คณะอนุกรรมการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
  ๙)  คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลทัศน์
  ๑๐)  คณะอนกุรรมการอนสุญัญารอตเตอร์ดมัว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมลูสารเคมล่ีวงหน้าส�าหรบั

สารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
  ๑๑)  คณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  ๑๒)  คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
  ๑๓)  คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
  ๑๔)  คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
  ๑๕)  คณะอนกุรรมการก�ากบัการด�าเนนิงานตามโครงการเร่งด่วนเพือ่แก้ไขปัญหาการบกุรกุท�าลาย

ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
  ๑๖)  คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  ๑๗)  คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองและ

พื้นที่ใกล้เคียง
  ๑๘)  คณะอนุกรรมการพหุภาคีเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยอง
  ๑๙)  คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ๒๐)  คณะอนุกรรมการด้านการจัดการสารปรอท
  ๒๑)  คณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ๒๒)  คณะอนกุรรมการกลัน่กรองการขอรบัอนญุาตเป็นผูม้สีทิธทิ�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม
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๒. คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

๓. คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 
๓.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน 

๔. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
๔.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�าเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์
๔.๒ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

๕. คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
๕.๑ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
๕.๒ คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
๕.๓ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง
๕.๔ คณะอนกุรรมการส่งเสรมิการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่างยัง่ยนืโดย

ภาคธุรกิจ

๖. คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 
๖.๑ คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการ
๖.๒ คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีไทยในการเจรจา

๗. คณะกรรมการพัฒนาลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 
๗.๑ คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตามและประเมินผล
๗.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการลดลงและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าอนุรักษ์  

ป่าต้นน�้า และป่าพรุ ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
๗.๓ คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาการตืน้เขนิของทะเลสาบและการจดัระเบยีบเครือ่งมอื

ประมงในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
๗.๔ คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาน�้าเสยี และขยะมลูฝอยในพืน้ทีลุ่ม่น�้าทะเลสาบสงขลา

๘. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ ้มครองมรดกโลก 
๘.๑ คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เอกสารเผยแพร่ การจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อม 

n ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  (พิมพ์ครั้งที่ ๘ – ๑๐)

n โครงการหรือกิจการที่ต้องท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

n คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งที่ ๕)

n Environmental Impact Assessment in Thailand

n คู่มือการวิเคราะห์ส�าหรับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น

n EIA Newsletter  จ�านวน ๓ ฉบับ  

ส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

n แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

n Executive Summary Environmental Quality Management Plan 2012 - 2016

n แผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
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ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

n จดหมายข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ ๑-๔ ประจ�าปี ๒๕๕๕

n การด�าเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส�าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 - ฉบับ ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐

 - ฉบับหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐

n แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

n แผ่นพับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 - เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - เงินกู้ดอกเบี้ยต�่า ส�าหรับภาคเอกชนที่ประสบอุทกภัย

 - แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อภาคเอกชน

n คู่มือแนวทางและหลักเกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมโครงการ

 - ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - ด้านการจัดการน�้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

n รายงานประจ�าปี ๒๕๕๔ กองทุนสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ส�านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

n วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

n รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔

n จับตาประเด็นร้อนข่าวสิ่งแวดล้อม

n รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕

n รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
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ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
n รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ : ป่าไม้
n รายงานการประชมุ การจดัท�าข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพทีม่กีารใช้ประโยชน์จากความรูต้าม

ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีหรอืธรรมเนยีมปฏบิตัทิีส่บืทอดมาและภมูปัิญญาท้องถิน่ และการสญูเสยีความหลากหลาย
ของพันธุ์พืช กับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมา

n รายงานการประชมุ บทบาทของพพิธิภณัฑ์พชืในการสนบัสนนุโปรแกรมการรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรม
วิธานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

n รายงานการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ๕ ปี อนวุตัการพธิสีารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพ
n คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และก�าจัดของประเทศไทย
n ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (City and Biodiversity)
n แผ่นพับกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (ปี ๒๕๕๕) ฉบับภาษาไทย
n แผ่นพบักลไกการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารความหลากหลายทางชวีภาพ (ปี ๒๕๕๕) ฉบบัภาษาองักฤษ

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของผู้บริหาร ส�านัก และกอง

ผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร

เลขาธิการ 
นายสันติ  บุญประดับ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๓

รองเลขาธิการ 
นายนพดล  ธิยะใจ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๖

รองเลขาธิการ 
นายพงศ์บุณย์  ปองทอง

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๘

รองเลขาธิการ 
นางรวีวรรณ ภูริเดช 

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๒

ส�านักงานเลขานุการกรม 

เลขานุการกรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๔

งานสารบรรณ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๕ - ๑๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑

ฝ่ายการคลัง ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๙ - ๒๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔ - ๒๕

ฝ่ายแผนงาน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖ - ๒๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖

ฝ่ายช่วยอ�านวยการนักบริหาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๘

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๐ - ๓๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๐

ส�านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๓

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๗ - ๓๘

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๙ - ๔๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๖

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๑ - ๔๒
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ผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร

กองบริหารจัดการที่ดิน 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๓

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๕ - ๔๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงานวิเคราะห์การบริหารจัดการที่ดิน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๗ - ๔๘

กลุ่มงานจัดที่ดินของทบวงการเมือง ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๙ - ๕๐

กลุ่มงานสงวนหวงห้ามและจัดที่ดิน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๑ - ๕๒

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๓

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๕ - ๕๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๔

กลุ่มงานประสาน ๑ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๘

กลุ่มงานประสาน ๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๐

กลุ่มงานประสาน ๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๑ - ๖๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๒

กลุ่มงานประสาน ๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๔

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๕

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๖ - ๖๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๗

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๙ - ๗๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๐

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๑ - ๗๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๒

กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๓ - ๗๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๕

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๘

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร

กลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๙ – ๘๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๐

กลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑ – ๘๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑

กลุ่มงานคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๓ – ๘๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๔

กลุ่มงานประสานเครือข่ายและพัฒนาองค์กร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๕ – ๘๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๖

ส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๗

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๙ – ๙๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๗ - ๙๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๑ - ๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๕ - ๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานวิชาการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๓ - ๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๔

กลุ่มงานอ�านวยการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙

ส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๑

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๓ – ๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

กลุ่มนโยบายและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๖

กลุ่มวิเคราะห์มาตรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๑ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๗ – ๐๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๗

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐

ส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๓ - ๑๔

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖
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กลุ่มเหมืองแร่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๗ – ๑๘

กลุ่มอุตสาหกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๗

กลุ่มคมนาคม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๑ – ๒๒

กลุ่มโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๓ - ๒๔

กลุ่มพัฒนาแหล่งน�้าและเกษตรกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๕ - ๒๖

กลุ่มพลังงาน
๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๙ 
๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๐

กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙ - ๓๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๘

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๙

กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

กลุ่มงานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๙

กลุ่มงานประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๐

ส�านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๐

งานธุรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๒

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐  
ต่อ ๖๘๔๒

กลุ่มเจรจาและประสานอนุสัญญาฯ
๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐  
ต่อ ๖๗๘๕

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กลุ่มงานวิชาการ และฐานข้อมูล
๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐  
ต่อ ๖๗๘๓

กลุ่มข้อมูลและเผยแพร่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๐

หน่วยงานอิสระ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒ - ๓๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖

กลุ่มงานนิติการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๔ - ๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๕
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ค�าสั่ง
คณะท�างานจัดท�า
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
OFFICE OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL POLICY AND PLANNING

๖๐/๑ ซอยพบิูลวฒันา ๗ ถนนพระราม ๖ พญาไท กรงุเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศพัท์ : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๗-๘  โทรสาร : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

60/1 Soi Pibulwattana 7, Rama 6 Road, Phyathai, Bangkok 10400 
Tel. 0 2265 6537-8  Fax 0 2265 6536
www.onep.go.th

รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๕
Annual Report 2012

ราย
งาน

ป
ระจ

�าป
ี พ

.ศ
. ๒

๕
๕
๕
 A

nnua
l Rep

o
rt 2

0
1
2


