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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 รายงานประจ�าปี ๒๕๕๘ จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผลการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายการให้บริการ

ของหน่วยงานซ่ึงเช่ือมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ภายใต้ประเด็นนโยบายตาม

แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินงานทั้งด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ 

โดยสาระส�าคัญของผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดท�านโยบาย แผน มาตรการ และ  

การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการกองทุน 

สิง่แวดล้อม การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความหลากหลายทางชวีภาพ การตดิตามประเมนิผล 

และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของนโยบาย แผน 

และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและ

ระดับท้องถ่ินรวมถึงการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในนโยบายและแผน และเป็นที่ยอมรับ

จากทุกภาคส่วน สามารถขับเคลื่อนและผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลในการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

รายงานประจ�าปี ๒๕๕๘ ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงผู้สนใจ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุน

การปฏบิติัราชการของส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมมา ณ โอกาสนี้ 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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ค�ำน�ำ	
ส่วนที่	 ๑	 ข้อมูลภำพรวมองค์กร	 ๑
  ๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการให้บริการ ๒
  ๒. ค่านิยมหลัก ๓
  ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓
  ๔. คณะผู้บริหาร ๕
  ๕. โครงสร้างองค์กร ๙
  ๖. อ�านาจหน้าที่ ๑๐
  ๗. อัตราก�าลัง ๑๐
  ๘. งบประมาณและผลการใช้จ่าย ๑๑
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  ๑. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ๑๖
  ๒. ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ  ๑๙
   ๒.๑ การจัดท�านโยบาย แผน มาตรการ และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ๑๙
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   ๒.๑๑  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๘๘
ส่วนที่	 ๓	 ภำรกิจพิเศษ	 ๙๑
  ๑. การด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๙๒
  ๒. การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ๙๓
  ๓.  ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๙๔
  ๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๙๖
  ๕. การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ๙๘
  ๖. การยกย่องและรับรางวัล ๙๘
  ๗. กิจกรรม  ๑๐๐
ส่วนที่	 ๔	 รำยงำนกำรเงิน	 ๑๐๑	
  ๑. งบแสดงฐานะการเงิน ๑๐๒
  ๒. งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ๑๐๓
  ๓. การวิเคราะห์การเงิน ๑๐๔
ภำคผนวก	 	 	 	 ๑๐๕
  ๑. รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ๑๐๖
  ๒. เอกสารเผยแพร่ การจัดท�าสื่อต่างๆ ๑๐๘
  ๓. หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ของผู้บริหาร ส�านักและกอง ๑๑๔

สำรบัญ
หน้ำ
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๑.	วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และเป้าหมายการ
ให้บริการ

 วิสัยทัศน์
 เป็นหน่วยงานหลักในการก�าหนดและขับเคล่ือน

นโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนเพื่อน�าไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 พันธกิจ
 จัดท�านโยบายและแผนแบบบูรณาการเสนอแนะ

มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ และ

เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ 

นโยบายรฐับาล แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
 ๑. ภาคีการพัฒนาใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล

ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ

 ๒. ภาคีการพัฒนาใช ้ เครื่ อง มือและกลไกการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีบูรณาการในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
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๒.	ค่านิยมหลัก

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยผู ้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ได้ร ่วมกัน

วิเคราะห์และก�าหนดค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อช่วยให้

ทุกคนในองค์กรมีแนวความคิด ความเช่ือ และปรับพฤติกรรม

การท�างานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนการ

ด�าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความส�าเร็จ ค่านิยม

หลักของ สผ. คือ NATURE ย่อมาจาก

 Networking	มุ่งเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย มุ่งเน้นการ

ท�างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้อง ประสานการท�างานแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่าย

ร่วมกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน เพื่อร่วมกัน
เอื้อเฟ ื ้อเกื้อกูลให ้สามารถท�างานส�าเร็จลุล ่วงไปได ้ด ้วย 
ความร่วมมือของทุกฝ่าย
 Awakening	Knowledge	จติใจใฝ่รู	้หมัน่พฒันำคน 
มุ ่ งพัฒนาความรู ้ของตนเองอย ่างสม�่าเสมอ ด ้วยความ
กระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในงานวิชาชีพ
เฉพาะของตนเองและความรู้รอบตัวต่างๆ (รู้ลึก รู้กว้างและ 
รูโ้ลก) พร้อมรบัและตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
และสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ 
ด้านได้ตลอดเวลา
 Team	Working	 กระตือรือร้นท�ำงำนเป็นทีม  
มุ ่งเน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงาน 
ภายใต้องค์กรด้วยความเชื่อมั่นในกันและกัน สามารถติดต่อ
สื่อสารและประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันท้ังในการท�างาน และการท�ากิจกรรมอื่นๆ 
ร่วมกัน เพื่อน�าศักยภาพของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้ให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความสมานฉันท์มีความรักและ 
ความภูมิใจเห็นคุณค่าในองค์กร
 Uncovering	ไม่ปกปิด	 เปิดเผย	โปร่งใส บุคลากร 
มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผยกระบวนการจัดท�า
นโยบายและแผน การวเิคราะห์ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดสรรเงินกองทุนต่อสาธารณชนได้ตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถ 
ตรวจสอบได้
 Result-based	Orientation	มุ่งเป็นเลิศในผล
กำรปฏิบัติงำน บุคลากรมีความช�านาญ ท�างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดเป้าหมายขององค์กร 
เป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการท่ีถูกต้องในการด�าเนินงาน  
ไม่เปลีย่นแปลงผนัแปรไปตามปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่

ปัจจัยทางการเมือง และสามารถผลักดันให้นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการยอมรับและ
ด�าเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 Expertise	 มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงมืออำชีพ  
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความช�านาญ 
ในเรือ่งนัน้ๆ อย่างถกูต้องและชดัแจ้ง มกีารท�างานโดยใช้ความรู้ 
ความช�านาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที ่
ถูกต้องและเหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงเวลาในการ
ท�างาน ไม่ปล่อยให้เกดิความล่าช้าจนก่อความเสยีหายต่อตนเอง
และผู้อื่น มีหลักการและจุดยืนในการท�างานและให้บริการ 
ด้านนโยบายและแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมที่จะท�าให้องค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�า
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อม 

ของประเทศ

๓.	ประเด็นยุทธศาสตร์

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	 ๑ : พัฒนำคุณภำพของ
นโยบำย	 แผน	 และมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 ให้เป็นที่ยอมรับและ 
น�ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
 เป้ำประสงค์ :
 มกีารก�าหนดและปรบัปรงุนโยบาย แผน และมาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นที่ยอมรับร่วมกัน สามารถน�าไปปฏิบัติ 
ที่จะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์ : 
 ๑. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดท�า
และปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒. เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ
การจัดท�าและปรับปรุงนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อให้
ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของทุกภาคส่วน
 ๓. พัฒนาคุณภาพของระบบการติดตามประเมินผล
การน�านโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 ๔. สร้างความเชื่อมั่นในนโยบาย แผน และมาตรการ
ที่จัดท�าขึ้น โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สิ่ งแวดล ้อมแห ่งชาติ  คณะกรรมการที่ เกี่ ยวข ้อง หรือ 

คณะรัฐมนตรี
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	 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	๒	:	เพิ่มศักยภำพในกำรรับรู้	

ประสำนสนับสนุน	 และสร้ำงเครือข่ำยให้เอื้อต่อกำรน�ำ

นโยบำย	แผนและมำตรกำรไปสู่กำรปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล

	 เป้ำประสงค์	:	

 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู ้และเข้าใจในนโยบาย  

แผน และมาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมที่จัดท�าขึ้น และสามารถน�านโยบาย แผน  

และมาตรการไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 กลยุทธ์	:	

 ๑. สร้างเสริมความเข้าใจในนโยบาย แผน และ

มาตรการของบุคลากร สผ. เพื่อสามารถถ่ายทอดนโยบาย แผน 

และมาตรการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

สามารถด�าเนินการตามนโยบาย แผน และมาตรการการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดต่างๆ ของ สผ.

 ๓. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเอื้อต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ

นโยบาย และแผน

 ๔. เ พ่ิมศักยภาพในการประสานและสนับสนุน 

กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท�าและปรับปรุงนโยบาย 

แผน และมาตรการ อย่างบูรณาการและต่อเนื่อง

 ๕. พัฒนาศักยภาพของเครือข ่ายในระดับพื้นที่  

ในการตดิตามการน�านโยบาย แผน และมาตรการไปสูก่ารปฏบิตัิ

	 ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี	๓	 :	 เสริมสร้ำงและพัฒนำ

เครื่องมือและองค์ควำมรู้ที่เอื้อต่อระบบกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยำว

	 เป้ำประสงค์	: 

 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องมือและองค์ความรู้ 

ที่ทันสมัยและเอื้อต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 กลยุทธ์ : 

 ๑. ยกระดับองค ์ความรู ้และกลไกในการแปลง

นโยบาย แผน และมาตรการต่างๆ ไปสู ่การปฏิบัติให้กับ 

ภาคส ่วนที่ เกี่ยวข ้อง เพื่อให ้ เอื้อต ่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมในแต ่ละพื้นที่ ให ้มี 

ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ๒. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ กลไก ด้านการ

บังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ ให้เอื้อต่อการน�านโยบาย 

แผน และมาตรการไปปฏิบัติ

 ๓. เพิ่มการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง

ประเทศและต่างประเทศ ในการเพิ่มความรู้และด�าเนินการร่วม

ด้านนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๔. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่	๔	 :	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำร

และบริหำรจัดกำรภำยใน

	 เป้ำประสงค์	: 

 บุคลากรของ สผ. สามารถปฏิบัติหน้าที่และบริหาร

จัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการ และสอดคล้อง

กับหลักธรรมาภิบาลและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 กลยุทธ์ : 

 ๑. เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร สผ. ในเรื่องการ

พฒันาระบบราชการ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิตังิานให้สูงขึน้

 ๒. เสริมสร้างความรู ้ด้านการวางแผนและบริหาร 

งบประมาณให้บุคลากรของ สผ. ให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณ

อย่างคุ้มค่าโดยมุ่งเน้นผลงาน

 ๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการท�างานของบุคลากรของ สผ. ให้ง่ายและสะดวกต่อการ

ค้นคว้า ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายกับบุคลากร สผ. ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย

 ๔. ปลูกฝังค่านิยมหลักองค์กรให้กับบุคลากรของ สผ. 

เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีทิศทางด้วยสัมฤทธ์ิผลของงานอย่าง

สูงสุด

 ๕. การเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงานสนับสนุน

ให้สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่มงานวิชาการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา

สือ่สารของ สผ. ให้ได้มาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ เพือ่สนบัสนนุ

การปฏิบัติภารกิจของ สผ.
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๔.	คณะผู้บริหาร

นางรวีวรรณ	ภูริเดช
เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพงศ์บุณย์	ปองทอง
รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางอัษฎาพร	ไกรพานนท์
รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางปิยนันท์	โศภนคณาภรณ์
รองเลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นางสาวสุชญา	อัมราลิขิต
ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

นางอินทิรา	เอื้อมลฉัตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

นางสาวชิดชนก  พุทธประเสริฐ
ผู้อ�านวยการส�านักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

นางอรวรรณ		ดนัยบุตร
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นายสมศักดิ์	บุญดาว
ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
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นายสุโข	อุบลทิพย์
ผู้อ�านวยการส�านักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

นายด�ารงค์	เครือไพบูลย์กุล
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายนวรัตน์	ไกรพานนท์
ผู้อ�านวยการกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และรักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประเสริฐ	ศิรินภาพร
ผู้อ�านวยการส�านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นางจุไรรัตน์	สุขสวัสดิ์
ผู้อ�านวยการกองบริหารจัดการที่ดิน
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นางณัฐิยา	ลาภเลิศสุข
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางกิตติมา	ยินเจริญ
เลขานุการกรม

นายประมวล	เฉลียว
ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ

นางเพราพรรณ	ทองส้ม
หัวหน้าฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาวลีลา	สุชาติวัฒนชัย
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
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๕.	โครงสร้างองค์กร

 
 
 

หนวยงานที่จัดตั้งเปนการภายใน  : กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เลขาธิการ 

รองเลขาธิการ (๓ ตําแหนง) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสิ่งแวดลอม 

สํานักงานเลขานุการกรม กองบริหารจัดการที่ดิน 

สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

สํานักงานประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สํานักสิ่งแวดลอมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ 

สํานักจัดการสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม 

สํานักติดตามประเมินผล
สิ่งแวดลอม 

สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม  

สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

กองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

หนวยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการ 
กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

กลุมงานดานวิชาการขึ้นตรงกับเลขาธิการ 
กลุมนิติการ ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ 



รายงานประจำาปี ๒๕๕๘10

อัตรำก�ำลังประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม (สผ.) มีอัตราก� าลังรวมทั้ งสิ้น ๕๔๐ คน  

ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ พนักงานกองทุนส่ิงแวดล้อม ลูกจ้างโครงการ และพนักงาน 

จ้างเหมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๗.	อัตราก�าลัง

๐
๕๐

๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๒๕๐
๓๐๐

ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
กองทุน

สิ่งแวดลอม

ลูกจาง
โครงการ/
พนักงาน
จางเหมา

จำนวน (คน) ๒๗๘ ๑๘ ๑๔๖ ๒๔ ๗๔

๖.	อ�านาจหน้าที่

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ สผ. มีภารกิจ
เ ก่ียวกับการก�าหนดนโยบายและแผนการส ่งเสริมและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสาน 
การจัดการเพื่อน�าไปสู ่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ติดตามตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง 
ความเข ้มแข็งด ้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังด�าเนินการ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประสานความ 
ร่วมมือด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศกับหน่วยงาน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีอ�านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้
  จัดท�านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ประสานและจัดท�าแผนการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด�าเนินการอื่นให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังประสาน การ
จัดการเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
  ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและก�าหนดมาตรการ
เพื่อด�าเนินการให ้มีการประกาศเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนิน
งานตามนโยบาย แผนและมาตรการและจัดท�ารายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ด�าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหาย 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 
  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
ในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารทีด่นิ การวางแผน
การถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่
ประชาชน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ 
  ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
และต่างประเทศ ในการด�าเนินการร่วมด้านนโยบายและ
แผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม
  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยการ
กักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา  
วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ปฏิบตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจ

หน้าทีข่อง สผ. หรอืตามทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย
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 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ด�าเนนิการภายใต้ยทุธศาสตร์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๙๙๓,๓๙๓,๐๐๐ บาท สามารถจ�าแนกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร

ยทุธศำสตร์	๕.๓	กำรอนรุกัษ์และจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติ

 ผลผลิตท่ี ๑ เครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ จ�านวน ๑๐๒,๕๗๔,๕๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด)

ยุทธศำสตร์	๕.๔	กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

 ผลผลิตท่ี ๒ เครื่องมือ และกลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�านวน ๒๕๐,๔๘๓,๔๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๑  

ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด)

 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

จ�านวน ๖๔๐,๓๓๕,๑๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด)

๘.	งบประมาณและผลการใช้จ่าย

อัตรำก�ำลังข้ำรำชกำร

 ข้าราชการของ สผ. รวมทั้งสิ้น ๒๗๘ คน ประกอบด้วย ต�าแหน่งนักบริหาร ต�าแหน่งอ�านวยการ ต�าแหน่งวิชาการ และ

ต�าแหน่งทั่วไป จ�าแนกตามระดับ ดังนี้

ตำรำงแสดงจ�ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ	(ล้ำนบำท)

หมวดรำยจ่ำย
ยุทธศำสตร์ที่	๕	กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตที่	๑ ผลผลิตที่	๒ โครงกำรถ่ำยโอนฯ รวม
งบบุคลากร ๔๕.๑๕ ๙๒.๕๕ ๑๓๗.๗๐

งบด�าเนินงาน ๑๖.๗๖ ๖๑.๗๖ ๗๘.๕๒
งบลงทุน ๐.๑๐ ๑๔.๖๖ ๑๔.๗๖

งบอุดหนุน ๑๓.๕๗ ๒.๑๗ ๑๕.๗๔
งบถ่ายโอน (เฉพาะกิจ) ๖๔๐.๓๓ ๖๔๐.๓๓

งบรายจ่ายอื่น ๒๗.๐๐ ๗๙.๓๔ ๑๐๖.๓๔
รวม ๑๐๒.๕๗ ๒๕๐.๔๘ ๖๔๐.๓๓ ๙๙๓.๓๙

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

สงู ตน สงู ตน เชี่ยวชาญ ชํานาญ
การพิเศษ

ชํานาญ
การ

ปฏิบัติการ อาวุโส ชำนาญ
งาน
ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

นกับริหาร ผูอํานวยการ น กัวิชาการ
จํานวน(คน) ๑ ๓ ๕ ๕ ๓           ๖๙ ๑๐๑ ๖๗ ๓ ๑๔ ๗
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๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๓๐๐.๐๐

๔๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๖๐๐.๐๐

๗๐๐.๐๐

ไดรับการ
จัดสรร

ผลการ
เบิกจาย

เงินกันเหล่ือมป

ลานบาท

งบบุคลากร
งบดำเนินงาน

งบลงทุน
งบอุดหนุน

งบถายโอน...
งบรายจายอื่น

ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๕๘		เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยแผนกำรเบิกจ่ำยของรัฐบำล

ผลผลิต ไตรมำส	๑ ไตรมำส	๒ ไตรมำส	๓ ไตรมำส	๔ รวม

ผลผลิตที่ ๑ ๒๒.๘๐ ๔๘.๕๒ ๖๗.๒๖ ๙๔.๑๓ ๙๔.๑๓

ผลผลิตที่ ๒ ๔๑.๒๓ ๙๒.๐๔ ๑๔๘.๘๕ ๒๒๐.๙๑ ๒๒๐.๙๑

โครงการถ่ายโอนฯ ๑๘๔.๘๔ ๒๕๖.๘๘ ๓๕๘.๑๖ ๔๘๐.๘๑ ๔๘๐.๘๑

รวม ๒๔๘.๘๗ ๓๙๗.๔๓ ๕๗๔.๒๖ ๗๙๕.๘๔ ๗๙๕.๘๔

(ร้อยละสะสม) ๒๓.๙๐ ๓๘.๑๗ ๕๕.๑๕ ๘๐.๑๑

เป้าหมายแผนการเบิก

จ่ายของรัฐบาล 

(ร้อยละสะสม)

๓๒ ๕๕ ๗๖ ๙๖

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

 ตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สผ. ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ จ�านวนทัง้สิน้ 

๙๙๓,๓๙๓,๐๐๐ บาท และมีผลการเบิกจ่าย จ�านวนทั้งสิ้น ๗๙๕,๘๔๒,๖๖๙ บาท โดยสามารถจ�าแนกได้ดังนี้

งบบุคลำกร งบด�ำเนินงำน งบลงทุน งบอุดหนุน
งบถ่ำยโอน	

(เฉพำะกิจ)
งบรำยจ่ำยอื่น รวม

ได้รับการจัดสรร ๑๓๗.๗๐ ๗๘.๕๒ ๑๔.๗๖ ๑๕.๗๔ ๖๔๐.๓๔ ๑๐๖.๓๔ ๙๙๓.๓๙

ผลการเบิกจ่าย ๑๓๘.๐๕ ๗๕.๕๗ ๑๒.๙๘ ๑๕.๗๓ ๔๘๐.๘๑ ๗๒.๗๑ ๗๙๕.๘๔

เงินกันเหลื่อมปี ๐ ๑.๔๙ ๐.๑๐ ๐ ๑๕๘.๙๙ ๒๖.๐๗ ๑๘๖.๖๔

หน่วย : ล้านบาท
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๒๕๕๑ 
 

 .ศ.พ ณามะรปบงปาํจะรปยาจยารณามะรปบงรรสดจัรากรตสาศธทุยงยโมอชื่เมาวคงัผนผแ ๒๕๕๘ 
มอลดวแงสิ่ะลแิตาชมรรธรกายพัรทนผแะลแยาบยโนนางกันาํส  

 ที่รตสาศธทุย ๕ มอลดวแงสิ่ะลแิตาชมรรธรกายพัรทรากดัจราก  

ิตาชบัดะร

๕.๓ ะลแษกัรุนอราก ติาชมรรธรกายพัรทรากดัจ  
มาตยาบยโนน็ดเะรป
รากชารราหิรบนผแ

นิดนผแ

งิชเคงสะรปาปเ
รตสาศธทุย  

งายอนชยโะรปชใะลแษกัรนุอรากีมิตาชมรรธรกายพัรทนาฐ
เหมาะสม และควา  นืยงยั่มาวคีมพาภวีชงาทยาลหกาลหม  

มอลดวแงสิ่บักรตมินปเหใคภโิรบะลแติลผรากมรรกิตฤพบัรปคภโิรบูผะลแรากบอกะรปผู  
 

โครงการ: ดัวหงัจบัดะรนใมอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากอพื่เรากิตับิฏปนผแนุนสบันสรากนอโยาถรากงรคโ  
กัลหมรรกจิก  

๑. มอลดวแงสิ่รากดัจรากนในถิ่งอทนวสงอรคกปรกคงอนุนสบันสะลแมริสเงส  

รากีคาภ ะลแษกรัุนอรากนใลูมอขนาฐะลแกไลก อืมงอรื่คเชใานฒัพ
  รธรรมชาติและความหลากหลายทางกายพัรทนชยโะรปชใ

บบะรนปเงายอพาภวีช  

๑. ราหริบรากนใรากรตามะลแ นผแ ยาบยโนงอขพาภณุคานฒัพ
ะลแบรัมอยที่นปเหใ มอลดวแงสิ่ะลแิตาชมรรธรกายพัรทรากดัจ

นยืงยั่ที่านฒัพรากูสปไาํน  
๒. ยาขอืรคเงารสะลแ นุนสบันสนาสะรป ูรบรัรากนใพาภยกัศมพิ่เ

 ยาบยโนาํนรากอตออื้เหใ ดิกเที่ิตับิฏปรากูสปไรากรตามะลแ นผแ
พาภิธทิสะรป  

๓. บบะรอตออื้เที่ีูรมาวคคงอะลแอืมงอรื่คเานฒัพะลแงารสมริสเ
ะยะรนใงทั้ มอลดวแงสิ่ะลแิตาชมรรธรกายพัรทรากดัจราหริบราก

วายะยะระลแนสั้  
 

รากยามหาปเ
นางยวนหรากิรบหใ  

 งอขะลยอร ที่ลูมอขนาฐะลแ กไลก อืมงอรื่คเ จร็สเวลแนางนินเาํด
ลัผรากบัรดไามนาผที่ณามะรปบงปนใ ก ิตับิฏปรากูสปไนัด /

ยามหาปเมุลกูสดอทยาถ   ะลยอร( ๗๐/ป) 

นางยวนหธทุยลก  

 านฒัพรากีคาภ พาภณุครากดัจรากะลแมอลดวแงสิ่บทะรกลผหะารคเิวรากกไลกะลแอืมงอรื่คเชใ
ศากาอิมูภะวาภสงลปแนยลี่ปเรากบรังอรรากนใรากาณรูบีมะลแบบะรนปเงายอมอลดวแงสิ่  

๑.  มอลดวแงสิ่ะลแิตาชมรรธรกายพัรทรากดัจราหิรบรากนใรากรตาม นผแ ยาบยโนงอขพาภณุคานฒัพ
ูสปไาํนะลแบรัมอยที่นปเหใ าที่ยั่งยืนนฒัพราก

๒.  นผแ ยาบยโนาํนรากอตออื้เหใยาขอืรคเงารสะลแ นุนสบันสนาสะรป ูรบรัรากนใพาภยกัศมพิ่เ
พาภธิทิสะรปดิกเที่ิตับิฏปรากูสปไรากรตาม  

๓. ิตาชมรรธรกายพัรทรากดัจราหริบรากบบะรอตออื้เทีู่รมาวคคงอะลแอืมงอรื่คเานฒัพะลแงารสมริสเ
 มอลดวแงสิ่ะลแ วายะยะระลแนสั้ะยะรนใงทั้  

๔. นใยาภรากดัจราหริบะลแรากิตับิฏปรากพาภิธทิสะรปมพิ่เ  

งอขะลยอร ผที่ปนใจ็รสเวลแนางนินเาํดที่รากรตามะลแ นผแ ยาบยโน      ูสปไนัดกลัผรากบัรดไามนา
การปฏิ  ะลยอร( ยามหาปเมุลกูสดอทยาถ /ิตบั ๗๐/ป) ยามหาปเาค/ดัวชี้วัต  

รื่คเ ะลแ ิตาชมรรธรกายพัรทรากดัจราหิรบรากนใกไลก อืมงอ
พาภวีชงาทยาลหกาลหมาวค  

กัลหมรรกจิก  
๑ . รากดัจรากอพื่เลูมอขนาฐะลแ กไลก อืมงอรื่คเานฒัพ

๒. ลแอืมงอรื่คเานฒัพ รากดัจราหริบรากอพื่เกไลกะ
ิตาชมรรธรกายพัรท  

 

ต
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัตอนุสัญญา

ิลผลผ  

มอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากะลแมอลดวแงสิ่บทะรกลผหะารคเิวรากกไลกะลแ  อืมงอรื่คเ  
 ศากาอิมูภะวาภสงลปแนยลี่ปเรากบัรงอรรากนใ  

กัลหมรรกจกิ  
๑. าญญัสุนอตัวุนอรากะลแศากาอิมูภะวาภสงลปแนยลี่ปเรากบรังอรรากนใกไลกะลแ อืมงอรื่คเานฒพั  

าศธทุยนอลื่คเบัขกไลกอืมงอรื่คเานฒพั ๒. รากบัรงอรรากนใมอลดวแงสิ่อตรติมนปเที่ตโบิตเรากรตส
ศากาอิมูภพาภสงลปแนยลี่ปเ  

  มอลดวแงสิ่บทะรกลผนางยาราณราจิพะลแมอลดวแงสิ่บทะรกลผหะารคเวิรากบบะรานฒพั๓.  
 มอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากนใกไลกะลแอืมงอรื่คเานฒพั๔.  

 

ยามหาปเาค/ดัวชี้วัต  

 :ณามริปงิชเ นใกไลก อืมงอรื่คเนวนาจํ ราหริบราก มรรธรกายพัรทรากดจั ะลแิตาช
ความหลากหลายทางชีวภาพ (๙  )งอรื่เ

วคงฟบัระลแรากาณรบูรากีมนขึ้าํทดัจที่กไลกะลแอืมงอรื่คเ :พาภณุคงิชเ งอขนห็เดิคมา   
งอขวยกี่เนวสมีผู   ะลยอร( ๘๐) 

ลวเะยะรมาตดไรากนินเาํดถรามาสกไลกะลแอืมงอรื่คเ :าลวเงิชเ ที่า นผแนใดนหาํก  
ปฏิ  ะลยอร( นางิตบั ๘๐) 

กไลกะลแอืมงอรื่คเ : ยาจชใาคงิชเ สามารถ ณามะรปบงนิงเงวตใยาภจ็รเาํสดไรากนินเาดํ  
บัรดไที่  (๑๐๒.๕๗๔๕ ลานบาท) 

 

 ยามหาปเาค/ดัวชี้วตั :  นผแนุนสบนัสรากนอโยาถรากงรคโ( )ดัวหงัจบัดะรนใมอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากอพื่เรากิตับิฏป  
ณามริปงิชเ  :  มอลดวแงสิ่รากดัจรากนินเาํด .ทปอ นุนสบนัสรากหใดัวหงัจบัดะรนใมอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากอพื่เรากิตับิฏปนผแ (๑  )งอรื่เ  
พาภณุคงิชเ  : ประชาชน/ แตใยาภมอลดวแงสิ่รากดัจรากนใ จใอพงึพมาวคีม .ทปอ มอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากอพื่เรากิตับิฏปนผ ในร  ะลยอร( ดัวหงัจบัดะ ๗๕) 

าลวเงิชเ  : ดัวหงัจบัดะรนใมอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากอพื่เรากิตับิฏปนผแ ดไรากนินเาํดถรามาส าํกที่าลวเะยะรมาต  ะลยอร( นางิตับิฏปรากนผแนใดนห ๗๕) 
ยาจชใาคงิชเ  : ( บัรดไที่นงิเงวตใยาภจ็รเาํสดไรากนินเาํดถรามาสดัวหงัจบัดะรนใมอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากอพื่เรากิตับิฏปนผแ ๖๘๘.๒๒๘๗ ลานบาท) 

 

ราหริบรากนใกไลก อืมงอรื่คเนวนาํจ :ณามริปงิชเ จัดการ มอลดวแงสิ่พาภณุค  
(๑๘  )งอรื่เ  

รบูรากีมนขึ้าํทดัจที่กไลกะลแอืมงอรื่คเ :พาภณุคงิชเ งฟบัระลแรากาณ  
คว งอขวยกี่เนวสีมูผงอขนห็เดิคมา   ะลยอร( ๘๐) 

ที่าลวเะยะรมาตดไรากนินเาํดถรามาสกไลกะลแอืมงอรื่คเ :าลวเงิชเ นใดนหาํก
 ะลยอร( นางิตับิฎปนผแ ๘๐) 

กไลกะลแอืมงอรื่คเ : ยาจชใาคงิชเ สามารถ นิงเงวตใยาภจ็รเาํสดไรากนินเาํด
บัรดไที่ณามะรปบง  (๒๕๐.๔๘๓๔ )ทาบนาล  

 

นางยวนหบัดะ ร
งวรทะรกบั ดะ ร

ยามหาปเาค/ดัวชี้วัต  

๑) นาฐกาจฑณัภตลิผานฒัพรากนใถรามาสมาวคีมนชมุชจิกหาสิว
พาภวีช  

๒) ยชิณาพงิชเพาภวีชจิกรุธนินเาํดรากีมนชกอเจิกรุธคาภ  
๓)  อืมงอรื่คเนวนาํจ รากดัจราหิรบรากนใกไลก

พาภวีชงาทยาลหกาลหมาวคะลแิตาชมรรธรกายพัรท  (๙ )งอรื่เ  

๑)  รากยวนาํอะลแราหริบรากบัรดไที่นชาชะรปคาภะลแฐัรคาภนางยวนหนวนาํจ (๑๐๙ )นางยวนห  
๒) มอลดวแงสิ่พาภณุครากดัจรากะลแมอลดวแงสิ่บทะรกลผหะารคเิวรากนใ กไลก อมืงอรื่คเนวนาํจ  
 (๑๙ )งอรื่เ  
๓) สีม ูรมาวคีมยามหาปเมุลกนวนาํจ ากะลแ รากิรบราก ติลผรากนใมวรนว ร บักรติมนปเที่คภโิรบ

 มอลดวแงสิ่  ะลยอร( ๓๐)  

งวรทะรกรตสาศธทุย  
อข  ๒  ษกัรุนอ นวงส ิตาชมรรธรกายพัรทรากดัจราหริบะลแูฟนฟ

าญชัรปบักงอลคดอสะลแนืยงยั่งายอานฒัพรากอตงอนสบอตหใ
งยีพเอพจิกฐษรศเ  

 อข ๕ ราหริบรากนใมวรนวสีมรากะลแกึนาํสติจงทั้มวร ูรมาวคคงอ กไลก อืมงอรื่คเ รกคงอานฒัพ
มอลดวแงสิ่ะลแิตาชมรรธรกายพัรทรากดจั  

ีมยามหาปเมุลก ูมอขนาฐะลแ กไลก อืมงอรื่คเาํนราก ลมาใช
งาทยาลหกาลหมาวคนชยโะรปชใรากานฒัพะลแงอรคมุคษกัรุนอ

 นืยงยั่งายอพาภวชี  
รากิรบหใรากยามหาปเ

กระทรวง 

ีมงายอดไมอลดวแงสิ่ะลแิตาชมรรธรกายพัรทรากดัจราหิรบรากนใชใปไกไลกาํนถรามาสนวสคาภกทุ
พาภิธทิสะรป  

 

๕.๔ การจัดการส่ิงแวดลอม๕.๔ การจัดการส่ิงแวดลอม
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๙.	ระบบการตรวจสอบภายใน
 ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดให้ผูต้รวจสอบ

ภายในต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

ของส่วนราชการและการบรหิารความเสีย่ง การสอบทานระบบปฏบิตังิานตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั มตคิณะรฐัมนตรี 

การตรวจสอบการด�าเนินงานและการเงิน การคลัง การตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย 

ของทรัพย์สิน การประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมิน 

ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

       เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการตรวจสอบภายในดังกล่าว ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

ได้ด�าเนินการตรวจสอบในเรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. การตรวจสอบการควบคุมภายใน

๒. การตรวจสอบสารสนเทศ

๓. การตรวจสอบการบริหารและระบบการควบคุมด้านงบประมาณการเงิน 

  การบัญชี

๔. การตรวจสอบกองทุนสวัสดิการ สผ.

๕. การตรวจสอบการด�าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม

๖. การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ

๗. การตรวจสอบการด�าเนินงานโครงการศึกษา เพือ่วางแผนการปรบั 

  ตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาต ิ (The National  

  Adaptation Plan (NAP) for Thailand)

๘. การตรวจสอบการเงนิการบญัชี ระบบการบรหิารการเงนิการคลงั 

 ภาครฐัแบบอเิล็กทรอนกิส์ (Government Fiscal Management   

 Information System : GFMIS)

๙. การตรวจสอบการกลับไปใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตาม 

   พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  

     กรณีการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม

ผลกำรตรวจสอบ

 รายงานผลการตรวจสอบ พบว่าการด�าเนินส่วนใหญ่ 

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และได้น�า 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข  

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี



ส่วนที่	๒
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร	
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๑.	ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดผล

กำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วย

วัด

น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ผลกำร

ด�ำเนิน

งำน

ค่ำ 

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วง

น�้ำหนัก

มิติภำยนอก	:	กำรประเมินประสิทธิผล	(ผลลัพธ์และผลผลิต)	(น�้ำหนัก	:	ร้อยละ	๗๕)

ตัวชี้วัดที่	๑	ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศำสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่ำงกระทรวงที่มี 

เป้ำหมำยร่วมกัน	(Joint	KPIs)และตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรม	(ร้อยละ	๖๐)

ตัวชี้วัดที่	๑.๑	ระดับความส�าเร็จของ

การประกาศเขตพื้นที่ และมาตรการ

คุม้ครองส่ิงแวดล้อมในบรเิวณบางกะเจ้า 

อ�าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ

ระดับ ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดบั ๒.๕ ๒.๐ ๐.๓๐๐๐

ตัวชี้วัดที่	๑.๒	ระดับความส�าเร็จของ

เป้าหมายในการปฏิบัติตามแผนการ

ด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก

ที่เหมาะสมของประเทศ(NAMAs) 

ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง 

(Outcome Joint KPIs)

 ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๕๐๐๐

ตัวชี้วัดที่	๑.๓	ระดับความส�าเร็จ

ของการจัดท�าฐานข้อมูลการปล่อย

และการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

(Output Joint KPIs)

 ระดับ ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๗๕๐๐

ตัวชีวั้ดที	่๑.๔	ระดบัความส�าเรจ็ในการ 

บูรณาการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

 ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๕๐๐๐

ตัวชี้วัดที่	๑.๕	ระดับความส�าเร็จใน

การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

 ระดับ ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๕ ๕ ๐.๗๕๐๐

ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร		
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.๒๕๕๘
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ตัวชี้วัดผล

กำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วย

วัด

น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ผลกำร

ด�ำเนิน

งำน

ค่ำ 

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วง

น�้ำหนัก

มิติภำยนอก	:	กำรประเมินคุณภำพ	(น�้ำหนัก	:	ร้อยละ	๑๐	)

ตัวชี้วัดที่	๒	คุณภาพการให้บริการ

ประชาชน (Service Level 

Agreement : SLA) การพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่	๒.๑	รายงานความก้าวหน้า

ของการด�าเนินการตามแผนการ

ปรับปรุง/พัฒนางานบริการที่ได้จัดท�า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่	๒.๒ ร้อยละ (เฉลี่ย) 

ผลส�าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา 

กระบวนงานบริการ เทียบกับ

แผนการปรับปรุงฯ

ตัวชี้วัดที่	๒.๓	ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการต่อกระบวน การให้

บรกิารตามข้อตกลงระดบัการให้บรกิาร

ระดับ

ร้อยละ

ร้อยละ

๑

๕

๔

๑

๖๐

๖๕

๒

๗๐

๗๐

๓

๘๐

๗๕

๔

๙๐

๘๐

๕

๑๐๐

๑๐๐

ระดบั ๕

๑๐๐

-

๓.๘๙๗๔

๕

๕

๒.๒๔๒๕

๐.๓๘๙๗

๐.๐๕๐๐

๐.๒๕๐๐

๐.๐๘๙๗

มิติภำยใน	:	กำรประเมินประสิทธิภำพ	(น�้ำหนัก	:	ร้อยละ	๑๕	)

ตัวชี้วัดที่	๓	การเบกิจ่ายเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่	๓.๑ ร้อยละความส�าเร็จ

ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน

ตัวชี้วัดที่	๓.๒ ร้อยละความส�าเร็จ

ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

ร้อยละ

๕

๒.๕

๒.๕

๗๐

๘๗

๗๓

๘๙

๗๖

๙๑

๗๙

๙๓

๘๒

๙๕

๙๒.๕๔

๘๘.๙๙

๑.๑๕๑๖

๑

๐.๐๒๘๘

๐.๐๒๕๐

ตวัชีว้ดัที	่๔	การประหยดัพลังงาน

ตวัชีว้ดัที	่๔.๑ ด้านไฟฟ้า

ตวัชีว้ดัที	่๔.๒ ด้านน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ระดับ

ระดับ

๒.๕

๒.๕

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔

๔

๕

๕

ระดับ ๕

ระดับ ๕

๕

๕

๐.๑๒๕๐

๐.๑๒๕๐

ตัวชี้วัดที่	๕	การพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ ๔.๔ ๓.๖ ๐.๑๘๐๐
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ตัวชี้วัดผล

กำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วย

วัด

น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ผลกำร

ด�ำเนิน

งำน

ค่ำ 

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วง

น�้ำหนัก

ตัวชี้วัดที่	๖	การพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ

ตวัชีว้ดัที	่๖.๑ ระดบัความส�าเร็จของการ

จดัท�ารายงานลกัษณะส�าคญัขององค์การ

ตวัชีว้ดัที	่๖.๒ ระดบัความส�าเร็จของการ

พฒันาองค์การ

ระดับ

ระดับ

๕

๑

๔

๑

๑

๒

๒

๓

๓

๔

๔

๕

๕

ระดับ ๓

ระดับ ๕

๕

๕

๐.๐๕๐๐

๐.๒๐๐๐

ตัวชี้วัดที่	๗	ระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ - ๔.๐ ๐.๒๐๐๐

รวม ๑๐๐ ๔.๑๒๓๕

หมำยเหตุ

	 ตัวชี้วัดที่	๓.๑	ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องรอผลการอุทธรณ์จากทางส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
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๒.๑	 กำรจัดท�ำนโยบำย	 แผน	 มำตรกำร	 และ 

กำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติ	

๒.๑.๑	กำรจัดท�ำนโยบำยและยุทธศำสตร์	
	 ๑)	กำรจัดท�ำประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	 ในช่วงปี	
พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔
 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท�านโยบาย
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวมของประเทศ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยที่ผ่านมา สผ. ได้จัดท�านโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมฯ ระยะยาว (๒๐ ปี) พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙ 
ขึ้นเป็นฉบับแรก ตามมาตรา ๑๓ (๑) ของพระราชบัญญัติฯ 
และถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการ ระยะกลาง ๕ ปี หรือ แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๓๕ ของพระราช
บัญญัติฯ ซึ่ง สผ. ได้มีการจัดท�ามาแล้ว รวม ๔ ฉบับ ได้แก่ แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๙ กรอบแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ และฉบับที่ใช้อยู ่
ปัจจุบันคือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙ ทั้งนี้ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับปัจจุบันใกล้
หมดกรอบระยะเวลาการน�าไปปฏิบัติแล้ว สผ. จึงได้เตรียมจัด
ท�าฉบับใหม่ ส�าหรับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ สผ. จึงเห็นควรเตรียมการจัดท�าประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนทัว่ประเทศ 
เพื่อใช ้ เป ็นกรอบแนวคิดและทิศทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๒.	ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

	 ผลกำรด�ำเนินงำน
 สผ. ได้ยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม โดยกระบวนการ  
มีส ่ วนร ่ วมจากทุกภาคส ่ วนที่ เกี่ ยวข ้องกับการพัฒนา  
เพือ่วเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของประเทศ รวมถงึ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วน�าไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการ
พัฒนาที่ เกี่ยวข ้องในระดับภูมิภาคทั่ วประเทศ จ�านวน  
๘ ครั้ง และในระดับประเทศ ๑ ครั้ง จากนั้น จึงน�าข้อคิดเห็น 
ที่ได้รับมาปรับปรุงร่างประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม และคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่
จะน�าเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อน�าประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ไปบรรจ ุ
ในกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ต่อไป  
ทั้งนี้สาระส�าคัญของร่างประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและเป ็นธรรม ประกอบด้วย กลยุทธ ์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุลและเป ็นธรรม และการมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน
 ยุทธศาสตร ์ที่  ๒ ส ่ง เสริมสังคมให ้ เป ็นมิตรต ่อ 
ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย กลยุทธ์การปรับฐานเศรษฐกิจ 
ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ 
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี 
ประกอบด้วย กลยุทธ ์การป ้องกัน ลด และขจัดมลพิษ  
การจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง การจัดการแหล่งส่ิงแวดล้อม

ศิลปกรรม และการเยียวยาช่วยเหลือ

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ จ�านวน ๘ ครั้ง
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างศักยภาพการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริม

ความร่วมมือกับต่างประเทศ ประกอบด้วย กลยทุธ์การปรบัตวั

ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

		 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การน�าร่างกรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มายกร่างเป็นแผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ น้ัน จะต้อง

ด�าเนินการยกร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

และเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบตามล�าดับ ซึ่งในขั้นตอนการ

พิจารณา อาจท�าให้การด�าเนินงานล่าช้าออกไปได้ ดังนั้น สผ. 

จึงเร่งจัดท�าร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ และจัด

ประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับตัวช้ีวัดในร่างแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ เพือ่จะได้จดัท�ามาตรการและแนวทางการ

ปฏิบัติภายใต้ร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ให้มคีวาม

ชดัเจนโดยเร็ว

	 ข้อเสนอแนะ	

 การน�าร ่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ผ ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ไปขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ จะต้อง

มีแนวทางที่ชัดเจน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ขณะนี้ สผ. ได้ของบประมาณเพื่อการนี้

ไว้แล้ว

	 ๒)	 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์กำร

จัดกำรระบบนิเวศชำยฝั่งทะเลอันดำมัน

 พื้นที่ชายฝั ่งทะเลอันดามันเป ็นพื้นที่ที่มีกิจกรรม 

หลากหลายและน�ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ�านวนมาก เช่น 

กิจกรรมการประมงชายฝั ่ง และการท่องเท่ียว เป ็นต้น  

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าวประสบกับภัยคุกคาม

จากการกระท�าของธรรมชาติ เช่น การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

และการเพิ่มขึ้นของระดับน�้าทะเลจากภาวะโลกร้อน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในเชิงพื้นที่ และ 

รายสาขา อาทิ นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 

และการอุตสาหกรรม การประมงเพื่อการส่งออก การเกษตร 

ยางพาราและปาล์มน�้ามัน รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เป็นตัวเร่งให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งธุรกิจ 

บริการ และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

จนได้รับความเสียหาย ดังนั้นส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงเห็นความจ�าเป็นที่

จะต้องมีการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการ

ระบบนิเวศชายฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูงในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและมีความเส่ียงสูงในการเกิด 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศซ่ึงมีความเปราะบางและอ่อนไหว

เหล่านี้

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 (๑) จัดท�า (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อม

ระบบนิเวศชายฝั ่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และฟื ้นฟู 

ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั ่งอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร

จดัการส่ิงแวดล้อมระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลอนัดามนัแบบบรูณาการ

อย่างมีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 

และเผยแพร่องค์ความรู ้ฐานข้อมลู การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม

ระบบนิเวศชายฝั ่งทะเลอันดามันให้มีประสิทธิภาพ และ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ติดตาม ประเมินผลการจัดการส่ิงแวดล้อม

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่าน

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 (๒) จัดท�าข ้อมูลการจ�าแนกเขตการใช ้ประโยชน์ 

(Zoning) ประกอบด้วย พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ที่มีศักยภาพ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพื้นที่ที่ควรได้รับการฟื้นฟู

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในระดับประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
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 (๓) จัดท�าฐานข้อมูลศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ  

สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ และสงัคม โอกาส ข้อจ�ากดัและความเสีย่ง

ที่เกิดจากการพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ๖ จังหวัด

	 ปัญหำ	อุปสรรค

 การประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์เป็นเครือ่งมอื

ใหม่ที่ถูกน�ามาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจด้านส่ิงแวดล้อม 

อาจมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับความรู ้และความเข้าใจของภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง

 	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

ชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ

	 ข้อเสนอแนะ

 ส่งเสริมการให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน�า

เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้

ประกอบการตัดสินใจต่อหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และ

ประชาชน อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

	 ๓)	 กำรพัฒนำเมืองและชุมชนเพื่อมุ ่ งสู ่สังคม

คำร์บอนต�่ำ	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

 ประเทศไทยได้ก�าหนดนโยบายในการเพิ่มบทบาทของ

ประเทศในเวทีประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) จึงน�าผลที่ได้รับจากการประชุมท้ังในระดับโลกและระดับ

ภูมิภาคอาเซียนมาก�าหนดรูปแบบและแนวทางการด�าเนินงาน

ที่เหมาะสมกับสังคมไทย โดย สผ. ในฐานะหน่วยประสานงาน

กลางของประเทศในคณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง

ที่ยั่งยืน ได้ด�าเนินโครงการ “พัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่

สังคมคาร์บอนต�่า” ซึ่งเป็นการขยายงานสืบเนื่องจากปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ ที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่าง

บูรณาการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่ม

ศักยภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ การด�าเนนิโครงการมวีตัถปุระสงค์หลกัมุง่เน้นภารกจิ

การจัดท�าร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน

ด้านสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื การส่งเสรมิใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงในการเดินหน้าประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว

และสังคมคาร ์บอนต�่า การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล ้อม 

ทางกายภาพเพื่อมุ่งสู่เมืองสะอาดและเมืองสีเขียว การค้นหา

เคร่ืองมอืทีจ่�าเป็นและเหมาะสมเพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

และภาคส่วนต่างๆ มีการด�าเนินงานเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า

ให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์

ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชนให้กับประเทศเพื่อน

บ้าน เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือ

ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 โครงการฯ มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย 

(๑) การจัดท�าร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความร่วมมือ

อาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน โดยมีแผนกลยุทธ์ แผน

ปฏิบัติการ และแผนงานหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Roadmap for 

ASEAN Community 2015) ในเสาประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียนด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (๒) ระบบ

ข้อมูลพื้นที่สีเขียวและเมืองหรือชุมชนในประเทศไทยที่มีผลการ

ปฏิบัติที่ดีด้านน�้าสะอาด น�้าเสีย การจัดการมูลฝอย การจัดการ

อากาศ การจัดการเมืองสีเขียว และเมืองที่ เป ็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม และ (๓) ข้อเสนอแนวคิดทีเ่ป็นรปูธรรมเพือ่เสรมิสร้าง

บทบาทของประเทศไทยในความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ี

ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน และผลการถอดบทเรียนการปฏิบัต ิ

ที่เป็นเลิศของประเทศไทยที่เหมาะสม เพื่อเป็นต้นแบบในการ

จัดการส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า รวมทั้ง

การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน�าไปสู่สังคมคาร์บอน

ต�่า (Low Carbon Society) และการจัดศึกษาดูงานการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเพื่อขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนให้แก่

ผู ้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้คณะท�างานอาเซียน 

ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนและส�านักเลขาธิการอาเซียน 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การมีความรู้ความเข้าใจ จิตส�านึกในการดูแลรักษา 

ส่ิงแวดล้อม และการสนบัสนนุทางวชิาการ โดยได้รบัความร่วมมอื

จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 

และภาคส่วนต่างๆ ตลอดจน การประสานงานที่ดีร ่วมกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมเมือง และ

ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นับเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่ช่วยให้การด�าเนินโครงการประสบผลส�าเร็จ 

	 ข้อเสนอแนะ

 ร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน

ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนควรได้รับการผลักดันไปสู ่การ

พิจารณาในระดับนโยบายรวมทั้งผลักดันการด�าเนินโครงการ/

กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถ

ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และเป็นที่ยอมรับจาก

ทุกภาคส่วน
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	 ๔)	 กำรจัดท�ำแผนแม่บทรองรับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๙๓

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกอันมีสาเหตุ มาจากการ

สะสมของปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases)  

ในชั้นบรรยากาศของโลก ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกัน จึงเป็น

ความท้าทายที่ส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ การ

มีแผนแม่บทระยะยาวจะช่วยให้ประเทศมีกรอบแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถน�าพา

ประเทศสู ่การเป็นสังคมคาร์บอนต�่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓  

ซึ่งเป็นปีเป้าหมาย และเป็นปีเป้าหมายของนานาประเทศ 

ในการเป็นสังคมคาร์บอนต�่าด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การที่

ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัเข้าเป็นรฐัภาคภีายใต้กรอบอนสุญัญา

สหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (The Kyoto 

Protocol) จึงยิ่งเพ่ิมความส�าคัญของการมีแผนหรือกรอบการ

ด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดท�า (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยด�าเนิน

การแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมจัดท�าแผน 

และได้น�าร่างแผนไปรับฟังความคิดเห็นในทุกภูมิภาคของ

ประเทศรวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง พร้อมท�าการปรับแก้ไขตาม 

ข้อคิดเห็นมาตามล�าดับเวลา ผ่านค�าแนะน�าของคณะท�างาน

ปรับปรุงแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ (Adaptation) และคณะ

ท�างานปรับปรุงแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) ได้รบัความเห็น

ชอบจากคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด้านวิชาการเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ได้รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

แห่งชาต ิเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และได้รับความเห็น

ชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 การจัดท�าแผนแม่บทฉบับน้ีนับว่าใช้เวลาในการจัดท�า

นานหลายปี ปัญหาที่ส�าคัญคือการไม่ได้ให้ภาคส่วนประชาชน

และประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างแผนตั้งแต่เริ่ม

ต้น เมื่อน�าร่างแผนฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๕๒) ไปรับฟังความคิด

เห็นในช่วงแรก พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการร้องเรียนและขอให้ยกเลิก 

และได้จัดท�ายกร่างขึ้นใหม่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อย่างแท้จริงและน�าร่างแผนไปรับฟังความคิดเห็นในทุกภูมิภาค

ของประเทศ มีการปรับ แก้ไขตามข้อเสนอจากการรับฟังความ

คดิเหน็และจากคณะท�างานฯ คณะอนกุรรมการฯ คณะกรรมการฯ 

จนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการยกร่างแผนตั้งแต่

เริ่มต้นคือเงื่อนไขความส�าเร็จของการจัดท�าแผน และเป็น

เงื่อนไขความส�าเร็จของการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติใน

พื้นที่หรือภาคส่วนกิจกรรมเช่นกัน

 ข้อเสนอแนะ	

 การให้การสนับสนุนการลงมือปฏิบัติในการขับเคล่ือน

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 

๒๕๕๘-๒๕๙๓ จากทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม ภาคประชาชน) ในทุกระดับ (ระดับประเทศ 

กระทรวง กรม ภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่น) จะช่วยให้แผนได้รับ

การถ่ายทอดหรอืน�าไปปฏบิตัแิละเกดิประโยชน์อย่างแท้จรงิต่อไป
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	 ๕)	 กำรจัดท�ำแผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ	พ.ศ.	๒๕๕๘-๒๕๖๔

 มาตรา ๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ก�าหนดให้ภาคีจัดท�ากลยุทธ์และแผนระดับชาติเพื่อ

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ มอบ

หมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนและบูรณาการการ 

จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการบูรณาการจัดการความ

หลากหลายทางชวีภาพในระดบัประเทศ ให้มีทศิทางและเป้าหมาย

การด�าเนินงานร่วมกันท่ีชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ของ

ประเทศและแผนกลยทุธ์ความหลากหลายทางชวีภาพระดบัโลก 

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน) ด�าเนนิการยกร่างแผนแม่บท

บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๔ โดยผ่านกระบวนการหารือ ระดมความเห็นและข้อมูล

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวม ๓ ครัง้ โดยแผนแม่บทบรูณาการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ได้รับ

ความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการอนุสัญญา 

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุม ครั้งที่ 

๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) 

ในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทบูรณาการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

	 ปัญหำ	อุปสรรค

 แผนแม่บทฯ ฉบบันีเ้ป็นแผนทีจ่ดัท�าข้ึนโดยมีวตัถปุระสงค์

ที่จะก�าหนดกรอบแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนอกจากจะตอบสนองต่อประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศแล้ว ยังเป็นเครื่องมือหลักของ

ประเทศที่จะผลักดันการด�าเนินงานในภาคส่วนต่างๆ ให้บรรลุ

เป้าหมายไอจิ ซึ่งเป็นเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพ

ของโลก ซึ่งยังมีปัญหาและอุปสรรคในการก�าหนดตัวช้ีวัดที่

สามารถแสดงถึงผลการด�าเนินงานที่จะน�าไปสู่เป้าหมายตามที่

ก�าหนดไว้ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ และการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดต่างๆ สู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงานและในระดับพื้นที่ 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในระดับต่างๆ เป็นเงื่อนไขความส�าเร็จที่จะท�าให้แผนเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์

	 ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการจัดท�ากลไกการขับเคล่ือนการด�าเนินงานท่ี

ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยเน้นการ

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและพื้นที่ให้มากขึ้น

๒.๑.๒	กำรจัดท�ำแผนและมำตรกำร	

	 ๑)	กำรจดัท�ำแผนกำรปรบัตัวรองรบักำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศเพื่อขับเคลื่อนกำรบรหิำรจดักำรชัน้คุณภำพ

ลุม่น�ำ้	(พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ภำคกลำงและภำคตะวันตก)

 ผลกระทบอนัเนือ่งมาจากปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศที่ผิดปกตินั้นส่งผลให้ระบบนิเวศ ที่มีความ

หลากหลายในพื้นที่แต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน�้าได้รับผลกระทบ  

ซึ่งรวมทั้งการด�าเนินชีวิตที่มีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับความ

เส่ียงที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายรูปแบบมากขึ้น 

ท�าให้ภาครฐัต้องเตรยีมพร้อมเพือ่การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศเหล่าน้ี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเปราะบาง

ต่อผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการวางแผนเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ สามารถลดความเสี่ยงต่อผลกระทบและภัยพิบัต ิ

ที่เกิดขึ้นปัจจุบันและสภาพการณ์ในอนาคตจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ที่ต้องเร่งด�าเนินการ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรับ

ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ โดยการฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เส่ือมโทรมให้กลับคืนมา 

เพื่อรักษาฐานการผลิตของชุมชนในลุ่มน�้าแล้ว ยังถือเป็นความ

ท ้าทายที่จะแก ้ป ัญหาในเชิงรุกที่จะเตรียมความพร ้อม 

ในการรบัมอืกบัเหตกุารณ์ โดยการจดัท�าแผนการปรบัตวัรองรบั 

การเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ ลุ ่ มน�้ า  

แผนแม่บทบูรณาการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ  

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
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มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษา ประเมินและก�าหนดพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงต ่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความ

แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ ่มน�้าภาคกลางและ

พื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันตก และ (๒) จัดท�าแผนการปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน�้าภาคกลางและ

พื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันตก

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนการปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน�้าภาคกลางและ

พื้นที่ลุ ่มน�้าภาคตะวันตก ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๑๖ 

กลยุทธ์ ได้แก่

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศลุ ่มน�้าภาค

กลางและพื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันตก ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์

หลัก คือ (๑) การจัดการระบบนิเวศต้นน�้าล�าธารและพื้นที่ป่าไม้ 

(๒) การจัดการระบบนิเวศแหล่งน�้าและการจัดการน�้าอย่าง

บูรณาการ (๓) การจดัการระบบนเิวศเกษตรกรรม (๔) การจดัการ

ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และ (๕) การจัดการระบบนิเวศชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความพร้อมในการรับมือ 

และจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยทางภูมิอากาศ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์หลัก คือ  

(๑) การจดัการอทุกภยั (๒) การจดัการภัยแล้ง (๓) การจัดการภัย

แผ่นดินถล่ม (๔) การท�าการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อความมั่นคง 

ทางอาหาร (๕) การส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ  

(๖) การป้องกันและเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างขีดความสามารถใน 

การบริหารจดัการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ประกอบด้วย 

๕ กลยุทธ์หลัก คือ (๑) การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ปรับตัว (๒) การประเมินและเสริมสร้างขีดความสามารถและ

สมรรถนะทางเทคนิค (๓) การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน 

(๔) การเสริมสร้างและใช้นวัตกรรมเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสม 

และ (๕) พัฒนากลไกการผนวกการปรับตัวเข้ากับแผนการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูที่อิงอาศัยระบบนิเวศ

 ทั้งนี้ ระบบนิเวศพื้นท่ีลุ่มน�้าภาคกลางและพื้นที่ลุ่มน�้า

ภาคตะวันตกที่ยืดหยุ่น คงทน สมบูรณ์ สามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและอนาคต และ

รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

	 ปัญหำ	อุปสรรค

 ชุมชนยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ท�าให้ผลการศึกษาที่ได้ไม่สามารถน�าไปสู่การ

วิเคราะห์เพื่อจัดท�าเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัย

เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มาเป็นตัวก�าหนด

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 ประชาชนในชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

	 ข้อเสนอแนะ

 ควรเพิ่มวิธีการและรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู ้ 

ที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เข้าถึงประชาชน

ในทุกๆ ระดับ 

	 ๒)	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ที่ดินเชิงบูรณำกำรกับแผนพัฒนำระดับพื้นที่ลุ่มน�้ำ

 ในป ี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ได้มีการด�าเนินการ

จัดท�า (ร่าง) นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบรหิารจดัการ

ทีด่นิเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นการ

ป้องกันมิให้ปัญหาที่ดินทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

กระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการจัดท�า 

แผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้า 

(พื้นที่ลุ่มน�้าภาคกลางและพื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันตก)
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กรณกีารเกดิปัญหาอทุกภยั ปัญหาภยัแล้ง และอบุตัภิยัธรรมชาติ

อื่นๆ ซึ่งจะน�าไปสู่การใช้ท่ีดินอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ (ร่าง) 

นโยบาย แผน และมาตรการดังกล่าว สามารถน�าไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศและแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในระดับพื้นที่ลุ ่มน�้า โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  สผ. จึงได้จัดท�า

โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดิน 

เชิงบูรณาการกับแผนพัฒนาระดับพื้นที่ลุ่มน�้า 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 ในการศึกษาน้ีได้คัดเลือกพื้นท่ีลุ่มน�้าเพชรบุรีเป็นพื้นที่

กรณศีกึษา โดยผลผลติและผลลพัธ์ของโครงการศกึษาประกอบด้วย 

 (๑) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดิน 

เชิงบูรณาการกับพัฒนาระดับพื้นที่ลุ่มน�้าเพชรบุรี ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น ดังนี้ 

  (๑.๑) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ (ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ๘ แนวทาง) 

  (๑.๒) ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน (ประกอบด้วย  

๔ มาตรการ ๒๒ แนวทาง) 

  (๑.๓) ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

(ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ๑๐ แนวทาง)

  (๑.๔) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ 

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (ประกอบด้วย ๒ มาตรการ  

๘ แนวทาง)

 (๒) คู ่มือกระบวนการจัดท�าแผนปฏิบัติการ จากผล

การศึกษา ได้จัดท�าคู่มือกระบวนการจัดท�าแผนปฏิบัติการที่

เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดทุกขั้นตอนของจัดท�า

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการท่ีดินเชิงบูรณาการกับ

แผนพัฒนาระดับพื้นที่ลุ่มน�้า กรณีศึกษา : ลุ่มน�้าเพชรบุรี โดยมี

กระบวนการจัดท�าแผน ๔ ขั้นตอน คือ (๒.๑) การส�ารวจและ

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน�้าท่ีจะท�าการจัดท�าแผน

ปฏิบัติการจากเอกสารและการสัมภาษณ์หน่วยงาน และบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง (๒.๒) การคัดเลือกและจัดล�าดับความส�าคัญของ

ประเด็นการบริหารจัดการที่ดิน (๒.๓) การวิเคราะห์และ

ประมวลผล และ (๒.๔) การจัดท�าแผนปฏิบัติการ

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 การขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารฯ เพือ่ให้เกดิการบรูณาการ

ในบริหารจัดการท่ีดินอย่างเป็นรูปธรรม ยังขาดองค์กรกลาง 

ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี และยังพบว่ากฎหมายด้าน

การบรหิารจดัการทีด่นิในปัจจบุนัยงัไม่เอือ้ให้เกดิการบรูณาการ 

เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู ่เดิมนั้นประกาศใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

เฉพาะเรื่อง และยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและ

หน่วยงาน 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การปรับปรุงกฎหมายด้านการบริหารจัดการที่ดิน ท่ีมี

ความเชื่อมโยงกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ให้เกิดการ

บูรณาการ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็น

ปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ

	 ข้อเสนอแนะ

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ

ที่ดินเชิงบูรณาการกับแผนพัฒนาระดับพื้นที่ลุ ่มน�้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้มีองค์กร

กลางในการบริหารจัดการที่ดินทั้งในระดับประเทศและระดับ

พื้นที่ การศึกษาน้ีเสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

บริหารจัดการที่ดิน ที่มีบทบัญญัติที่ก�าหนดให้มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินพื้นที่ลุ ่มน�้าและมีอ�านาจ

หน้าที่ก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ดินทุกด้าน 

ในลักษณะบูรณาการ

	 ๓)	กำรเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจำกกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่อำจมีต่อระบบนิเวศและ 

สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชำติอันควรอนุรักษ์	ประเภทน�้ำตก

 แหล่งธรรมชาติประเภทน�้าตกเป็นแหล่งธรรมชาต ิ

ที่มีความเชื่อมโยงกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี ต้นน�้า

ล�าธารของน�้าตกและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตอนล่างลงไปของ

น�้าตก ปัจจุบันประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้การใช้

ทรัพยากรต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการจัดการ 

ธรรมชาติอื่นๆ การส่งเสริมการบริโภคแบบวัตถุนิยมที่เพิ่มขึ้น 

ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศธรรมชาติที่เชื่อมโยง

กับสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทน�้าตกได้รับผลกระทบ

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน�ามา 

ซ่ึงแนวโน้มภัยคุกคามต่อคุณค่าที่โดดเด่นของน�้าตก โดยเฉพาะ

ในเรื่องของปริมาณน�้าและระยะเวลาการไหลของน�้าตก ดังนั้น 

เพื่อเป็นการคงคุณค่าความส�าคัญระบบนิเวศของส่ิงแวดล้อม

แหล่งธรรมชาติประเภทน�้าตกเอาไว้ ส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงมีการเตรียม

รับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมของแหล่ง

ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน�้าตกขึ้น โดยมีเกณฑ์การ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตาม

สถานภาพของแหล่งธรรมชาติว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมยังเป็นไป
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ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดหรือไม่ หรืออยู่ในภาวะต�่ากว่าเกณฑ์ หรือ

อยู่ในภาวะวิกฤติยิ่ง เป็นต้น เป้าหมายส�าคัญ ก็คือ การรักษา

คุณค่าความส�าคัญของแหล่งธรรมชาตินั้นๆ เอาไว้ให้ได้ตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด และมีแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของแหล่งน�้าตกอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

และยังเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการติดตาม 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

สาเหตุอื่นๆ ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมส�าหรับการตั้งรับ ปรับตัว 

และป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อแหล่งธรรมชาติประเภท

น�้าตกได้

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 สผ. ได้ด�าเนนิการจดัท�าคูม่อื เกณฑ์คณุภาพสิง่แวดล้อม  

แนวทางและมาตรการ และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน�้าตกในการเตรียม

รับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (รายละเอียดเพิ่มเติม www.onep.go.th/

thailandnaturalsites.) ซึ่งท�าให้แหล่งธรรมชาติอันควร

อนุรักษ์ประเภทน�้าตก ๘๔ แหล่ง ใน ๔๔ จังหวัด ตามมติ 

คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๒  ได้รบัการประเมนิ

และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 ชุมชน หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่แหล่งธรรมชาติ

อันควรอนุรักษ์ประเภทน�้าตกจะต้องประเมินและติดตาม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเพื่อทราบสถานภาพคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  

	 ๔ ) 	 แผนปฏิบั ติ ก ำร เพื่ อกำรจั ดกำรคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๗-๔๑ ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดในท้องที่เขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม หรือเขตควบคุม

มลพิษ มีหน้าที่จัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดไม่อยู่ในเขตพื้นท่ี

คุ ้มครองส่ิงแวดล้อม หรือเขตควบคุมมลพิษ แต่ประสงค์ 

จะด�าเนนิการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนั้น อาจจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกบัแผนจดัการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดท�าโครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ ประเภทน�้าตก 

น�้ำตกนำงรอง

น�้ำตกทีลอซู
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	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 ในป ี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินการตาม 

ขั้นตอน เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ดังนี้

 (๑) แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม 

เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุม 

มีมติ เห็นชอบแผนปฏิบั ติ การ เพื่ อการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จ�านวน ๒๙ จังหวัด และเห็นชอบ

ให้ สผ. ตั้งงบประมาณส�าหรับการก่อสร้าง หรือด�าเนินการ 

เพื่อให ้มีระบบก�าจัดของเสียรวม จ�านวน ๙๐ โครงการ  

กรอบวงเงิน ๕,๖๒๐,๓๕๒,๑๐๐ บาท 

 (๒) แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 

๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุม มีมติเห็น

ชอบแผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล ้อม 

ในระดับจังหวัด จ�านวน ๕๑ จังหวัด และเห็นชอบให้ สผ.  

ตั้งงบประมาณส�าหรับการก่อสร้างหรือด�าเนินการเพื่อให้มี

ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม จ�านวน ๓ โครงการ กรอบวงเงิน 

๒๔๓.๐๖๓๑ ล้านบาท 

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 (๑) จังหวัดมีความพร้อมในการศึกษาความเหมาะสม

และออกแบบรายละเอียด รวมถึงการด�าเนินการตามหลัก

เกณฑ์การพิจารณาของ สผ. ไม่มากเท่าที่ควร ท�าให้รายละเอียด

ข้อมูลทางด้านเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ และขั้นตอนการ

ด�าเนินการในกระบวนการต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นต้น

 (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถบริหาร

จัดการระบบได้อย่างเต็มศักยภาพตามที่ออกแบบไว้เท่าที่ควร 

เนื่องจากขาดความต่อเนื่องของผู้บริหาร รวมถึงขาดการให้

ความส�าคัญและการสนันสนุนในการด�าเนินงานของผู้บริหาร

ต่อการบริหารจัดการระบบและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

ดังกล่าว   

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารงบประมาณ

เงินอุดหนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน�้า กรุงเทพฯ

การประชุมคณะท�างานด้านเทคนิควิชาการ โดยเชิญส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคมาชี้แจงโครงการ

ก่อนน�าเสนอคณะอนุกรรมการก�ากับการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
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 (๓) การเบกิจ่ายงบประมาณเพือ่ด�าเนนิโครงการ ภายใต้

แผนปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบปะมาณที่ก�าหนดไว้

	 ข้อเสนอแนะ

 (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรศึกษาและปฏิบัติ

ตามคู ่มือการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และคู่มือการจัดท�าโครงการศึกษา

ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดส�าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นแนวทาง 

ในการด�าเนินการศึกษาและจัดท�ารายละเอียดโครงการ  

โดยจะต้องเตรียมการให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งให้ สผ. พิจารณา  

รวมทั้งจะต้องตรวจสอบพื้นที่ตั้งโครงการกับแบบรายละเอียด 

ให้ถูกต้องและสอดคล้องตรงกัน รวมถึงต้องได้รับอนุญาต 

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้การใช้พืน้ทีแ่ละรปูแบบการก่อสร้าง

 (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ  

จะต้องด�าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และ

เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลการด�าเนินการ

โครงการ เป็นระยะๆ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ ระหว่างการ

ก่อสร้าง และการบริหารจัดการระบบ ภายหลังการก่อสร้าง

แล้วเสร็จ รวมทั้งให้มีการออกเทศบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดการระบบ และบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (๓) เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่

ก�าหนดไว ้ เห็นควรให ้กรมส ่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง จัดท�าตัวช้ีวัดเก่ียวกับการใช้จ่าย

งบประมาณ และให้มีการตั้งงบประมาณ เพื่อด�าเนินการ

โครงการถ่ายโอนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั ไว้ทีก่รมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

เนือ่งจากเป็นหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

โดยตรง

	 ๕)	กำรประกำศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมือง

ศรีมโหสถ	อ�ำเภอศรีมโหสถ	จังหวัดปรำจีนบุรี	

 พื้นที่บริเวณเมืองโบราณศรีมโหสถ ตั้งอยู ่ ท่ีต�าบล

โคกปีบ อ�าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบริเวณ 

ที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัยทวารวดี 

มีความส�าคัญระดับชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๐๐ ไร่ แสดงให้เห็น

ถึงร่องรอยของอารยธรรมท่ีเจริญรุ ่งเรืองในอดีต และยังมี

พัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความสมบูรณ์ของ 

องค์ประกอบของเมอืงในสมยัทวารวดทีีค่รบถ้วน ทัง้ก�าแพงเมอืง 

คูเมืองโบราณสถานทั้งในเมืองและนอกเมือง รวมถึงธรรมชาติ

และระบบนิเวศเกษตรภายในเมือง ล ้วนส ่งผลให้แหล่ง

ศิลปกรรมแห่งนี้ยังคงด�ารงรักษาคุณค่าไว้ได้ และมีศักยภาพสูง

ในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ

ส�าคัญในระดับนานาชาติแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสังคมใน

ช่วงเชื่อมต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านวัฒนธรรม

ทวารวด ีวฒันธรรมเขมร วฒันธรรมอนิเดยีมาสูภ่มูภิาคอษุาคเนย์ 

 ในสภาพการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณ

โดยรอบ ประสบปัญหาทางตรง ที่มีผลโดยตรงต่อการเสื่อม

สภาพของโบราณสถาน และปัญหาที่ส ่งผลในทางอ้อมต่อ

โบราณสถานและสภาพแวดล้อมโดยรอบ อาทิเช ่น การ

เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินส่ิงก่อสร้างประชิด รุกล�้า 

บดบัง โบราณสถาน ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลทัศน์ต่อแหล่ง

ศิลปกรรมการขุดตักดินลูกรังเพื่อการค้า ในบริเวณใกล้เคียงก่อ

ให้เกิดการเสียสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และอาจลุกลาม 

เข้ามาในบริเวณแหล่งศิลปกรรม ก่อให้เกิดปัญหาดินทรุดตัว 

ส่งผลต่อความคงทนของแหล่งศิลปกรรม 

 ทั้งนี้ จากสภาพปัญหาที่ปรากฏ พบว่าการด�าเนินการ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ป้องกันได้

แต่เพยีงตวัโบราณสถานเท่านัน้ ยงัไม่สามารถป้องกนัผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม หรือสภาพแวดล้อมรอบ

ตวัโบราณสถานได้ อกีทัง้หน่วยราชการทีเ่กีย่วข้องยงัไม่สามารถ

แก้ปัญหาเหล่านั้นได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องจากหน่วยงานที่ดูแล

โบราณสถานไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น   

จึงยังไม่สามารถประกาศเขตโบราณสถานให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 

ปัญหาเหล่าน้ีจึงเป็นปัจจัยส�าคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ศิลปกรรม หากปล่อยปัญหาเหล่านี้ไว ้ โดยไม่มีมาตรการ
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คุ้มครองสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของพื้นที่ ย่อมกระทบลักษณะ

ทางกายภาพและภูมิทัศน์ของแหล่งศิลปกรรม ซ่ึงเป็นฐาน

ทรัพยากรอันมีค่าท่ีเป็นฐานเศรษฐกิจของชุมชนส่งผลต่อระดับ

ความส�าเร็จของการอนุรักษ์ จิตส�านึกในการอนุรักษ์ ตลอดจน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ที่ใช้ในการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต จึงเห็นว่าเป็นภาวะวิกฤตที่มี

ความจ�าเป็นเร่งด่วนในการด�าเนินการคุ้มครองสภาพแวดล้อม

โดยรวมของพื้นที่ จึงอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๔๔ และ ๔๕ แห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ด�าเนินการก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเตรียมการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกลไกที่สามารถ

น�ามาใช้ในการแก้ปัญหา ควบคุม ป้องกัน และบริหารจัดการ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยรอบแหล่งศิลปกรรมในภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

โดยการควบคุมและป้องกันสภาพแวดล้อมทางกายภาพมิให้

เปลี่ยนไปสู่สภาพท่ีขัดแย้ง หรือมีผลกระทบในเชิงลบต่อสภาพ

แวดล้อมของเมืองประวัติศาสตร์  

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 (๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ด�าเนินโครงการ 

บูรณาการเพื่อจัดท�าแนวเขตและมาตรการก�าหนดเขตคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พื้นที่เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

โดยเป็นการด�าเนินการในขั้นตอนการส�ารวจ ศึกษา และจัดท�า

ฐานข้อมูล 

 (๒) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘ ด�าเนินการประกาศเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองศรีมโหสถ จังหวัด

ปราจีนบุรี มีรายละเอียด ดังนี้

  (๒.๑) แต่งตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการ

ประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ โดยม ี

นายอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายก อบต. 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะท�างาน

  (๒.๒) จัดประชุมคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อเตรียม

การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ

  (๒.๓) จัดประชาคมหมู่บ้าน

  (๒.๔) จัดประชุมรับฟังความเห็น

  (๒.๕) เสนอคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม อนุกรรมการพิจารณาการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี 

  (๒.๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง 

สิง่แวดล้อมในบรเิวณพืน้ทีเ่มอืงโบราณศรมีโหสถ จงัหวดัปราจนีบรุี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ 

๒๑๙ ง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘   

 ในระหว่างการด�าเนินการ มีการจัดท�าโครงการส่งเสริม

และกระตุ้นจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเมือง

ศรีมโหสถ ควบคู่ไปกับการเตรียมการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง

ส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการน�ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ 

และเพื่อความยั่งยืนของการด�าเนินการอนุรักษ์เมืองศรีมโหสถ

ในระยะยาว อาทิ การจัดท�าทางเชื่อมใต้ร่มไม้และเส้นทาง

จักรยาน การจัดท�าโฮมสเตย์ การจัดท�าผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอด 

ขยายผลโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดกิจกรรม

ค่ายศิลปะเยาวชนศรีมโหสถ การจัดกิจกรรมปั ่นปันรักษ์  

โดยทัง้หมดมเีป้าหมายส�าคญัเพือ่ส่งเสรมิจติส�านกึในการอนรุกัษ์

แหล่งศิลปกรรมเมืองศรีมโหสถ และเตรียมความพร้อมของ

ชมุชนให้เกดิทศันคตเิชงิบวก ตลอดจนประชาสมัพนัธ์การเตรยีม

การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ท่ีอย่าง

ชัดเจน เป็นเงือ่นไขแห่งความส�าเรจ็ในการน�ามาสู่การยอมรบัและ

ความต้องการที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการใช้การ

ประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
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						 ๖)	กำรประกำศเขตพื้นที่เมืองเก่ำ

 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และ

พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖  ข้อ ๙ (๑) 

ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ 

เมอืงเก่า มหีน้าทีใ่นการก�าหนดพืน้ทีเ่มอืงเก่า โดยความเหน็ชอบ

ของคณะรัฐมนตรี

 การประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า เพื่อให้ทุกภาคส่วน 

ที่เกีย่วข้องรับทราบขอบเขตพืน้ทีเ่มอืงเก่าทีช่ดัเจนในการด�าเนนิ

งานวางนโยบาย แผนงาน/โครงการ มาตรการและระเบียบ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้เมืองเก่า 

เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดความเจริญทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า 

รวมทั้งสิ้น ๙ แห่ง ดังนี้

 (๑) ประกาศคณะกรรมการอนุรักษ ์และพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า 

รายเมือง ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘  ดังนี้

  (๑.๑) เมืองเก่าแพร่ เน้ือท่ีรวม ๑.๕๖ ตาราง

กิโลเมตร

  (๑.๒) เมืองเก่าเพชรบุรี เนื้อที่รวม ๑.๘๕ ตาราง

กิโลเมตร

  (๑.๓) เมืองเก่าจันทบุรี เนื้อที่รวม ๐.๔๕ ตาราง

กิโลเมตร

  (๑.๔) เมืองเก่าปัตตานี เนื้อที่รวม ๒.๓๕ ตาราง

กิโลเมตร 

 (๒) ประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุง

รัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า  

รายเมือง ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็น

ชอบของคณะรฐัมนตร ีในการประชมุเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๘  ดังนี้

  (๒.๑) เมืองเก่าเชียงราย เนื้อที่รวม ๑.๒๗ ตาราง

กิโลเมตร

  (๒.๒)  เมืองเก ่าสุพรรณบุรี เนื้อที่รวม ๓.๘๐ 

ตารางกิโลเมตร

  (๒.๓)  เมืองเก่าบุรีรัมย์ เนื้อที่รวม ๐.๙๘ ตาราง

กิโลเมตร 

  (๒.๔)  เมืองเก่าระยอง เนื้อที่รวม ๐.๑๑ ตาราง

กิโลเมตร 

  (๒.๕) เมืองเก่าตะกั่วป่า เนื้อที่รวม ๐.๓๓ ตาราง

กิโลเมตร

เมืองเก่ำแพร่

เมืองเก่ำตะกั่วป่ำ

เมืองเก่ำจันทบุรีเมืองเก่ำระยอง
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แนะน�าโครงการการก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า

กลุ่มที่ ๒ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

การก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า

 หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้รับทราบขอบเขตพื้นที่

เมืองเก่าที่ชัดเจน ซึ่งสามารถน�าไปก�าหนดนโยบาย มาตรการ 

แผนงาน/โครงการ และระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการอนุรักษ์และ

พัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้เมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแลในฐานะ

ที่เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม สืบทอดความเจริญทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสนับสนุนให้พื้นที่เมืองเก่าเกิด

ประโยชน์ต ่อท้องถิ่นในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม โดยคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

รายเมือง ภายใต ้คณะกรรมการอนุรักษ ์และพัฒนากรุง

รัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธาน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิโดยความ

เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอนุกรรมการ ส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ 

เป็นผู้ขับเคลื่อน และก�ากับการด�าเนินงาน

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการ

อนุ รั กษ ์ และ พัฒนากรุ ง รั ตน โกสิ นทร ์  และ เมื อ ง เก ่ า  

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการด�าเนินงานใน

พืน้ทีเ่มอืงเก่า ผูว่้าราชการจงัหวดั นายกเทศมนตร ีและส�านกังาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัด

	 ข้อเสนอแนะ

 สนับสนุนคณะอนุกรรมการอนุรักษ ์และพัฒนา 

เมืองเก่า รายเมือง ทั้งด้านงบประมาณ และด้านวิชาการในการ

ด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

	 ๗)	กำรก�ำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ำ

 เมืองเก่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญ

รุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติที่รฐับาลให้ความส�าคัญ 

โดยก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานเป ็นพิเศษเฉพาะพื้นที่  

เป็นระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ มีคณะกรรมการ

อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ท�าหน้าที่วาง

นโยบาย ก�าหนดพื้นที่ และจัดท�าแผนแม่บทการอนุรักษ์ 

และพัฒนาเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

ให้ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

(สผ.) ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

 การก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เป็นขั้นตอนแรก

ของการด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยการศึกษา

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

คุณค่าความส�าคัญของพื้นท่ีเมืองเก่า ส�ารวจองค์ประกอบ 

เมืองเก่า ได้แก่ ก�าแพงเมือง คูเมือง วัง คุ้มเจ้าเมือง โบราณ

สถาน อาคารที่มีคุณค่า รวมถึงธรรมชาติภายในเมืองเก่า และ

ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ตามหลักฐานทางกายภาพโดยการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เมืองเก่า ภายใต้การก�ากับให ้

ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะอนกุรรมการกล่ันกรองและ

พจิารณาแผนการด�าเนนิงานในพื้นที่เมืองเก่า เพื่อให้มีขอบเขต

พื้นที่เมืองเก่าที่ชัดเจน ที่จะด�าเนินการวางนโยบาย แผนงาน/

โครงการในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าต่อไป 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 สผ. ได้จัดท�าเอกสารการก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า 

รายเมือง รวม ๖ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก 

เมืองเก่าพิจิตร เมืองเก่านครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร และ

เมืองเก่าสตูล ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมืองเก่ารับรู้

แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และเห็นด้วยกับ

ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า โดยคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและ

พิจารณาแผนการด�าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า เห็นชอบเอกสาร

การก�าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า รายเมือง และเห็นชอบให ้

น�าเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 

และเมืองเก่า
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	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู ้ว ่าราชการ

จังหวัด นายกเทศมนตรี หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีเมืองเก่า 

หัวหน้าชุมชนในพื้นท่ีเมืองเก่า ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ

พจิารณาแผนการด�าเนนิงานในพื้นที่เมืองเก่า

	 ข้อเสนอแนะ

 สนับสนุนการด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

รายเมือง ทั้งด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ

 

๒.๑.๓	กำรขับเคลื่อนนโยบำย	ยุทธศำสตร์และมำตรกำรไปสู่

กำรปฏิบัติ

	 ๑)	กำรน�ำมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม	

ประเภทย่ำนชุมชนเก่ำไปสู ่กำรปฏิบัติ	 :	 แผนจัดกำรกำร

อนุรักษ์และปรับปรุงสภำพแวดล้อมย่ำนชุมชนเก่ำท่ำอุเทน	

จังหวัดนครพนม

 ในป ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ศึกษาโครงการจัด

ท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชน

เก่า ระยะที่ ๒ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผลการศึกษามี

การเสนอย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม เป็นพื้นที่ตัวอย่าง เนื่องด้วยมีความโดดเด่นด้าน

คุณค่าและด้านกายภาพของความเป็นย่านชุมชนเก่า เป็น

ตัวแทนของย่านชุมชนเก่าริมแม่น�้าโขง ที่มีบทบาททางการค้า 

ศูนย์กลางทางความเชื่อ ความหลากหลายของชาติพันธุ์และ

ความทรงจ�า โดยผลการศึกษาที่ผ ่านมามีข้อเสนอแนะว่า  

เพื่อความสัมฤทธิ์ผลสูงสุด เป้าหมายสุดท้ายควรกลับไปสู่กลไก

ในระดับท้องถิ่นให้สามารถขับเคล่ือนต่อไปได้ เพื่อฐานที่มั่นคง

ในการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าอย่าง

ยั่งยืน ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและ

ประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ สผ. จึงด�าเนิน

โครงการน�ามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม ประเภท

ย่านชุมชนเก่าไปสู่การปฏิบัติ : แผนจัดการการอนุรักษ์และ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อ�าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 (๑) จัดท�าแผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์  

๗ แผนงาน ๑๖ โครงการ

 (๒) จัดท�าแนวทางการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน 

ประกอบด้วย ๔ แนวทางได้แก่ แนวทางพัฒนาด้านกายภาพ 

แนวทางการใช้กลไกกฎหมาย แนวทางการใช้กลไกทางการเงิน 

และแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน

 (๓) การด�าเนนิโครงการต้นแบบ ด้วยกลไกการมส่ีวนร่วม

และลงมือปฏิบัติจริง ๕ โครงการ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน การอนุรักษ์ฟื้นฟูอาคารเก่าและเรือน

พื้นถิ่น การจัดท�าเอกสารเผยแพร่ การสร้างสื่อออนไลน์ และ

การจัดตั้งเครือข ่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ย ่านชุมชนเก่า

ท่าอุเทน

พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
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 โดยถือเป็นการสร้างชุมชนต้นแบบการด�าเนินการ

อนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า ตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในมิติการสร้างความตระหนกั

รูถ้งึคณุค่า ความส�าคญั การรบัมอืและการคงอยู่ภายใต้บริบทของ

การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาที่นับจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเรียนรู้วิถีการด�ารงชีวิตร่วมกับ

สภาพแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ความเข้มแข็งและความพร้อมของชุมชนและหน่วยงาน

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน 

	 ข้อเสนอแนะ

 กลไกส�าคญัทีส่่งผลต่อการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานอนรุกัษ์

ย่านชุมชนเก่า คือการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ

โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น

	 ๒)	กำรด�ำเนินงำนตำมแผนขับเคลื่อนงำนอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมระดับจังหวัด

 แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมระดับจังหวัด จัดท�าขึ้นเพื่อให้การด�าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมศลิปกรรมเป็นไปมปีระสทิธภิาพ 

การประสานงานเป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งในการ

ขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ 

(ศปน.) ภายใต้แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ฯ มีหน้าที่ในการ 

ขับเคลื่อนติดต่อประสานงานกับภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนงานอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมาย โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มกีารด�าเนนิงาน ดงันี้

 (๑) จัดประชุมภาคีอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด รวม ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘  ที่ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพุทธทาส  อ�าเภอไชยา จังหวัด 

สุราษฏร์ธานี ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่โรงเรียน

พะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา และครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ กันยายน 

๒๕๕๘ ทีโ่รงแรมมโิด กรงุเทพฯ รวมทัง้ได้ร่วมกบัหน่วยอนรุกัษ์ฯ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมประจ�าปีตัวแทนภาคีอนุรักษ์ 

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ

เป็นการติดตามผลการด�าเนินงานและแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ประสบการณ์ท�างานระหว่างเครือข่าย และขยายความร่วมมือ

ไปยังเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่นด้วย

 (๒) ประสาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการ

ด�าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ และภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด 

อาทิ จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตส�านึกในการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเมืองศรีมโหสถ ควบคู่ไปกับการเตรียม

การประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองส่ิงแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ/ 

แลกเปล่ียนการด�าเนินงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มภาคีอนุรักษ์ฯ  

กลุ ่มต่างๆ /ติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ 

พะเยา นครพนม ลพบุรี ระยอง เป็นต้น

 (๓) สนบัสนนุงบประมาณด�าเนนิงานของหน่วยอนรุกัษ์ฯ 

ผ่าน สผ. โดยความเหน็ชอบคณะอนกุรรมการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

เยี่ยมชมบ้านที่ได้รับเกียรติบัตรอาคารอันควรอนุรักษ์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน เชิดชู การอนุรักษ์อาคาร

สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างก�าลังใจ

แก่เจ้าของอาคาร

ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน
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ธรรมชาติและศิลปกรรม มีการประชุมคณะท�างานพิจารณา

กลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการด�าเนินงานของ

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

ทั่วประเทศ รวม ๒ ครั้ง เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ 

ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถ่ิน จ�านวน 

๑๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

 (๔) จัดกิจกรรม และสนับสนุนการให้ความรู ้ความ

เข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยจัด

ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะผูน้�าหน่วยอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน ในวันท่ี ๒๗ - ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 (๕) ขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่น โดยผลักดันให้จังหวัด อปท. NGO ชมรม 

ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และวัด เข้าร่วม

ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และสนับสนุน

ให้มีการน�าเครื่องมือ กลไก ทาง Social Media มาใช้ เพื่อเป็น

ช่องทางในการส่งข้อมลูข่าวสาร รายงานสถานการณ์สิง่แวดล้อม

ธรรมชาตแิละศลิปกรรม โดย เปิด Facebook ชือ่ “หน่วยอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด.....” มีการ

ด�าเนินการเกือบครอบคลุมทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว ส่งผลให ้

เครือข่ายได้รับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึงและรวดเร็วทัน

ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

การประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมระดับจังหวัด

    ประสาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการด�าเนินงาน

ของหน่วยอนุรักษ์ฯ

ประชุมประจ�าปีตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โดยมี เลขาธิการ สผ. ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส เป็นประธาน
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	 ๓)	กำรติดตำม	 ประเมินผลและขับเคลื่อนแผน

ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

อ่ำวปัตตำนี	พ.ศ.	๒๕๕๘

 อ่าวปัตตานีในอดีตเป็นอ่าวท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นฐานการด�ารงชีวิตท่ีมีความส�าคัญ

ของชุมชนชาวปัตตานีอย่างแท้จริง ในช่วงที่ผ่านมา อ่าวปัตตานี

ประสบกบัภาวะเสือ่มโทรมของระบบนเิวศและทรพัยากรสัตว์น�า้

ชายฝ ั ่ งอันเนื่องมาจากการใช ้ประโยชน ์ ท่ีดิน 

ที่ขาดการควบคุม มีการขยายตัวของชุมชน

เมือง เกษตรกรรม อุตสาหกรรมบนฝั่ง

แม่น�้าและบริเวณอ่าวปัตตานี การ

ขยายตัวของพื้นที่นากุ้ง เป็นผลให้

เกิดการสูญเสียพื้นที่ป ่าชายเลน 

รวมถึงป่าต้นน�้าถูกบุกรุกแผ้วถาง 

และบางแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม  

ส ่ งผลต ่อความตื้นเขินของอ ่าว  

การกดัเซาะชายฝ่ัง คณุภาพน�า้เสือ่มโทรม 

และที่ส�าคัญมีการประมงเชิงพาณิชย์ที่ใช้

เครื่องมือผิดกฎหมาย ชาวประมงพื้นบ้าน

ต้องสูญเสียแหล่งผลิตอาหารเพื่อยงัชพี มีการอพยพ

ทิง้ถิน่อาศยัเพือ่หางานท�าในพืน้ทีอ่ืน่ ท�าให้ชาวบ้านประสบกับ

ความยากจนและเกิดปัญหาด้านต่างๆ เป็นลูกโซ่ตามมา 

 กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า 

มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดย ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

ทั้งส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดปัตตานี ด�าเนินการยก (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

อ่าวปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และเห็นชอบร่วมกันในการ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ 

ดังกล่าว โดยได้ประชุมหารือจ�านวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง และส�ารวจ

พื้นที่และรับฟ ังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด ้วย  

โดย (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิารอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ 

ยทุธศาสตร์ ๑๐ กลยทุธ์ ๓๓ มาตรการ ๓๖๕ โครงการ มีหน่วยงาน

ด�าเนินการจ�านวน ๑๗ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

๘๑๔.๙๕ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สผ. จึงได้ด�าเนินโครงการ

ติดตาม ประเมินผล และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผน

ปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื ้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. 

๒๕๕๘ เพื่อสร้างกระบวนการในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 สผ. ได้จดัท�ารายงานโครงการตดิตาม ประเมนิผล และขับ

เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งกระบวนการและ

กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี แบบมีส่วนร่วม พร้อม

ทั้งเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

จัดการระบบนิเวศอ่าวปัตตานีอย ่างยั่งยืน ซ่ึงแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ระบบนิเวศอ่าวปัตตานีสามารถน�าไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วน

กลาง ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

ผู ้น�าศาสนา เครือข่ายภาคประชาชน 

เอกชนและประชาชนในชุมชนโดยรอบ

อ่าวปัตตานีที่มีความพยายามร่วมกัน ในการ

ฟื้นฟูอ่าวปัตตานีให้กลับมามีความสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังเช่นในอดีต

	 ข้อเสนอแนะ

 (๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ควรน�า (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ฯ ดังกล่าว 

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานในการฟื้นฟูอ่าวปัตตานี 

 (๒) ควรมีการผลักดันกลไกในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

อ่าวปัตตานี โดยการด�าเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนตามท่ี

ได้เสนอไว้
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	 ๔)	กำรขับเคลื่อนแผนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล ้อม 

ภูมิทัศน์เมืองหัวหิน

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  

รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่  

๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ภมูทิศัน์และให้แปลงไปสูก่ารปฎบิตัใินพืน้ทีน่�าร่องทีมี่ความส�าคญั 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ร่วมกับเทศบาล

เมืองหัวหินและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดท�าแผนการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองหัวหิน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สผ.  

ได้ขับเคลื่อนแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองหัวหิน

โดยจัดท�าแผนแม่บทและปรับปรุง ภูมิทัศน์ในพื้นที่น�าร่อง

เทศบาลเมืองหัวหิน ในชุมชนสมอเรียง ร่วมกับสาขาวิชา

สถาป ัตยกรรมศาสตร ์  คณะเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชุมชนสมอเรียงและเทศบาล

เมืองหัวหิน 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 การจัดท�าแผนแม่บทและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่

น�าร่องเทศบาลเมืองหัวหิน ณ ชุมชนสมอเรียง เพื่อเป็นกรอบ

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ชุมชนสมอเรียง ซึ่งเป็น

ชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมของเมืองหัวหิน ซึ่งจะมีผลท�าให้ชุมชน 

สมอเรียงมีสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

สะอาด สวยงาม สะดวกสบายและปลอดภัยแล้ว ประชาชน 
ในชุมชนสมอเรียงยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ที่ส�าคัญยังเป็น 
การส่งเสริมให้เมืองหัวหิน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง 
ระดับโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน
 นอกจากนี้แล้ว การจัดท�าแผนแม่บทและปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ในพื้นที่น�าร่องเทศบาลเมืองหัวหิน ในชุมชนสมอเรียง
เป ็นการด�าเนินการโดยการมีส ่วนร ่วมของทุกภาคส ่วน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชุมชนชาวสมอเรียง 
มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ โดยการให้
ความเห็นจากการเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้น ๓ ครั้ง จากการ
ออกแบบสอบถาม และจากการพบปะพูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการ ท�าให้เป็นแผนที่เกิดจากความคิดเห็นของชุมชน และ
ผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนและสภาพแวดล้อมของพืน้ที ่จงึเป็นแผนทีม่คีวามเหมาะสม
ต่อการน�าไปปฎิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ
 สผ. มีการประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ชุมชนสมอเรียง
	 ข้อเสนอแนะ
 การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมภูมิทัศน์

ชุมชนสมอเรียงอย่างต่อเนื่อง
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๒.๒	กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

 การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นการด�าเนนิงาน

ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดย ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีการประกาศ

ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการท่ีต้องจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๓๖ 

ประเภท และโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย ่ า ง รุนแรง  ทั้ งทางด ้ านคุณภาพสิ่ งแวดล ้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จ�านวน ๑๑ ประเภท ในระยะ

ที่ผ่านมา สผ. ได้ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าว

จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการ เพื่อ

ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ควบคู่กับการ

ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพื่อให้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เป็นที่ยอมรับในฐานะเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒.๑	 กำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

ผูช้�านาญการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

(คชก.) ท�าหน้าที่ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  

และเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อรายงานฯ ประสานและน�า คชก. 

เข ้าส�ารวจพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดประชุมเพื่อพิจารณา 

รายงานฯ โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีจ�านวนรายงานฯ ทีเ่สนอให้ 

สผ. พจิารณา จ�านวนทัง้สิน้ ๒,๐๒๐ ฉบบั ซึง่ สผ. ได้จดัประชมุ 

คชก. จ�านวนทั้งสิ้น ๓๔๗ ครั้ง และได้แจ้งเห็นชอบรายงานฯ  

รวมทั้งสิ้น ๔๘๖ โครงการ รวมทั้ง แจ้งผลการพิจารณารายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล ้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมไปยังหน่วยงานอนุญาตและเจ้าของโครงการ  

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๗ ฉบับ

 นอกจากนี้ สผ. ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเบื้องต้น

ต ่ อรายงานผลกระทบ ส่ิ งแวดล ้อม เบื้ อ งต ้น  ( In i t i a l 

Environmental Examination : IEE) ที่เสนอตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วย การ

ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ�านวนทั้ง

สิ้น ๑๗๙ ฉบับ และได้แจ้งเห็นชอบรายงานฯ  รวมทั้งสิ้น ๑๓๒ 

โครงการ

 

๒.๒.๒	 กำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมำตรกำรตดิตำม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรำยงำนกำรวิเครำะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น ๓,๑๒๕ ฉบับ และ

ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานฯ และแจ้งผลไปยังหน่วยงาน

อนุญาตและเจ้าของโครงการ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๑๗ ฉบับ ดังนี้

ประเภท
จ�ำนวนรำยงำนที่ได้รับ	

(ฉบับ)

จ�ำนวนรำยงำนที่พิจำรณำตรวจสอบและแจ้งผล	

(ฉบับ)

๑. โครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ๘๕๒ ๓๑๓

๒. คมนาคม ๒๘๔ ๑๔๙

๓. เหมืองแร่ ๘๑๑ ๓๒๑

๔. อุตสาหกรรม ๓๔๐ ๑๖๓

๕. พลังงาน ๔๕๐ ๒๔๒

๖. ปิโตรเคมี-นิคมอุตสาหกรรม ๓๘๘ ๒๒๙

รวม ๓,๑๒๕ ๑,๔๑๗



สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39

๒.๒.๓	 กำรพิจำรณำผู ้มีสิทธิท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห  ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณาผู ้ มี สิทธิท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุม

รวม ๒๑ ครั้ง และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับ 

ใบอนุญาตเป็นผู ้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมรวม ๔๖ ครั้ง สรุปเรื่องที่พิจารณา 

ดังนี้

 ๑. นิติบุคคลเสนอขอรับใบอนุญาตเป็นผู ้มีสิทธิท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๔๑ ครั้ง 

เป็นจ�านวน ๓๗ ราย ได้รับใบอนุญาต ๓๓ ราย ไม่ได้รับ 

ใบอนุญาต ๔ ราย

 ๒. บุคคลเสนอขอเป็นผู้ช�านาญการ จ�านวน ๗๘ คน 

ผ่านเกณฑ์ ๖๒ คน ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑๖ คน เจ้าหน้าที่ประจ�า

ทั้งหมด ๔๔๐ คน

 ๓. นิติบุคคลขอเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ีประจ�า ๕๙ 

ราย  จ�านวน ๑๔๖ เรื่อง ในจ�านวนน้ีเป็นเรื่องการขอเพิ่ม 

เจ้าหน้าที่ประจ�า จ�านวน ๑๘๙ คน เรื่องขอถอนเจ้าหน้าที่ประจ�า 

จ�านวน ๑๕๘ คน และเรื่องขอถอนผู้ช�านาญการจ�านวน ๑ คน

๒.๒.๔	คณะกรรมกำรผู ้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำร

วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ที่แต่งตั้งขึ้นตามค�าสั่ง

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีจ�านวน ๑๑ ชุด ทั้งนี้ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดประชุม คชก. จ�านวนทั้งสิ้น  ๓๔๗ 

ครั้ง ดังนี้

 ๑. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณาผู้มีสิทธิท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ�านวน ๒๑ ครั้ง

 ๒. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม

ถลุงหรือแต่งแร่ จ�านวน ๓๗ ครั้ง

 ๓. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียม และ

ระบบขนส่งทางท่อ จ�านวน ๓๑ ครั้ง

 ๔. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกล่ันน�้ามัน 

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 

จ�านวน ๒๕ ครั้ง

 ๕. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบ

สาธารณูปโภคที่สนับสนุน จ�านวน ๔๔ ครั้ง

 ๖. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน

และบริการชุมชน จ�านวน ๙๐ ครั้ง

 ๗. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

จ�านวน ๓๔ ครั้ง

 ๘. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและอ่ืนๆ 

จ�านวน ๕ ครั้ง และในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะ

กรรมการฯ ชุดดังกล่าว ถูกปรับเป็น ๒ ชุด คือ 

  ๘.๑ คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม 

ทางบกและอากาศ จ�านวน ๒๙ ครั้ง

  ๘.๒ คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณา

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านคมนาคมทางน�า้ 

จ�านวน ๒๕ ครั้ง

 ๙. คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้า  

จ�านวน ๕ ครั้ง

 ๑๐. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรชุดที่ ๑ 

(ไม่มีการประชุมเนื่องจากไม่มีรายงานเสนอมาที่ สผ.)

 ๑๑. คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรชุดที่ ๒ 

จ�านวน ๑ ครั้ง

๒.๒.๕	 กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำร

วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น ๓ เรื่อง 

ดังนี้

 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การ

จัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (คชก.) ระดับจังหวัด จ�านวน ๘ 

จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี กระบี่ 

ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยปัจจุบัน 

มีความคืบหน้า ดังนี้ 

  (๑.๑) จังหวัดในเขตพื้นที่คุ ้มครองส่ิงแวดล้อม ๕ 

จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกค�าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ  

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

(จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา อยู่ระหว่างออกประกาศพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม)

  (๑.๒) กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างเสนอรายช่ือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครเสนอรายชื่อผู้ทรง

คุณวุฒิมาแล้ว จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

 ๒. การจัดท�าคู่มือและแนวทาง จ�านวน ๒ เรื่อง ดังนี้

  (๒.๑) การจัดท�าประมวลหลักการปฏิบัติ (Code 

of Practice: CoP) ส�าหรับโครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น

ไม่ต ้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 

ที่มีก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป

  (๒.๒) แนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอุตสาหกรรม (โรงงาน

น�้าตาล)

 ๓. การจดัการฐานข้อมลูและพฒันาการตดิตามตรวจสอบ

การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม โดยได้ด�าเนินการ ๒ เรื่อง ดังนี้

  (๓.๑) โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการของ 

ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน

  (๓.๒) โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๒.๖	กำร เต รียมกำรพัฒนำและ เพิ่ มประสิท ธิภำพ

กระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการเตรียมการเพื่อพัฒนาและ 

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินงานต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน  

๑ เรื่อง คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม

และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จ�านวน ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดตาก มุกดาหาร สงขลา จังหวัด

สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และ

จังหวัดนราธิวาส

๒.๒.๗	กำรประชุม	 สัมมนำ	 อบรมในงำนที่เกี่ยวกับกำร

วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

 ๑) การอบรมเพื่อเสริมสร ้างความรู ้ เกี่ยวกับการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ให้กับสมาชิก 

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) ทั้งน้ี เป็นการจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

๑๒ ครั้ง ซึ่งจัดในพื้นที่คุ้มครอง ๗ จังหวัด ดังนี้

  (๑) วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม  

แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

  (๒) วันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม 

สวนบวกหาด ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

  (๓) วันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม

สยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (๔) วนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เบย์ววิ 

บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  (๕) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม 

หัวหินแกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  (๖) วันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม 

เมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต

  (๗) วนัที ่๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม

เดอะ บรษิา บชี รสีอร์ท เขาหลกั จงัหวดัพงังา

  (๘) วนัที ่๖ – ๗ สงิหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกระบี่

รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

บรรยากาศการอบรม ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 ๒) การอบรม เรื่อง การใช้แบบจ�าลองการพยากรณ์และวจิยัสภาพอากาศขัน้สงู (WRF) ในการเตรยีมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขั้นสูง 

เพื่อน�าเข้าแบบจ�าลอง AERMET/AERMOD วนัองัคารที ่๓ มนีาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องภัทรบอลรูม โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพมหานคร

 ๓) การประชุม เรื่อง การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ โครงการด้านอาคาร การจัดสรร

ที่ดิน และบริการชุมชน วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศการอบรม ณ จังหวัดภูเก็ต

 ๔) การประชุม เรื่อง เตรียมความพร้อมการพิจารณา

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การ

จัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) 

วันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.)
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 ๕) การประชุม เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมท�า เพื่อ EIA ที่มีคุณภาพ” วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 ๖) การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่” 

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

	 ปัญหำ	อุปสรรค

 (๑) การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รวมทัง้หน่วยงานอนมัุต/ิอนญุาต น�ามาตรการดงักล่าว ไปประกอบ

ในเงื่อนไขการอนุมัติ/อนุญาตไม่ครบถ้วน

 (๒) คุณภาพของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ที่จัดท�าโดยนิติบุคคลผู้จัดท�ารายงานฯ

 (๓) เนื่องจากจ�านวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

(Environmental Health Impact Assessment : EHIA)  

และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

ทุกป ี  ส ่งผลให ้บุคลากรของส�านักวิ เคราะห ์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ต้องรองรับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและต้องเร่ง

ด�าเนินการพิจารณารายงานดังกล่าว ให้ทันตามระยะเวลาที่

กฎหมายก�าหนด

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 (๑) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ประกอบกับใช้

มาตรการจูงใจในด้านอื่นๆ เช่น ให้รางวัลกับผู้ประกอบการที่

ปฏิบัติดี หรือมีมาตรการจูงใจทางด้านภาษี เป็นต้น

 (๒) การปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาความรู ้ และความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น 

 (๓) หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตต้องน�ามาตรการด้าน 

สิ่งแวดล้อมไปก�าหนดในเงื่อนไขการอนุมัติ/อนุญาตให้ครบถ้วน 

และก�ากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด

 (๔) นิติบุคคลผู้จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม จะต้องด�าเนินงานให้เป็นไปตามหลกัวชิาการและ 

ขัน้ตอนตามกฎหมาย รวมทัง้มจีรรยาบรรณในหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ

 (๕) การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลรายงานการ

วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทีผ่่านความเหน็ชอบ และผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให ้

หน่วยงาน/ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

 (๖) ควรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน 

สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

	 ข้อเสนอแนะ

 (๑) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและการประเมนิสิ่งแวดล้อมจ�าเป็น

ต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงาน

ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานที่มีอ�านาจในการอนุมัติ/
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อนุญาต และหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีในการติดตามตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามมาตรการด ้านสิ่ งแวดล ้อมตามกฎหมาย 

ผู ้ประกอบการ/เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู ้มีสิทธิจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชน/ชุมชน 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโครงการ องค์การเอกชน 

สถาบันการศึกษา ตลอดจนสื่อสารมวลชน ที่จะต้องร่วมกัน 

ขับเคลื่อนกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

 (๒) ปรับปรุงกฎหมาย ประกาศและระเบียบให้ทันสมัย 

รวมทั้งการกระจายอ�านาจให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

ผลักดันให้หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตมีการจัดท�าคู่มือหลักการ

ปฏิบัติงาน (Code of Practice) ส�าหรับโครงการที่ม ี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

 (๓) สร ้ างความรู ้ ความเข ้ า ใจให ้ผู ้ประกอบการ 

ประชาชน และหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตทราบถึงกระบวนการ

จัดท�ารายงานฯ ที่ถูกต้อง เช่น การเสนอรายงานฯ ต้องกระท�า

ก่อนการด�าเนินการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น

๒.๓	กำรบริหำรจัดกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ  

ที่เป็นส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ รวมถึง

เอกชน ในการจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย/อากาศเสีย ระบบ

ก�าจัดของเสีย อีกทั้งสนับสนุนส่วนราชการ และองค์กรเอกชน

ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากนี ้ยงัให้การสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบั

การส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

๒.๓.๑	กำรจัดท�ำแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๖๐	

–	๒๕๖๔

 การจัดท�าแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔ เป็นการด�าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการ

ด�าเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) และเป็นแผน

แม่บทฉบับที่ ๒ ของกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อจากแผนแม่บท

กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลา

ของแผนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ด�าเนินการจัดท�า

แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ๑) เพื่อให้องค์กรระดับบริหารของกองทุนสิ่งแวดล้อม

มีกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง และเป้าหมาย ในการ

บริหารจัดการกองทุนฯ ที่ชัดเจนและตอบสนองต่อเจตนารมณ์

และวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้กองทนุฯ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 ๒) เพื่อให้องค์กรระดับปฏิบัติของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ทั้งผู ้จัดการเงินกู ้ และผู ้จัดการเงินอุดหนุนกองทุนฯ และ

ส�านักงานกองทุนฯ มีกรอบแนวทางปฏิบัติและเป้าหมายการ

ด�าเนินงานที่ชัดเจนและน�าไปสู่การจัดท�าแผนกลยุทธ์ของแต่ละ

หน่วยงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และตอบ

สนองต่อกรอบนโยบายการบริหารจัดการขององค์กรระดับ

บริหารของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 กองทุน ส่ิงแวดล ้อมได ้จัดท�าแผนแม ่บทกองทุน 

ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม

จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในภายนอก การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และการ 

ยกร่างแผนแม่บทฯ ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็น จ�านวน ๓ ครั้ง 

ทั้งนี้สาระส�าคัญของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการด�าเนินงานด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนดมาตรการ

และแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของกองทุน

ส่ิงแวดล ้อมเกิดประโยชน ์ สูงสุด สามารถแก ้ไขป ัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ส�าคัญๆ ของประเทศให้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านศักยภาพทางการเงินของกองทุน

สิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนดมาตรการและแนวทางการด�าเนนิ

งาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับกองทุนสิ่งแวดล้อม 

โดยให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีรายได้เข้ากองทุนให้เพียงพอกับ

ภารกจิความรบัผดิชอบ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการก�าหนด

มาตรการและแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานของกองทุนส่ิงแวดล ้อม และให ้กองทุน 

สิ่งแวดล้อมสามารถสนองความต้องการของสังคมด้านการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 แผนแม่บทกองทนุสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมการกองทุน 

ส่ิงแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทันเวลาในการน�าไปใช้ 

เป็นกรอบทิศทางในการด�าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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	 ข้อเสนอแนะ

 ควรมกีารเผยแพร่แผนกองทนุสิง่แวดล้อมให้ครอบคลุม

ภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้เกดิการสนบัสนนุ

การด�าเนินการตามแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง

๒.๓.๒	กำรสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับโครงกำร 

ที่เข้ำข่ำยได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสิ่งแวดล้อม

 กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ทางการเงินแก่ทุกภาคส่วนตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เพือ่ให้มกีารด�าเนนิงานด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ตามนโยบายและแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ให้การ 

ส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรา 

๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้

	 ๑)	โครงกำรตำมมำตรำ	๒๓(๑)	ประเภทเงินอุดหนุน

ส่วนรำชกำรหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น	ดังนี้	

  (๑) ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดท�าระบบก�าจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จ�านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๑.๖๘๒  ล้านบาท ได้แก่ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ของ

เทศบาลต�าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

  (๒) ให้การสนบัสนนุเงนิสมทบแก่โครงการภายใต้

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ�านวน ๑๐ โครงการๆ ละ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๑ ล้านบาท

  (๓) ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายใต้โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี

รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�านวน ๔ โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 

๕๔.๑๖๒ ล้านบาท

	 ๒)	 โครงกำรตำมมำตรำ	 ๒๓(๓)	 ประเภทเงินกู  ้

ภำคเอกชน	จ�ำนวน	๙	โครงกำร	วงเงินรวมทั้งสิ้น	๒๐๘.๙๓๘	

ล้ำนบำท	ดังนี้	

  (๑) โครงการเปลี่ยนหม้อไอน�้าจากน�้ามันเตาเป็น

เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ของบริษัท โรงแป้ง พรกมล จ�ากัด 

จังหวัดระยอง วงเงิน ๘.๘ ล้านบาท

  (๒) โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบผลิต

ก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย ของโรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยว บุญญะศานต์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน ๑.๘๔๖ ล้านบาท

  (๓) โครงการปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียฟาร์ม

สุกรด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ของบริษัท เอส พี เอ็ม 

อาหารสัตว์ จ�ากัด จังหวัดราชบุรี  วงเงิน ๖๓ ล้านบาท

  (๔) โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบบ�าบัด 

น�้าเสียของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ส่วนขยายอาคาร ๓ ของ

บริษัท ตรังเวชกิจ จ�ากัด จังหวัดตรัง วงเงิน ๑๐  ล้านบาท

  (๕) โครงการจดัการมลูไก่จากฟาร์มไก่ไข่ สุนทรฟาร์ม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสุนทร

ฟาร์ม (ราชาไข่ไก่) จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงิน ๕๐ ล้านบาท

  (๖) โครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อผลิต

ก ๊าซชีวภาพ ของบริษัท เกษตรลุ ่มน�้ า  จ�ากัด จั งหวัด

นครศรีธรรมราช วงเงิน ๒๐ ล้านบาท

  (๗) โครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย ของ

บริษัทปาล์มดีศรีนคร จ�ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน 

๓๓.๕๙ ล้านบาท

  (๘) โครงการซื้อและติดตั้งเครื่อง Boiler/Hot 

Oil ของบริษัท สมุทรสาครพิมพ์ผ้า จ�ากัด จังหวัดสมุทรสาคร 

วงเงิน ๘.๗๐  ล้านบาท

  (๙) โครงการก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อผลิต

ก๊าซชีวภาพ (ส่วนขยาย) ของบริษัท แม่ทา วี.พี. จ�ากัด จังหวัด

ล�าพูน วงเงิน ๑๓ ล้านบาท

	 ๓)	 โครงกำรตำมมำตรำ	๒๓(๔)	ประเภทเงินอุดหนุน

ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	จ�ำนวน	๒	โครงกำร	วงเงินรวม

ทั้งสิ้น	๓.๕๘	ล้ำนบำท	ดังนี้	 

  (๑) โครงการชุมชนน�าร่องต้นแบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ในครัวเรือนจากมูลสัตว์และการแก้ไขปัญหามลภาวะจากการ

เล้ียงสัตว์ ของเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 

๐.๒๙ ล้านบาท

  (๒) โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ของ

เทศบาลต�าบลหนองแดง อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน วงเงิน 

๓.๒๘ ล้านบาท

	 ๔)	 โครงกำรที่เข้ำข่ำยตำมมำตรำ	๒๓(๔)	ประเภท

เงินอุดหนุนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	จ�ำนวน	๓	

โครงกำร	วงเงนิรวมทัง้สิน้	๑๔.๒๖	ล้ำนบำท	ดังนี้	

  (๑) ให้การสนับสนุนส่วนราชการ จ�านวน ๑ 

โครงการ ได้แก่ โครงการการสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่

โคกจิก - ตาลอก อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 

ด�าเนนิการโดยสถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วงเงิน ๔.๒๘ ล้านบาท
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  (๒) ให้การสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 

   (๒.๑) โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร

ชมุชนเพ่ือการอนรุกัษ์ และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิดนิ น�า้ ป่า 

ต้นน�้าพุง ด�าเนินการโดยสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา 

เทอืกเขาเพชรบรูณ์ (สอพ.) วงเงนิ ๔.๙๙ ล้านบาท

   (๒.๒) โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เกษตร

และความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบ

เกษตรอินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม : พืน้ทีน่�าร่อง จงัหวดั

สุพรรณบุรี ด�าเนินการโดยมูลนิธิข ้าวขวัญ วงเงิน ๔.๙๙  

ล้านบาท

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 ผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความรู้

ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนการจัดท�าข้อเสนอ

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมยัง

ไม่เพียงพอ

	 ข้อเสนอแนะ

 กองทุนสิ่งแวดล้อมจะได้จัดให้มีการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ ท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการจัดท�า 

ข้อเสนอโครงการ รวมถึงคู่มือส�าหรับผู้ที่จะขอรับการสนับสนุน

เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไปตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป

    

๒.๓.๓	 กรอบควำมร ่วมมือด ้ำนกำรอนุรักษ ์ทรัพยำกร	

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของ	ภำคธุรกิจ

เอกชน

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กองทนุสิง่แวดล้อมได้ด�าเนนิการจดัท�า

กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑. เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับภาครัฐ

ภายใต้หลักการการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

 ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย

ภาคธุรกิจเอกชนในการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อมร่วมกับกองทุนส่ิงแวดล้อมและหน่วยงาน

ภาครัฐอื่นๆ

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 กองทุนส่ิงแวดล้อมได้จัดท�าบัญชีโครงการ (Shopping 

Lists) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ

เอกชน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีภาคธุรกิจเอกชน จ�านวน ๘ ราย 

ให้การสนับสนุนโครงการ และลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๑๖  

โครงการ จ�านวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๖๐,๗๐๐ บาท ได้แก่

 ๑. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 

  - โครงการความร่วมมือปลูกป่าเพื่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม พื้นที่บ้านห้วยสะแพด หมู ่ที่ ๙ ต�าบลแม่สอย 

อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (รหัสแปลง ๑ ชม-๐๐๔)

  - โครงการปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน: ภาคใต้ 

จังหวัดชุมพร 

  - โครงการปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน: ภาคตะวนัออก 

จังหวัดระยอง 

  - โครงการปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน: ภาคกลาง 

จังหวัดสมุทรสาคร

 ๒. กลุ่มบริษัท ดอยซ์ โพสต์ ดีเอชแอล ในประเทศไทย 

  - โครงการปลูกป ่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิป่ายางน�า้กลดัเหนอืและป่ายางน�า้กลดัใต้ 

บ้านหนองสะแก หมู่ ๔ ต�าบลวังจันทร์ อ�าเภอแก่งกระจาน 

จงัหวดัเพชรบรุ ี(รหสัแปลง ๑๐/๑ พบ-๐๑๙) 
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 ๓. บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

  - โครงการการจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน�้า

แบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชย

ตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ

 ๔. บรษัิท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าบ้านแม่โจ้

  - โครงการก๊าซชีวภาพจากน�้าเสียในการผลิตยาง

แผ่นและของเสียจากครัวเรือน และส่งเสริมการปลูกผักปลอด

สารเคมี เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนเกาะหมากน้อย 

  - โครงการความร่วมมอืในการเพาะเลีย้งขยายพนัธุ์

ปะการังและการฟ้ืนฟแูนวปะการงับรเิวณหมูเ่กาะสชีงั

 ๕. บริษัท ยูเนีย่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ากัด (มหาชน) 

  - โครงการฟื ้นฟูป ่าชายเลน เพื่อป้องกันการ 

กัดเซาะริมชายฝั่งทะเล พื้นที่ชุมชนคลองต�าหรุ

 ๖. ธนาคารกรงุไทย จ�ากัด (มหาชน) 

  - โครงการการเฝ้าระวังการบุกรุกและการฟื้นฟู 

ป่าชายเลน เขาขนาบน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่

 ๗. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 

  - โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี (พื้นที่

สถานีวนวัฒนวิจัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 ๘. บริษัท IRPC จ�ากัด (มหาชน)

  - โครงการพืชสมุนไพร พันธ์ไม้ป่าคืนถิ่น อุทยาน 

ภูลังกา

  - โครงการรณรงค์เพื่อร้านปลอดอาหารเมนูสัตว์ป่า

รอบพื้นที่ป่ามรดกโลกเขาใหญ่

  - โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดี (พื้นท่ี

ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์) 

  - โครงการทางเช่ือมใต้ร่มไม้เมอืงศรมีโหสถ เขตพืน้ที่

คุม้ครองสิง่แวดล้อมเมอืงศรมีโหสถและพืน้ทีต่่อเนือ่ง

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การก�าหนดบัญชีโครงการ (Shopping Lists) ภายใต้

กรอบความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน มีความ

สอดคล้องกับความต้องการและส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) ขององค์กร และสามารถส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่าย

ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน 

	 ข้อเสนอแนะ

 กองทุนสิ่งแวดล้อมควรมีการพัฒนารูปแบบแนวทางท่ี

จะให้ภาคธุรกิจเอกชนสนับสนุนกองทุนสิง่แวดล้อมเพือ่เป็นการ

สร้างภาคเีครอืข่ายอย่างต่อเนือ่ง
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๒.๓.๔	กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรสนับสนุนจำก

กองทุนสิ่งแวดล้อม	

 กองทนุสิง่แวดล้อมได้มกีารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ดังนี้ 

 ๑. การสัมมนาเผยแพร่ผลส�าเร็จของโครงการที่ได้รับ

การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้ช่ืองาน “กองทุน

สิ่งแวดล้อม สานพลังเครือข่าย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้

รับทราบข้อมูลผลส�าเร็จของโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

กองทนุสิง่แวดล้อม ทัง้จากหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิน่ 

องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษา และภาค

เอกชน รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบข้อมูล

แนวคิดการสร้างเครือข่าย แนวคิดการสร้างความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ 

เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสบผลส�าเร็จและต่อเนื่อง และเพื่อ

เป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน ได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ โดยผ่านกลไกการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

 ๒. การสัมมนาเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในการ

พัฒนาข้อเสนอโครงการเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ส�าหรับ

ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนเงนิกองทนุสิง่แวดล้อม ตามมาตรา 

๒๓(๓) ประเภทเงินกู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๔ ครั้ง  

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ชลบุรี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคเอกชนในกลุ่ม

ธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มที่พักอาศัย กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 

กลุ ่มชิ้นส ่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มฟาร์มปศุสัตว์ เป็นต้น

 ๓. การสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ส�าหรับ

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมจั งหวัด 

ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

เผยแพร่ข้อเสนอโครงการ รวมถึงแบบฟอร์มการจัดท�าข้อเสนอ

โครงการให ้กับก ลุ ่ ม เป ้ าหมาย อัน ได ้ แก ่  ส� านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ และ

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานประสาน และ 

เผยแพร่โครงการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศต่อไป

 ๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอ

โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เชิงลึกตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้ในกระบวนการจัดท�าข้อเสนอ

โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ขอรับการสนับสนุน

จากกองทุนสิ่งแวดล้อม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่ม

เป้าหมายให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดท�าข้อเสนอ

โครงการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับกรอบ

ทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดล้อม และผ่านเกณฑ์

การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ และ

สามารถน�าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาตามขั้นตอนได้ 

จ�านวน ๓ ครั้ง รวม ๗ โครงการ
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๒.๔	 กำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศ

๒.๔.๑	กำรศกึษำเพือ่วำงแผนกำรปรบัตวัต่อกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

เป็นสถานการณ์ที่นานาประเทศยอมรับร่วมกันว่าเกิดขึ้นจริง 

ผลกระทบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change Impact) เป็นท่ีประจักษ์และส่งผลต่อการ

ด�าเนินชีวิตและความเป็นไปของมนุษย์และระบบนิเวศทั่วโลก 

จึงมีข้อตกลงร่วมกันระดับโลกเพื่อร่วมแก้ปัญหาน้ีท่ีเรียกอย่าง

เป ็นทางการว่ากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC) โดยร่วมมือ

กันลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุของผลกระทบดังกล่าว ใน

ขณะเดียวกันให้แต่ละประเทศเตรียมความพร้อมในการรับมือ

และปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Adaptation) ด้วยเช่นกัน

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดท�าแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ เพื่อใช้เป็น 

กรอบในการก�าหนดทิศทางของประเทศให้มุ่งสู่การมีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการเติบโตที่ปล่อย

คาร์บอนต�่าตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 

๒๕๙๓ โดยแผนได้เสนอแนวทางการด�าเนินการด้านการลด

ก๊าซเรือนกระจก ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ และด้านการสร้างขีดความสามารถด้านการบริการ

จัดการ ซึ่งแนวทางการด�าเนินงานด้านการปรับตัวท่ีเสนอไว้

จ�าแนกตามรายสาขากิจกรรม ได้แก่ สาขาการจัดการน�้า 

อุทกภัยและภัยแล้ง สาขาการเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร 

สาขาการท่องเที่ยว สาขาสาธารณสุข สาขาการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาการตั้งถิ่นฐานและความม่ันคง

ของมนุษย์ โดยในแผนแม่บทฯ ไม่ได้เสนอแนวทางการด�าเนิน

งานด้านการปรับตัว (Adaptation) ที่จ�าแนกในเชิงพื้นที่ไว้

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 

Climate Change, UNFCCC) ได้ด�าเนินการศึกษาเพื่อวางแผน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยมี

วัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เพื่อศึกษาและประเมินความ

เปราะบางด้านต่างๆ ของประเทศไทยจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Vulnerability Assessment) ในเชิงพ้ืนที่

เป็นรายภูมิภาคและรายจังหวัด และรายสาขาในแต่ละจังหวัด 

และจัดท�าแผนที่พื้นที่เส่ียงหรือพื้นที่เปราะบางตามผลการ

ศึกษา ๒) เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล ทั้งฐานข้อมูลสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ด้านการปรับตัวต่อ การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศตามผลการศึกษา และ ๓) เพื่อให้

ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะส�าหรับใช้ใน การวางแผนหรือจัดท�า

แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ต่อไป โดยมีเป้าหมายเชิงผลผลิตที่ส�าคัญ ได้แก่ รายงานการ

ศกึษาทีม่เีนือ้หา สถานภาพ ผลกระทบ ความเสีย่ง ความสามารถ

ในการรบัมอื ความเปราะบาง และการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในเชิงพื้นที่และรายสาขา 

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ด้านการปรับ

ตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และข้อมูล
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และข้อเสนอแนะส�าหรับใช้ในการวางแผนหรือจัดท�าแผนการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ทั้งนี้  

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ

ของพื้นที่ในการเตรียมรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลกและของประเทศ และท�าให้เกิดการ 

ขับเคลื่อนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ หน่วยงานและประชาชน 

ในพื้นที่สามารถวางแผนเตรียมรับมือเองได้อย่างถูกต้อง 

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 การศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

แห่งชาติจะต้องท�าการศึกษาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อ

การประเมินความเปราะบาง ข้อมูลการคาดการณ์สภาพ 

ภูมิอากาศในอนาคตบนฐานด้านสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

ที่อาจเป ็นไปได ้  รวมถึงศักยภาพในการปรับตัวต ่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ ในประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการศึกษาด้านน้ีไว้บ้างแต่

ไม่ละเอียดและครอบคลุมเพียงพอซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีได้

ท�าการศึกษาให้ครอบคลุมเพียงพอต่อการประเมินมากที่สุด 

อย่างไรกต็าม ยงัมข้ีอจ�ากัดในเรือ่งเวลาทีท่�าการศกึษาทีไ่ม่เพยีงพอ

ให้ครอบคลุมทุกประเด็นได้ และข้อจ�ากัดด้านเครื่องมือแบบ

จ�าลองในการเทียบสอบหรือทวนสอบข้อมูลคาดการณ์สภาพ

ภูมิอากาศกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของประเทศ

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 การมีข้อมูลทุติยภูมิที่เพียงพอ การส�ารวจความคิดเห็น

ในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่รวมถึง 

ผู ้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา 

เพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แห่งชาติต่อไป 

	 ข้อเสนอแนะ	

 ผลการศึกษาที่ได้สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติในปี  พ.ศ. 

๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม ควรมีการทบทวนในบางประเด็นเพื่อให้

เหมาะสมกับเวลาทันกับสถานการณ์ 

๒.๔.๒	กำรพัฒนำระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊ำซ

เรือนกระจกของประเทศไทย	ระยะที่	๑

 การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นการ

ด�าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของการจดัท�า

รายงานแห่งชาติ (National Communication: NC) เป็นการ

แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและแสดงให้ประเทศภาคต่ีางๆ ทราบ

ถึงการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการด�าเนินการร่วมกับ

ประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ  ซึ่งปัจจุบันก�าลังจัดท�ารายงานแห่งชาติฉบับที่ ๓  

ในรายงานมอีงค์ประกอบหลกัๆ ๓ เรือ่ง คอื การจดัท�าบญัชก๊ีาซ

เรอืนกระจก การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการปรบัตวั

ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ นอกจากนี ้ประเทศไทยจะ

ต้องเริม่รายงานความก้าวหน้าในการจดัท�าบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก 

และรายงานความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในรายงานความก้าวหน้าราย ๒ ปี 

(Biennial Updated Report: BUR) เป็นรายงานทีเ่พิม่ขึน้มาอกี

ฉบับหนึ่ง ตามมติการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๗  

(COP 17) เมือ่เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๔ 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับกระบวนการ International Consultation Analysis 

(ICA) ซ่ึงจะเป็นกระบวนการทวนสอบการจัดท�าบัญชีก๊าซ 

เรอืนกระจกของแต่ละประเทศว่ามคีวามโปร่งใส ถกูต้อง เพยีงใด 

โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกมี

กระบวนการตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ (Measurement, 

Reporting and Verification: MRV) ด้วยระบบทีแ่ต่ละประเทศ

ก�าหนดขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งจัดท�า

ระบบโครงสร้างระบบการรายงานข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ

ข้อมูล และการเตรียมองค์กรเพื่อรองรับการประเมินการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ  ตลอดจนเป็นการเตรยีมความพร้อม

และจัดระบบของประเทศเพื่อรองรับมาตรการ และข้อตกลง

พหุภาคีระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ดังนั้น จึงได้จัดท�าโครงการการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวม

ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยแบ่งการ

ศึกษาออกเป็น ๔ ระยะ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เพื่อเป็นการ

เตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บและ

รวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน		

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินโครงการการพัฒนาระบบจัดเก็บ

และรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ระยะที ่๑ โดยเป็นการศกึษาวเิคราะห์การจดัเกบ็ข้อมลูพ้ืนฐาน

ตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยต�่าสุดจนถึงระดับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และออกแบบ

วิธีการตรวจวัดและรายงานข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นไปตาม

ข้อมลูทีใ่ช้ในการค�านวณของคู่มือ Intergovernmental Panel 

on Climate Change ๑๙๙๖ (IPCC) และ IPCC ๒๐๐๖  
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เพื่ อ รองรับจั ดท�ารายงานแห่งชาติ (NC) และรายงาน 

ความก้าวหน้า ราย ๒ ปี (BUR) จากนัน้น�าผลการวเิคราะห์ทีไ่ด้ไป

ใช้ในการจัดท�าทิศทางการรายงานข้อมูล (Data Flow)  

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน 

ภาคกระบวนการอตุสาหกรรม และการใช้ผลติภณัฑ์ ภาคเกษตร 

ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่าไม้ และ 

ภาคของเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการรายงานข้อมูลจาก

หน่วยงานย่อยไปสูห่น่วยงานทีเ่ป็นศนูย์กลางของแต่ละภาคส่วน

ก่อนทีข้่อมลูถกูส่งให้ สผ. รวบรวมในขัน้ตอนสดุท้าย และน�าไป

ใช้ประเมนิบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก รวมทัง้จดัท�าแบบฟอร์มรายงาน

ข้อมูลพื้นฐานทั้ง ๕ ภาคส่วน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

รายงานข้อมูลกิจกรรมในแต่ละระดับ และจัดท�าคู ่มือทาง

เทคนิคที่แสดงรายละเอียดของระบบ MRV ในระยะถัดไป

	 ปัญหำ	อุปสรรค

 ๑) ข้อมูลการจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศไทยในปัจจุบันมีความซ�้าซ้อนกัน เนื่องจากมีหลาย

หน่วยงานท�าการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

 ๒) ข้อมูลบางรายการมีการเก็บรวบรวมโดยหน่วยงาน

ระดับภูมิภาคแต่ไม่ได้มีการรายงานให้กับหน่วยงานส่วนกลาง

โดยตรง

 ๓) หลายหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานใน

การจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และยังไม่มีการ

รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็น

รูปแบบ

 ๔) การก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าการเก็บ

ข้อมูลตามประกาศ แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานยังไม่สามารถ

เก็บข้อมูลได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ (ไม่ถูกต้องครบถ้วน

สมบูรณ์ และขาดการตรวจสอบ)

 ๕) ยังขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะการศึกษา

ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

ของประเทศในปัจจุบัน ท�าให้การรายงานการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกของประเทศไทย ไม่สามารถพัฒนาในระดับ Tier  

ที่สูงขึ้นได้

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) สผ. ซึง่เป็นหน่วยประสานงานกลางแห่งชาต ิ(Focal 

Point) ในการจัดท�ารายงานแห่งชาติ ควรเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของประเทศไทย โดยด�าเนินการประสานงานและ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล

การจัดท�าบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละภาคส่วน 

เพื่อลดความซ�้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล

 ๒) ก� าหนดโครงสร ้ า งและบทบาทหน ้ าที่ ของ 

คณะท�างานส�าหรับรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการจัดท�าบัญชี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทั้ง ๕ ภาคส่วน ให้

ชัดเจน และควรก�าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Focal 

Point) ของแต่ละภาคส่วน เพื่อท�าหน้าที่ประสานรวบรวม และ

จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมจากหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูล และควร

สนับสนุนให้หน่วยงานส่วนกลางมีการถ่ายทอดนโยบายลงมาสู่

หน่วยงานภูมิภาคอย่างเป็นทางการ

 ๓) จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ได้แก่ รายการ

ข้อมลูพืน้ฐานส�าหรบัการจดัท�าบญัชีก๊าซเรอืนกระจก วธิกีารใช้งาน

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกภาคส่วน เพื่อให้หน่วยงานสามารถน�าไปปฏิบัติได้

 ๔) ท�าการศึกษาถึงวิธีการตรวจวัด การรายงานผล 

และก�าหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ระดับหน่วยย่อย

ต�่าสุดจนถึงระดับสูงสุดของแต่ละภาคส่วน ตามกระบวนการ 

MRV (Measurement, Reporting and Verification)  

โดยศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 ๕) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�าการศึกษาและวิจัยค่าสัมประสิทธิ์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นค่าเฉพาะและเหมาะสม

ส�าหรับประเทศมากขึ้น
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๒.๕	 กำรบริหำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

๒.๕.๑	 กำรปรับปรุงสถำนภำพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูก

คุกคำมในประเทศไทย

 สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ

ของความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสัมพันธ์ในระบบ

นิเวศส่งผลให้ระบบนิเวศน้ันๆ มีความอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าสัตว์ 

มีกระดูกสันหลังจะมีความส�าคัญต่อสังคมมนุษย์แต่การคุกคาม

สัตว์กลุ่มนี้ยังคงเพิ่มขึ้นและอย่างต่อเนื่อง ท�าให้สัตว์บางชนิด

สูญพันธุ์ไปแล้วและบางชนิดอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตอันใกล้ 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดท�าสถานภาพสัตว์ 

มีกระดูกสันหลังของประเทศไทย กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก 

สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก และปลาแล้วจ�านวน 

๒ ครั้ง ได้แก่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามล�าดับ อย่างไร

ก็ตาม นับตั้งแต่การจัดสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังใน

ประเทศไทยครั้งล่าสุด ได้มีการศึกษาวิจัยและมีข้อมูลต่างๆ 

เกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆ เพิ่มขึ้น ข้อมูลสถานภาพที่มี

อยู ่ในปัจจุบันจึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ประกอบกับสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพในการประชุมสมัยที่ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีข้อตัดสินใจที่ 

๑๐/๓๙ ให้เพิ่มพูนความรู้เรื่องสถานภาพของชนิดพันธุ์และ

ขอบเขตทางนิเวศ เพื่อเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบ

นิเวศ รวมถึงเห็นชอบแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และเป้าหมายไอจิ โดยเป้าหมายที่ ๑๒  

ให้มีการป้องกันไม่ให ้ชนิดพันธุ ์ที่ถูกคุกคามต้องสูญพันธุ ์  

สผ. จึงด�าเนินการปรับปรุงสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูก

คุกคามในประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถานภาพ

ชนิดพันธุ ์ที่ถูกคุกคามที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ส�าหรับใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการอ้างอิงร่วมกัน

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความส�าคัญของ 

ชนิดพันธุ์ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญของความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่ก�าลังเผชิญกับภาวะการคุกคามและน�าไปสู ่การ

ก�าหนดแนวทางเร่งด่วนและเหมาะสมในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู  

และคุ้มครองชนิดพันธุ์ ตลอดจนถ่ินท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ของชนิดพันธุ์นั้น

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ๑) สผ. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้เช่ียวชาญสัตว ์

มีกระดูกสันหลังในแต่ละด้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณา

การปรับปรุงสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามใน

ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยมีการประชุม

จ�านวน ๔ ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ สิงหาคม ๒๕๕๖ เดือน

สิงหาคม และธันวาคม ๒๕๕๗ ตามล�าดับ

 ๒) สผ. น�าเสนอการปรับปรุงสถานภาพสัตว์มีกระดูก

สันหลังทีถ่กูคุกคามในประเทศไทยในการประชุมคณะอนกุรรมการ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครัง้ที ่๑/๒๕๕๘ 

เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ 

ในหลักการและให ้ เวียนขอความอนุ เคราะห ์หน ่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล

 ๓) สผ. ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานภาพสัตว ์

มีกระดูก สันหลังที่ ถูก คุกคามในประเทศไทยเมื่ อ เดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๘ และรวบรวมเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

(กอช.) ต่อไป

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การปรับปรุ งสถานภาพ สัตว ์ มี กระดู กสั นหลั ง 

ที่ถูกคุกคามในประเทศไทยต ้องอาศัยความร ่วมมือจาก 

นักวิชาการ นักอนุกรมวิธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 

ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจ�านวนประชากร การกระจาย 

สถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ปัจจยัคุกคาม และการ

บริหารจัดการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงตามหลักอนุกรมวิธาน 

ทีถ่กูต้องและทนัสมยั

	 ข้อเสนอแนะ

 ควรเพิ่มการแต่งตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจจากสถาบัน

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร ์และสถานภาพสัตว ์มีกระดูกสันหลังใน

ประเทศไทย ซึ่งจะท�าให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและเหมาะสม

กับสถานการณ์ เพื่อหน่วยงานต่างๆ สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และคุ ้มครองชนิดพันธุ ์ และ 

ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ รวมถึงการน�าไปใช้อ้างอิงโดยได้รับ

การยอมรับจากทุกภาคส่วน
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๒.๕.๒	 กำรประชุมวันสำกลแห่งควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ	 เรื่อง	ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพ่ือกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน

 องค ์การสหประชาชาติ ได ้ก� าหนดให ้วันที่  ๒๒ 

พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยใน

ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด ้วยความ 

หลากหลายทางชีวภาพได้ก�าหนดหัวข้อ คือ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง

ความพยายามในทุกระดับเพื่อด�าเนินการให้บรรลุผลส�าเร็จตาม

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วย

ประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก

หลายทางชีวภาพได้จัดประชุมเน่ืองในวันสากลแห่งความหลาก

หลายทางชีวภาพต่อเนื่องมาทุกปี และในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้

จัดการประชุมขึ้นอีกครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลการ

ด�าเนนิงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวข้องกับการ

การประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ในแต่ละด้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณา 

การปรับปรุงสถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม

ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

พัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ความ

ก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และเป้าหมายไอจิ 

(Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi 

Targets) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วยการบรรยายในหัวข ้อ 

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยังยืน อาทิ เป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (post-2015 development 

agenda and SDGs) การด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ และ

เป้าหมายไอจิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากริโอ ถึง ริโอ: 

พัฒนาการอนุสัญญาระหว ่างประเทศด ้านสิ่ งแวดล ้อม 



สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 53

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย 

(United Nations Convention to Combat Desertificatiion : 

UNCCD) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framwork Convention  

on Climate Change : UNFCCC) และอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Diversity : CBD) ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนา

อย ่างยั่ งยืนในมุมมองของภาคส ่วนต ่างๆ ( เมืองยั่ งยืน 

เกษตรกรรม ส่ือมวลชน เยาวชน) โดยผู ้เข ้าร ่วมประชุม 

ประมาณ ๓๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ 

และประชาชนที่สนใจ

๒.๖	กำรศึกษำ	วิจัย	และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้

๒.๖.๑	กำรจัดท�ำแนวทำงเส้นทำงท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ใน

พื้นที่แหล่งมรดกที่มีคุณค่ำควำมโดดเด่นในระดับสำกลสู ่

สังคมคำร์บอนต�่ำ

 ปัจจุบันแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งมรดกทาง

ธรรมชาติ แหล่งมรดกโลก และพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบ

จากภยัคกุคามในด้านต่าง ๆ เช่น การบกุรกุพืน้ทีข่องชมุชนบรเิวณ

โดยรอบแหล่งมรดกโดยขาดการวางแผนการบริหารจัดการและ

การบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมาย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาต ิซึง่ก่อให้

เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งมรดกและส่งผลต่อคุณค่าความ

โดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value) ดังนั้น 

การวางแผนการจดัการแหล่งเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื รวมถงึ

การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเข้มแขง็ในการตัง้รบั

และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อ

รักษาคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกให้คงอยู่ 

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก 

ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท�าโครงการจัดท�า 

แนวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แหล่งมรดกที่มีคุณค่า

ความโดดเด่นในระดับสากล สู่สังคมคาร์บอนต�่า เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของ

แหล่ง รวมถึงการตั้งรับและปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ในเชิงรกุเพือ่สนองต่อความต้องการทีเ่ปิดกว้าง โดยไม่ส่งผลกระทบ

ให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมและเป็นการรักษาความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 สผ. ได้จัดท�าสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่า

ความโดดเด่นอันเป็นสากลของพื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน 

ในรูปแบบแผ่นพับ (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกัน) 

และเอกสารเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่กลุ ่มป่า 

แก่งกระจาน: ป่ัน เลีย้ว เทีย่วชม สูส่งัคมคาร์บอนต�า่ ซึง่ภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและผู้ที่สนใจ ได้รับการ

ถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ ในคณุค่าความโดดเด่นอนัเป็นสากล 

และเตรียมการในการตั้งรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ผ่านเส้นทางท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์และน�าไปสู่วิถีชีวิตชุมชนสังคมคาร์บอนต�่าและ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ควรมีการจัดสรร 

งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเส้นทาง 

เชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง

 ๒) ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คน 

ในชมุชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณโดยรอบแหล่งมรดกหรอืนกัท่องเทีย่ว

เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  

๒.๖.๒	กำรฝึกอบรมหลักสูตร	Capacity	Development	

for	Environmental	Management	ภำยใต้โครงกำรเสริม

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ

บูรณำกำร	กำรด�ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนในส่วนกลำง	

ภูมิภำค	จังหวัดและท้องถิ่น

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาล

ญี่ปุ่น ผ่าน Japan International Cooperation Agency 

(JICA) ในการด�าเนินโครงการ Strengthening Environmental 

Management and Linkages among Central, Regional, 

Provincial and Local Levels ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-

ภาพกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในพื้นที่น�าร่อง สู่สังคมคาร์บอน ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาดูงาน : สถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยขั้นสุดท้ายของ

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาดูงาน : สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของ

บริษัทสิ่งแวดล้อมแห่งเมืองฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น

๒๕๕๙) ร่วมกับส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๘ (สสภ. ๘) และ

ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  

๕ จังหวัด (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี  

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เพื่อพัฒนากลไกในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่มีการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ผ่าน

กระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม การน�าไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล พร้อมนี้ โครงการได้จัดการฝึก

อบรมหลักสูตร Capacity Development for Environmental 

Management ระหว่างวันที่  ๗–๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  

ณ ประเทศญี่ปุ่น

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ�านวน ๑๕ คน (ผู้แทนจาก สผ. 

สสภ. ๘ ทสจ. ๕ จังหวัด เทศบาลต�าบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

และเทศบาลต�าบลปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นพื้นที่ด�าเนิน

โครงการน�าร ่อง) ได ้ เข ้ารับฟ ังบรรยายและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมระดับ ประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น ร่วมกับ

กระทรวงส่ิงแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดคานากาวะ และ

เมืองฟูจิ จังหวัดชิสุโอกะ โดยมีหัวข้อส�าคัญ อาทิ การจัดท�า
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นโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

มลพิษทางน�้าและมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการอุทยาน

แห่งชาติ การเสริมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่

ประชาชน นอกจากนี ้ได้ดงูานโรงงานเผาขยะมลูฝอยและสถานที่

ก�าจดัขยะมลูฝอยข้ันสดุท้ายของกรงุโตเกยีว และสถานทีฝั่งกลบ

ขยะมูลฝอยของบริษัทสิ่งแวดล้อมแห่งเมืองฟูจิ 

 ประเทศญ่ีปุ่นให้ความส�าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น

อย่างมาก เนื่องจากเห็นว ่าสิ่งแวดล้อมเป ็นเรื่องใกล ้ตัว 

ประสบการณ์จากเหตุการณ์ภาวะมลพิษทางน�้าอย่างรุนแรงใน

อดีต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน

จ�านวนมากและสร้างความเสยีหายทางเศรษฐกจิสงู ท�าให้ภาครฐั 

เอกชนและประชาชน เกิดความตระหนักและหันมาร่วมมือ

ร่วมใจกนัรกัษาสิง่แวดล้อมในพืน้ทีข่องตนอย่างจรงิจงั นอกจากนี้ 

รัฐบาลญี่ปุ ่นยังให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม  

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับ

ทราบในทุกขั้นตอนของการด�าเนินงาน รวมถึงการปลูก 

จติส�านกึด้านสิง่แวดล้อมให้กบัเยาวชนตัง้แต่ในระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๔ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย  

ซึ่งประเทศไทยสามารถน�าแนวคิดและแนวทางการด�าเนินการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ ่น 

มาประยุกต์ใช้ต่อไปได้

	 ข้อเสนอแนะ

 การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งในเรื่องการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ การบูรณาการ 

การด�าเนินงาน ให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  

จึงควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมลักษณะนี้ในสาขาอื่นๆ อย่าง

ต่อเนื่องต่อไป

๒.๖.๓	 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร	 กำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมของ

หน่วยงำนภำครัฐ	หัวข้อเรื่อง	กลไกกำรบริหำรจัดกำรระบบ

นิเวศต้นน�้ำถึงท้ำยน�้ำ

 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตั้งอยู ่ภายใน

พื้นที่ค่ายพระรามหก ต�าบลชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และ 

ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ในช่วงที่ผ ่านมา ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ด�าเนินโครงการศึกษาแผน

แม่บทการแก ้ไขป ัญหาการกัดเซาะชายฝ ั ่ งทะเล ตั้ งแต ่

ปากแม่น�้าเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแม่น�้าปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ด�าเนิน

โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในพ้ืนท่ีโดย

รอบพระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

จัดท�าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพื้นที่ป่าชายเลน นอกจากนี้ 

สผ. ยังเป็นหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร ด�าเนินการจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  

ภายใต้แผนยทุธศาสตร์และปฏบิตักิารอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาติ 

สิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาอุทยาน 

สิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๙ มาอย่างต่อเนือ่ง 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมครบรอบ ๘๗ พรรษา 

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สผ. จึงขอถวายความจงรักภักดี 

โดยน้อมน�าพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านความตอนหนึ่งว่า 

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และ

ภูมิประเทศทางสังคมในสังคมวิทยา...” มาเป็นหลักการและ

แนวทางในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้ก�าหนดหัวข้อ

เรื่อง กลไกการบริหารจัดการระบบนิเวศต้นน�้าถึงท้ายน�้า ใน

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ การอบรมดังกล่าว

ประกอบด้วยการบรรยายด้านวิชาการ และศึกษาดูงานในพื้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ นักศึกษา และ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๕๐ คน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม

สามารถน�าความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการระบบ

นิเวศต้นน�้าถึงปลายน�้า ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเองและหน่วยงาน เพื่อให้มี

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีอย่าง

ยั่งยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน

	 ข้อเสนอแนะ

 เนื่องจาก สผ. เป็นหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรภายใต้

แผนพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับการด�าเนินงาน

ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะหน่วยงานในระดับท้องถิ่น 

เพือ่เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล ้อมในระดับพื้นที่  จึงควรด�าเนินการอบรม 

เชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
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๒.๖.๔	กำรศกึษำเพือ่ก�ำหนดกรอบและหลกัเกณฑ์ทีเ่หมำะสม

ส�ำหรับกำรประเมินผลโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

 กระบวนการด�าเนินงานแผนงาน/โครงการสาธารณะ 

ก�าหนดให้มี ๓ ตัวขับเคลื่อนหลัก คือ การจัดท�าแผนงาน/

โครงการ การน�าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ส�าหรับการประเมินผล

เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงาน/โครงการ ที่บรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้หรือ

ก่อให้เกดิประโยชน์มากน้อยเพยีงใด  ความส�าคญัและจดุมุง่หมาย

ในการประเมินผลเพื่อน�าผลไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน 

ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ผลส�าเร็จ ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับของผลการประเมิน

ผลนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น แนวคิดการประเมิน  

รูปแบบการประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ใน

การประเมิน การรวบรวมข้อมูล และการประมวลผล  เป็นต้น 

 ในการศึกษาครั้งน้ีได้มุ่งเน้นท่ีการประเมินผลแผนงาน/

โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�านักและกองต่างๆ ภายใต้ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ด�าเนินแผนงาน/

โครงการต่างๆ เพื่อสนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามภารกิจอ�านาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแต่ละส�านัก/กอง ได้ท�าการประเมิน

ผลการด�าเนนิงานของแผนงานและโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้ว 

เช่น โครงการติดตามประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรการ

คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ 

เพชรบุรีและจังหวัดชลบุรี โครงการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป ่า 

ดูนร�าพัน โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาลุ ่มน�้า

ทะเลสาบสงขลา โครงการติดตามและประเมินแหล่งธรรมชาติ

อันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ภาคตะวันออกและภาคกลาง โครงการ

ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการลุ ่มน�้าท่าจีน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามพบว่ากรอบและหลักเกณฑ์ที่ส�านัก/กองต่างๆ  

น�ามาใช ้ประเมินผลแผนงาน/โครงการด ้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น มีความหลากหลายและ

แตกต่างกันทั้งด้านวัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ และตัวชี้วัด

ในการประเมิน 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 สผ. ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาระบบกลไกการประเมิน

ผลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองต่อ

นโยบายและยุทธศาสตร ์ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม จึงได้ด�าเนินโครงการศึกษาเพื่อก�าหนดกรอบและ 

หลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมส�าหรับการประเมินผลแผนงาน/

โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

โดยการรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม จากส�านัก/กองต่างๆ ภายใน 

สผ. จากน้ันน�ามาวิเคราะห์กรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน

ผล พร้อมทั้งรูปแบบ กลไก วิธีการ เครื่องมือ ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการ

ประเมินผลโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม เพือ่เป็นข้อเสนอแนะ ส�าหรบัผูท้ีจ่ะท�าการประเมนิผล 

โครงการด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมต่อไป 

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 งบประมาณด�าเนนิโครงการมจี�ากดั จงึไม่สามารถน�าผล

การด�าเนินงานไปทดสอบภาคปฏิบัติในพื้นที่ได้

	 ข้อเสนอแนะ	

 ๑) หน่วยงานในสังกัด สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควรน�ากรอบและหลักเกณฑ์ฯ ไปใช้ในการจัดท�าหรือด�าเนิน

โครงการประเมินผลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

 ๒) ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญและเน้นการประเมินผล

ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในส่วนของการจัดท�าโครงการ

ประเมินผล และการก�ากับการประเมินผลที่ด�าเนินการ 

โดยที่ปรึกษา 

๒.๖.๕	กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรติดตำมประเมินผลของ

หน่วยงำนในกำรปฏิบัติตำมแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม	

พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม (สผ.) มีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบและกลไก

การติดตามประเมินผลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ทีต่อบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  เห็นความส�าคัญของการติดตามประเมินผล

การด�าเนินงานตามแผนจัดการฯ ของหน่วยงาน จึงได้จัดท�า

โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของ

หน่วยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวสามารถส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในการน�าแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติได้  

ซึ่งหน่วยงานสามารถน�าไปเป็นกรอบแนวทางในการบริหาร

จัดการภายในหน่วยงาน เพื่อด�าเนินการตามแผนจัดการฯ  

รวมทั้งยังสามารถสนับสนุนให้เกิดการสร้างภาคีเครือข่าย 

ในการตดิตามประเมนิผลแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมให้เข้มแขง็ 

และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังท�าให้เกิดความสอดคล้อง

เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถามความ

คิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติ และการประชุมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นของกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ได้แก่ หน่วยงานส่วนกลางที่เป็น

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนบัสนนุ และหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดัและแนวทางการปฏบิตัิ

ตามที่ระบุไว้ในแผนจัดการฯ รวมท้ังเทศบาลนคร ๓๐ แห่ง 

ทั่วประเทศ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส�านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม และ สผ. พบว ่า  

๑) ลักษณะของการติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการ

ปฏิบัติตามที่ก�าหนดในแผนจัดการฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการรายงานการติดตามประเมินผลครบ

ถ้วน แต่มีบางประเด็นที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่แผนจัดการฯ 

ก�าหนด และ ๒) ในภาพรวมของหน่วยงานท้ังหมด พบว่าการ

ตดิตามประเมนิผลของหน่วยงานในการปฏบิตัติามแผนจดัการฯ 

จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ท�าให้เกิดการสร้างความร่วมมือของหน่วย

งานในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นด้วยค่อนข้างมากต่อปัจจัยที่ท�าให้เกิดความร่วมมือ

ของหน่วยงานในการปฏบิตัติามแผนจดัการฯ ดงันี ้การสนบัสนนุ

จากผู้บริหารหน่วยงาน การก�าหนดภารกิจและการมอบหมาย

งาน ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน ความพร้อมของบุคลากร 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา 

ในการปฏบิตังิาน ความพร้อมของงบประมาณ สภาพแวดล้อม

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  

ตามล�าดับ ส่วนการก�าหนดบทลงโทษและการให้รางวัลนั้น 

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ด้วยค่อนข้างน้อยต่อปัจจยันี้ 

 นอกจากนั้น การศึกษาในครั้งนี้ ยังสามารถเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

แผนจัดการฯ ผ่านกลุ่มภาคีเครือข่ายดังกล่าว ซ่ึงจะท�าให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจในสาระส�าคัญของแผนจัดการฯ ตลอดจน

สนับสนุนให้มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ ้น 

ให้เกดิการมส่ีวนร่วมในการขบัเคล่ือนแผนจดัการฯ อย่างบรูณาการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผล 

การด�าเนนิงานตามแผนจัดการฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

	 ปัญหำและอุปสรรค	

 ๑) ด้านงบประมาณ ซ่ึงได้รับการจัดสรรอย่างจ�ากัด

และไม่เพียงพอต่อการด�าเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนฯ ทั้งในส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น      

 ๒) ด้านบุคลากร ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อแผน

จดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และแนวทาง

การปฏิบัติตามแผนฯ ในทุกระดับและทุกภาคส่วน  

 ๓) ด้านบทบาทภารกจิของหน่วยงาน ซึง่ผูบ้รหิารของ

หน่วยงานในทุกระดับ ต้องมีความชัดเจนในการก�าหนดบทบาท

หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

ให้ชัดเจน รวมทั้งความสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน   

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ในการแก้ไขปัญหาการน�านโยบายด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ในส่วนของการปฏิบัติตามแผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารของหน่วยงานในทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด และ

ส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน

ในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
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ติดตามประเมินผลของหน่วยงานในการปฏิบัติตามแผน 

จัดการฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) ควรประสานงานไปยังหน่วยงานระดับกระทรวง 

ที่เกี่ยวข้องตามแผนจัดการฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารจะได้รับทราบสาระส�าคัญของ

แผนจดัการฯ และผลักดนัให้เกิดการขบัเคลือ่นแผนจดัการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมไปสู่หน่วยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น 

 ๒) ควรสนบัสนนุให้หน่วยงานมบีทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการน�าแผนจัดการฯ ไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

ตามที่แผนจัดการฯ ก�าหนดในทุกภาคส่วน 

 ๓) ควรก�าหนดนโยบายให้หน่วยงาน จดัตัง้งบประมาณ

ในการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด 

ในแผนจัดการฯ โดยประสานกับส�านักงบประมาณ ให้พิจารณา

จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานดังกล่าวให้สามารถปฏิบัติ

ตามแผนจดัการฯ และตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานตามแผน

จดัการฯ ได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

๒.๖.๖	โครงกำรชุมชนอยู่คู่อุตสำหกรรม

 โครงการชุมชนอยู ่คู ่อุตสาหกรรม เป ็นโครงการ 

ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน  

ในพื้นที่จังหวัดระยอง บริเวณเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลนคร

ระยอง เทศบาลต�าบลเชิงเนิน องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

และองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแลง กับพื้นท่ีโครงการ

อุตสาหกรรมของบริษัท ไออาร ์พีซี  จ� ากัด  (มหาชน)  

มีวัตถุประสงค ์หลักเพื่อส ่งเสริมสนับสนุนให ้ ชุมชนและ

อุตสาหกรรมอยู ่ร ่วมกันได้อย่างยั่งยืน โครงการได้จัดท�า

นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไก และเครื่องมือในการจัดการ 

สิ่ งแวดล ้อมชุมชน โดยการมีส ่ วนร ่ วมของประชาชน  

ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผน และโครงการ ท้ังในระดับท ้องถิ่นและระดับชาติ  

โดยเฉพาะด้านการสร้างสงัคมคาร์บอนต�า่ และในระดบัความร่วมมอื

ของอาเซียน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 

ที่ผ่านมา โครงการได้ผลิตผลงานหลายประการ ซึ่งเป็นรูปธรรม

และมีประโยชน์โดยตรงต่อพื้นที่ ท�าให้ส�านักงานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.)  ได้รบัคัดเลือกเข้า

รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วม” ในระดับดีเยี่ยม ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สผ. ได้ร่วมมือกับองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตะพง เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างส�าหรับการพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมหลายประการ 

โดยเฉพาะการร่วมมือกันส�ารวจพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งใน

ต�าบลตะพง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดท�าผังชุมชน

เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่ 

สีเขียวและพื้นที่โล่งในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต อนึ่ง 

ในการผลักดันให้มีการจัดท�าผังชุมชน จะเป็นตัวอย่างมาตรการ

ประกอบส�าหรับการจัดท�าร ่าง “ยุทธศาสตร์การจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” ในการด�าเนิน

งานขั้นตอนต่อไปของโครงการ  ผลการด�าเนินงานในปัจจุบัน 

ได้แก่ (๑) ข้อตกลงชุมชนและระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว และ

พื้นที่ โล ่งที่ เหมาะสม ส�าหรับการดูแลรักษาและพัฒนา 

เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ต�าบลตะพง  

รวมจ�านวน ๔๙ แปลง มีเน้ือที่รวมประมาณ ๒,๓๓๙ ไร่ และ  

(๒) การจัดท�าเอกสารเผยแพร่ เรื่อง “พรรณไม้ลดมลพิษ เสริม

สร้างชีวิตชุมชนเมือง” ประกอบด้วยพรรณไม้ยืนต้น ๖๕ ชนิด 

ที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ และเหมาะสมส�าหรับการ

ปลูกในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดท�าพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ปัจจัยหลักที่ส�าคัญต่อการด�าเนินงานโครงการ ได้แก่ 

นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสาร ตลอดจน 

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างเครือข่าย 

	 ข้อเสนอแนะ

 การถอดบทเรียนการด�าเนินงานโครงการ เพื่อน�าไปสู่

การขยายผลในพื้นที่อื่น
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๒.๖.๗	กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนใน

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

 ปัจจุบันข้อมูลส�าคัญที่ใช้ส�าหรับการด�าเนินการก�าหนด

เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตาม

ประเมินผลตามมาตรการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม  ยังไม่มีการ

รวบรวม สรุป และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้อยู่ในระบบที่เป็น

มาตรฐานที่สามารถใช้เป็นกรอบการด�าเนินการส�าหรับการ

ประกาศบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่อยู ่

ระหว่างการด�าเนินการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการก�ากับ

ดูแลการด�าเนินการตามประกาศก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุม้ครองสิง่แวดล้อมในพืน้ทีท่ีก่ารบงัคบัใช้แล้ว  ประกอบกบัการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลถึงแนวโน้มการพัฒนาชุมชนที่มี

โอกาสเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ และผลเสียจากการพัฒนาชุมชน และเกิดความ

ต้องการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใน

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้  

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) เห็นว่าการจัดท�าระบบฐานข้อมูลมีความ 

จ�าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานในเขตพื้นที่

คุม้ครองสิง่แวดล้อม และการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงได้ด�าเนินการศึกษาเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประกาศแล้ว ๗ พื้นที่ ใน ๘ 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบ่ี พังงา ชลบุรี เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้ง

ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการประกาศเขตพื้นท่ีคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดชุมพร และจังหวัด

ตาก เ พ่ือการก�าหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม มีกรอบแนวคิดในการด�าเนินงาน ในการจัดท�า

ระบบฐานข้อมลูทีเ่ป็นมาตรฐานส�าหรบัเพิม่ประสทิธภิาพในการ 

ด�าเนินงาน เพื่อการก�าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครอง 

สิง่แวดล้อมส�าหรับพืน้ทีท่ีจ่ะท�าการประกาศเขตพืน้ที ่การตดิตาม

ประเมินผลการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และ 

การวเิคราะห์แนวโน้มคณุภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 สผ. ได้ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  

ทั้งฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และฐานข้อมูล

สารสนเทศ (MIS) ของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัด

กระบี่ พังงา ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 

จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่ที่อยู ่ระหว่างการด�าเนินการ

ประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองส่ิงแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชุมพร 

และจังหวัดตาก เพื่อใช ้ส�าหรับการก�าหนดเขตพื้นท่ีและ

มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม การติดตามประเมินผลการ

บังคับใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และการวิเคราะห ์

แนวโน ้มคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอนุรักษ์ ประชาชน 

และเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าฐานข้อมูลดังกล่าว ไปใช้

ประกอบการด�าเนินการตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต กระบี่ พังงา ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 

และจังหวัดมหาสารคาม

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 แหล่งข้อมูลและที่มาของข้อมูลมีความหลากหลาย

กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขาดการ

รวบรวมและความต่อเนื่องของการเก็บข้อมูล ความถูกต้อง 

และครบถ้วนในการเก็บรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นมาตรฐาน  

ขาดการเชื่อมโยง การเข้าถึง และการบูรณาการของข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ และการน�าข้อมูลไปใช้ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

ทีถ่กูต้องในการเลอืกข้อมลูทีเ่หมาะสมไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ

ที่ ถู กต ้ อง  ซึ่ งจะท� า ให ้ เกิ ดการยอมรับต ่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

	 ข้อเสนอแนะ

 สนับสนุนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินงานเพื่อให้

การน�าเข้าข้อมูลมีความถูกต้องและความครบถ้วนในเก็บ

รวบรวมข้อมูลมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อองค์กร

ในการวางแผนและตัดสินใจสถานการณ์ด้านการเปล่ียนแปลง

ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
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๒.๖.๘	กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองที่

ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประชำคมอำเซียน

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางคณะท�างาน

อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group 

on Environmentally Sustainable Cities ; AWGESC) ของ

ประเทศไทย ได้จัดการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เมืองที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้แก่ผู ้แทน

ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษา

ดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การประยุกต์แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง อีกท้ังสนองนโยบายรัฐบาลในสร้าง

บทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประชาคม

อาเซยีน ผ่านการรเิริม่การจดัศกึษาดงูานแลกเปลีย่นองค์ความรู้

และประสบการณ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่เหมาะสมกับ

แต่ละภูมิสังคม

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 การจัดศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู ้แทนประเทศสมาชิก

อาเซียนภายใต้คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ีย่ังยืนเข้าร่วม 

ได ้แก ่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้แทนส�านักเลขาธิการ

อาเซยีน รวม ๑๐ คน กจิกรรมส�าคัญประกอบด้วย การรับฟัง

บรรยาย การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น 

การเยี่ยมชมโครงการพระราชด�าริ ได้แก่ อุทยานสิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ การบ�าบัดน�้าเสียโดย

วิธีธรรมชาติของกองพันทหารราบที่ ๑๑ กรมทหารราบที่ ๓ 

รักษาพระองค์ จังหวัดเพชรบุรี โรงงานผลิตไบโอดีเซลครบวงจร 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 

จงัหวดัสมทุรสงคราม  

 ผลการจัดศึกษาดูงาน พบว่า ๑) ผู้เข้าร่วมการศึกษา 

ดูงานมีความสนใจแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนว 

พระราชด�าริและเห็นว่าหลายกิจกรรมเป็นประโยชน์สามารถ 

น�าไปปรับใช้ได้กับพื้นท่ีท่ีมีลักษณะคล้ายคลงึกัน หรอืน�าแนวคิด 

วิธีการ เทคนิควิธี เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีได้ศึกษา 

ดูงานไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ๒) แนวคิดการจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ สามารถปรับใช้ได้กับชุมชน

ขนาดเล็กหรือเมือง ซึ่งล้วนให้ความส�าคัญกับวิถีชีวิตชุมชน 

เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ ดังนั้น การน�าแนวคิดไปประยุกต์ใช้จึงมี

ส่วนให้ชุมชนสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อมที่ดี และ ๓) ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ 

โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพการ

ศึกษาดูงาน 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ			

 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความตระหนักและให้ความ

ส�าคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี

เมืองและชุมชน และเกิดความร่วมมือด้านวิชาการ และ

เทคโนโลยีเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

	 ข้อเสนอแนะ			

 ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการศึกษา 

รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกพื้นที่ที่มีการด�าเนินงานที่ดี (Best 

Practice) ด้านสิ่งแวดล้อมเมือง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้และ 

เผยแพร่ส�าหรับเมืองและชุมชนในประเทศ รวมทั้งเตรียมการ

ส�าหรับหมุนเวียนการจัดศึกษาดูงานระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียนต่อไป  

คณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 

ร่วมศึกษาดูงานสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟู

จนอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
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๒.๖.๙	กำรขับเคลื่อนกำรจัดระบบศูนย์รำชกำร	

 การจัดระบบศูนย์ราชการอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วย

ให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบของสถานที่ราชการ 

ที่เหมาะสม ทั้งในด้านชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งด�าเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ๓๒ 

จังหวัดทั่วประเทศ จากท่ีผ่านมาการจัดระบบศูนย์ราชการมี

เพียง ๘ จังหวัดที่มีแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐและผัง

แม่บทศูนย์ราชการและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

คือ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช 

สงขลา-หาดใหญ่ กระบี่ และจังหวัดพังงา  ดังนั้น ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่

ท�างานของหน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมือง

หลัก ได้เห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นเร่งด่วนในการผลักดนั

และขับเคลื่อนให้มีการจัดระบบศูนย์ราชการอย่างต่อเน่ือง  

เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ในด้านกระบวนการจัดระบบศูนย์ราชการและการ

จัดระเบียบสถานที่ราชการ

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 สผ. ได้จัดการสัมมนา เรื่อง ทิศทางและแนวทางการ

ด�าเนินงานการจัดระบบศูนย์ราชการ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทน

หน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง ได้แก่   ส�านักงบประมาณ 

กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ส�านักงาน

จังหวัด ส�านักงานธนารักษ์ ในพื้นที่ ๓๒ จังหวัดที่เป็นเมืองหลัก 

การสัมมนาได้น�าเสนอสาระส�าคัญ ความรู้ทางวิชาการ ทิศทาง

การจัดศูนย์ราชการ และแนวทางการบริหารจัดศูนย์ราชการ

ด ้วยหลักการให ้ เอกชนร ่วมลงทุน (Publ ic Pr ivate 

Partnership: PPP) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็น

ปัญหาอุปสรรคในการจัดระบบศูนย์ราชการ ประเด็นมุมมอง

เพื่อการวางแผนเตรียมความพร้อมในอนาคตส�าหรับการจัด

ระบบ ศูนย์ราชการของจังหวัด การสัมมนาดังกล่าว ได้รับความ

สนใจจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซ่ึงได้รับความรู้ ความเข้าใจ  

และตระหนักถึงความส�าคัญการจัดระบบศูนย์ราชการ รวมทั้ง

เห็นว่า การด�าเนินงานจัดระบบศูนย์ราชการต้องมีการท�าความ

เข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แนวทาง 

หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง

กับแผนหลักการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 สผ. มุ ่งมั่นต่อการด�าเนินงานจัดระบบศูนย์ราชการ 

โดยให้ความส�าคญัต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ส่วนกลาง ภมูภิาค 

และท้องถิ่น ได้เข้าร่วมในกระบวนการด�าเนินงานนับแต่เริ่มต้น 

รวมทั้ง ศึกษาค้นคว้า เพื่อปรับปรุงข้อมูลและค้นหาแนวทาง

ใหม่ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดระบบศูนย์ราชการบรรลุ 

เป้าหมายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

	 ข้อเสนอแนะ

 การจัดระบบศูนย์ราชการต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจาก 

มีหลายพื้นที่และแต่ละพื้นที่มีลักษณะแตกต่างในทางภูมิสังคม  

ดังนั้น การด�าเนินงานทั้งด้านศึกษาวิชาการ การให้ความรู ้ 

ความเข้าใจ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ 

การร่วมมือประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ควรได้รับการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมีการจัดท�าแผนงานที่ ชัดเจน 

เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานบ�าบัดน�้าเสียด้วยพืช

ภายในเขตทหาร ตามแนวพระราชด�าริ โดยมี ร.อ.วิรัตน์ เกตุปลั่ง เป็นผู้ต้อนรับคณะดูงาน
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๒.๖.๑๐	กำรระดมควำมเห็นต่อกำรจัดท�ำคู่มือกำรจัดกำร 

สิ่งแวดล้อมชุมชน

 สืบเนื่องจากเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส�านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดท�า 

(ร่าง) แผนแม่บทการจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน โดยการมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้น�า (ร่าง) แผนแม่บทการ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ไปรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยน�าข้อคิดเห็น

จากการประชุมไปใช้ในการปรับปรุง (ร ่าง) แผนดังกล่าว 

ปัจจุบัน (ร่าง) แผนฯ อยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะอนุกรรมการ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ ท้ังน้ี หลักการของ

แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน คือ มุ่งเน้นให้ชุมชน

สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนได้ด ้วยตนเอง โดยการ

สนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สผ. จึงได้

พัฒนาและสร้างองค์ความรู ้ โดยการจัดท�าคู ่มือการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมให้แก ่ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ด้วยตนเอง 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สผ. ได้จัดประชุมหารือระดมความ

เห็นต่อการจัดท�าคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ระหว่างวัน

ที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สผ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วม

ประชมุประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผูแ้ทนภาครฐั ภาคเอกชน 

และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการสิ่ง

แวดล้อมชุมชน ผลจากการประชุม ได้รวบรวมเป็นข้อมูลในการ

จัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนจากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสบความ

ส�าเร็จในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นประโยชน์

ต่อการน�าไปพฒันาคูม่อืการจดัการส่ิงแวดล้อมชมุชนฉบบัสมบรูณ์  

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ในการจัดท�าคู่มือการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน สผ.  

ได้มกีารน�าไปทดลองปฎบิตั ิและน�าผลมาใช้ในการปรบัปรงุคูม่อืฯ 

ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมสามารถน�าไปใช้ได้จริง

	 ข้อเสนอแนะ

 การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนมีบริบทที่แตกต่างกัน 

ในหลายมิติ จึงจ�าเป็นต้องสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ใน

การวางแผนและการด�าเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่าง

เหมาะสมและต่อเนื่อง 

การสัมมนาเรื่อง ทิศทางและแนวทางการด�าเนินงานการจัดระบบศูนย์ราชการ 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
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๒.๗	ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนสิ่งแวดล้อม

๒.๗.๑	 กำรด�ำเนินงำนอนุวัตกำรอนุสัญญำและข้อตกลง

ระหว่ำงประเทศ

	 ๑)	 อนุสัญญำพื้นท่ีชุ ่มน�้ำ:	 กำรเข้ำร ่วมประชุม

สมัชชำภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ	สมัยที่	๑๒

 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ ่มน�้า 

จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกๆ ๓ ปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ ๑-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ เมืองปุนตา เดล เอสเต 

สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย ภายใต้หัวข้อ “Wetland for Our 

Future” โดยในช่วงแรกระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เป็นการประชุมระดับภูมิภาค (Regional Meeting) เพื่อเตรียม

ความพร ้อมและเป ิดโอกาสให ้ มีการแสดงความคิดเห็น 

ต่อร่างข้อมติของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ก่อนพิธี

เปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ ๒ มิถุนายน 

๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐๐ คน ซ่ึงเป็นผู้แทนภาคี 

อนุสัญญาฯ ๑๔๑ ประเทศ จากประเทศภาคีท้ังหมด ๑๖๙ 

ประเทศ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 

(UN Agencies) องค์กรระหว่างรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน

และผู้แทนองค์กรพันธมิตรของภาคีอนุสัญญาฯ (International 

Organization Partners; IOPs) ซึ่งประกอบด้วย  IUCN, 

Wetland International, BirdLife International, WWF 

และ Integrated Water Management Institute 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 (๑) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้รับทราบและพิจารณา

รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา 

(Standing Committee) รายงานผลการด�าเนนิงานของอนสุญัญา

ในระดับโลก รายงานการด�าเนินแผนงาน CEPA Programme 

ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘) ผลการ

ด�าเนนิงานของคณะท�างานทบทวนทางวทิยาศาสตร์และวชิาการ 

(Scientific and Technical Review Panel; STRP) การคดัเลอืก

ผูแ้ทนภมูภิาคเพ่ือท�าหน้าทีใ่นคณะกรรมการบรหิารอนสุญัญา โดย

มวีาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๓ ปี และไม่เกิน ๒ วาระ 

 (๒) ข้อมตจิ�านวน ๑๖ เรือ่ง และสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ 

ให้การรับรองในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วยหัวข้อ

หลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของประเทศไทย เช่น  

การเงินและงบประมาณ แผนกลยุทธ์อนุสัญญาฯ ระหว่างปี 

ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) สถานภาพของ 

Ramsar Site การประเมินประสิทธิภาพการจัดการและการ

อนุรักษ์ Ramsar Sites และปฏิญญาปุนตา เดล เอสเต เป็นต้น 

 (๓) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้พิจารณาในประเด็น

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ และแผนงานระหว่างประเทศอื่นๆ โดย

ให้การรับรองแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า ระหว่าง

ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๔ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๗) ซึ่งเดิมก�าหนด

ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างปี ค.ศ. 

๒๐๑๑-๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) 

 (๔) สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได ้ รับทราบข ้อมูล

สถานภาพของพื้นที่ Ramsar Sites ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวนท้ังสิ้น 

๒,๑๘๘ แห่ง แต่มีพื้นที่ ๑,๒๓๘ แห่ง ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการจัดท�า

แผนที่และข้อมูลสถานภาพตามแบบฟอร์มที่อนุสัญญาฯ 

ก�าหนด โดยขอให้ภาคีเร่งรัดการด�าเนินงานให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้

เป็นฐานข้อมูลในการติดตามสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน�้าในระดับ

โลก ส�าหรับประเทศไทย ได้ด�าเนินการจัดท�าข้อมูลตามแบบ

ฟอร์ม (Ramsar Information Sheet: RIS) ที่ส�านักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ ก�าหนดแล้วเสร็จทั้ง ๑๔ พื้นที่ ก่อนน�าเสนอขึ้น

ทะเบียนเป็นพื้นที่ Ramsar Site ในทะเบียนของอนุสัญญาฯ 

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย

ตามระบบฐานข้อมูลใหม่ (Ramsar Sites Information 

Service: RSIS) ที่อนุสัญญาฯ พัฒนาขึ้น

 (๕) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการและการ

อนุรักษ ์ Ramsar Sites ซึ่ งเสนอโดยประเทศไทยและ

สาธารณรัฐเกาหลี สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้พิจารณาและ

ให้การรับรองเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ

พื้นที่  Ramsar Sites (Ramsar site Management 

Effectiveness Tracking Tool หรือ R-METT) ซึ่งภาคี 

อนุสัญญาฯ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้หรือด�าเนินการโดยความ

สมัครใจ รวมถึงพิจารณาน�าไปใช้ประกอบการจัดท�ารายงาน

แห่งชาติรวมถึงการรายงานสถานภาพของพื้นที่ Ramsar Sites 

ของประเทศต่อไป 

 (๖) ปฏญิญาปนุตา เดล เอสเต สาธารณรฐับรูพาอรุกุวยั 

ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม ได้เสนอร่างข้อมติ 

XII.16 เรื่อง Thanks to the Host Country, Uruguay, and 

the “Declaration of Punta del Este” โดยมีสาระส�าคัญ

เกี่ยวกับการยืนยันถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

การสงวนและใช้ประโยชน์พืน้ทีชุ่ม่น�า้อย่างชาญฉลาด การรบัรอง

แผนกลยุทธ์ของอนุสัญญาฯ ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๖–๒๐๒๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 
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 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการประชุม

สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า สมัยที่ ๑๒  เมื่อวันที่  

๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเสนา เพลส กรุงเทพฯ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการประชุมดังกล่าวรวมทั้งเผยแพร่

ข้อมติที่ส�าคัญที่ภาคีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียควรน�ามาด�าเนิน

การต่อและเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน�าผลการ

ประชุมดังกล่าวไปใช้ในการก�าหนดแนวทางและแผนงานการ

ด�าเนินงานด้านพื้นท่ีชุ ่มน�้าให้สามารถด�าเนินการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 การสร้างความรู ้ ความเข้าใจและความตระหนักใน

บทบาทหน้าที่และความส�าคัญของระบบนิเวศพื้นที่ชุ ่มน�้า  

ยังคงมีอยู่อย่างจ�ากัด 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การส่งเสริม ผลักดันกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ ื ้นฟู  

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานให้เกดิผลสัมฤทธิ ์ตามวตัถปุระสงค์

ของอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน�้า

	 ๒)	อนสุญัญำสหประชำชำตว่ิำด้วยกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศ	

	 ๒.๑)	กำรประชมุรฐัภำคอีนสุญัญำสหประชำชำตวิ่ำด้วย 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	สมัยที่	๒๐	(COP20)	และ

กำรประชุมรัฐภำคีพิธีสำรเกียวโต	สมัยที่	๑๐	(CMP10)

 การประชุมรั ฐภาคีสหประชาชาติ ว ่ าด ้ วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๐ (Conference of the 

Parties : COP20) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต  

สมัยที่ ๑๐ (Meeting of the Parties serving as Conference 

of the Parties to the Kyoto Protocol : CMP10) ได้จัดขึ้น 

ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันท่ี ๑–๑๒ ธันวาคม 

๒๕๕๗ 

	 ผลกำรด�ำเนินกำร	

 ประ เทศไทยได ้ เข ้ า ร ่ วมการประชุ มดั งกล ่ า ว  

โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน

ไทย พร้อมผู ้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงอุตสาหกรรม ผู ้แทนจากภาคเอกชน และตัวแทน

เยาวชน เป็นคณะผู้แทนไทย รวม ๕๐ คน โดยพลเอก ดาว์พงษ์ 

รตันสุวรรณ ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน
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ไทย เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีสาระส�าคัญ ได้แก่  

(๑) ประเทศไทยเชื่อมั่นกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่วิเคราะห์

โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภมูอิากาศ (The Intergovernmental Panel on Climate 

Change : IPCC) ท่ีระบุชัดว่าปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นภัยคุกคาม

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (๒) ประเทศไทยใช้แนวทางตาม 

พระราชด�าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

และเชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส�าหรับโลกในขณะนี้  

(๓) ประเทศไทยก�าลังด�าเนินการร่วมกับประชาคมภายใต้กรอบ

อนสุญัญาว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ได้แก่ การจดัท�า

แผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๕๕๗-

๒๕๙๓ การประกาศแนวทางด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่

เหมาะสม (Nationally Appropriate Mitigation Actions : 

NAMAs) ร้อยละ ๗-๒๐ รวมท้ังการเตรียมการจัดท�าข้อเสนอ

การมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและ 

การด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี 

ค.ศ. ๒๐๒๐ ( Intended Nationally Determined 

Contributions: INDC) อย่างมุ่งมั่นระดับชาติ ส�าหรับประกอบ

การจัดท�าข ้อตกลงใหม่ที่จะมาแทนพิธีสารเกียวโต และ  

(๔) ประเทศไทยเห็นว่า ประเทศพัฒนาแล้วควรเป็นผู้น�า 

ในการลดก๊าซเรือนกระจกและด�าเนินการตามเป้าหมายในด้าน

ต่าง ๆ ให้บรรลผุล รวมทัง้ขอแสดงความชืน่ชม ที่หลายประเทศ

ได้มีการสมทบให้กองทุน Green Climate Fund

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 การเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีเป็นการด�าเนินการตาม

พนัธกรณแีละเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการมส่ีวนร่วมกบั

ประชาคมโลกในการร่วมก�าหนดทิศทางการด�าเนินการด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ

ประเทศไทยในส่วนทีเ่กีย่วข้องต่อไป ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศ

ก�าลังพัฒนามีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศในล�าดับต้นๆ จึงจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นและร่วมมือกับภาคีประเทศต่อไป

	 ข้อเสนอแนะ	

 ประเทศไทยควรด�ารงสถานะของประเทศที่มีท่าที

ประนปีระนอม ร่วมการเจรจาข้อตกลงโดยค�านงึถงึการประสาน

ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งจ�าเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพกลไก

และกระบวนการภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ทั้งด้าน

ความชัดเจนและความต่อเนื่องของนโยบายภายใน ความพร้อม

และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของข้อมูล และความสามารถ 

ในการเชือ่มโยงนโยบายของภาคส่วนต่างๆ 

	 ๒.๒)	กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ข้อตกลงใหม่ภำยใต้

อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ	ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	

 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เข ้ า เ ป ็ น ภ า คี ก ร อ บ อ นุ สั ญ ญ า

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวัน

ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยจัดอยู่ในประเทศนอกภาคผนวกที่ 

๑ ซึ่งจะต้องมีพันธกรณีในการร่วมกับประชาคมโลกในการ

ด�าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ในการรักษาความเข้มข้นของก๊าซ

เรือนกระจกในช้ันบรรยากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ

สภาพความเป็นอยูข่องมนษุย์ จากผลการประชมุรฐัภาคีอนสุญัญาฯ 

สมัยที่ ๑๗ เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เมืองเดอร์บัน 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ที่ประชุมได้มีมติรับรอง “Durban 

Platform” ซึง่ก�าหนดให้ภาคร่ีวมกนัจดัท�าพธิสีาร หรอืเครือ่งมอื

ทางกฎหมาย หรือผลลัพธ์ของการเจรจาที่มีผลบังคับทาง

กฎหมายกับทุกประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศ

ก�าลังพัฒนาให้ได้ข้อยุติภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เพื่อเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังน้ัน 

ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีจึงจ�าเป็นต้องอนุวัตตามพันธกรณี

ของอนุสัญญาดังกล่าว และต้องเตรียมความพร้อมในการเจรจา

และสร้างความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและ

เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ทุกภาคส่วนได้รับ

ทราบและด�าเนินการที่เกี่ยวกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนสุญัญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จึงเห็นควรเตรียมความพร้อม 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับแนวทางในการจัดการการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทาง

และท่าทีในการเจรจาของประเทศไทยส�าหรับการประชุมใน

ระดับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท�าข้อตกลงใหม่ภายใต้อนุสัญญาฯ 

โดยได ้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู ้ เชี่ยวชาญจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการจัดท�าข้อเสนอ

แนะแนวทางและท่าที ในการเจรจาของประเทศไทย ในประเดน็

ทีเ่กีย่วข้องกบัการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภายใต้กรอบการด�าเนิน

งานด้านการในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๘  

ณ โรงแรมเซน็จรูี ่พาร์ค กรงุเทพมหานคร โดยได้น�าข้อคิดเห็นจาก

การประชุมไปประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางและ
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ท่าทีในการเจรจาของประเทศไทย เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ ต่อไป รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจในด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่ให้ทกุภาคส่วน

ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พร้อมทั้งมีองค์ความรู้ในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

การจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางและท่าทีในการเจรจาของ

ประเทศไทย จะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีความเช่ียวชาญครบ

ทุกด้าน เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีสามารถน�าไป

ปรับปรุงข้อเสนอท่าทีในการเจรจาของประเทศไทยให้มีความ

สมบูรณ์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 

	 ข้อเสนอแนะ	

 ควรมีการจัดตั้งคณะท�างาน ซ่ึงประกอบไปด้วย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าท่าทีของประเทศไทย เพื่อจัด

ท�าท่าทีของประเทศไทยในการเจรจาฯ ท่ีเป็นปัจจุบันและ 

เพื่อผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานของประเทศไทยในระดับ

ประเทศที่สอดคล้องกับท่าทีการเจรจาของประเทศไทย

	 ๒.๓)	กำรจัดท�ำข้อเสนอกำรมีส่วนร่วมของประเทศ

ในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศภำยหลังป ี	 ค.ศ.	 ๒๐๒๐	

(Intended	Nationally	Determined	 	Contribution:	

INDC)	ของประเทศไทย

 ตามที่ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีใน

อนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 

Climate Change: UNFCCC) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ 

โดยมี ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ท�าหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของ 

อนุสัญญาฯ น้ัน ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่  ๑๙  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเชิญชวนให้ภาคีเตรียม

การเกี่ยวกับการเสนอ "Intended Nationally Determined 

Contributions  (INDCs)" ซึ่งเป็นการแสดงข้อเสนอการมีส่วน

ร่วมของแต่ละประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการ

ด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี 

ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) เพื่อเป็นพื้นฐานส�าหรับการเจรจา

ของที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๑ ณ กรุงปารีส 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มวีตัถปุระสงค์ 

ในการก�าหนดข้อตกลงใหม่ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และต่อมา 

ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๐ ได้มีมติมอบหมายให้

ส�านกัเลขาธกิารอนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศน�า INDC ที่ภาคีส่งมาก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 

๒๕๕๘ ไปวิเคราะห์ในภาพรวม จัดท�าเป็นรายงาน Synthesis 

Report ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

	 ผลกำรด�ำเนินกำร

 สผ. ได้ท�าการศึกษาเพื่อจัดท�าข้อเสนอการมีส่วนร่วม

ของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้าน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 

(INDC) ประกอบด้วย การศึกษาศักยภาพและจัดท�าเป้าหมาย

การลดก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานและขนส่ง ภาคการ

จัดการของเสีย ภาคการจัดการกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

และการจัดท�า INDC ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในกระบวนการศึกษาให้

ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งการจัด

ประชุมกลุ่มย่อย การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
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และการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้างต่อผลการศึกษา 

(ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือน

กระจกและการด�าเนินงานด ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (INDC) ได้ก�าหนดเป้าหมาย

การลดก๊าซเรือนกระจก ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ขั้นต�่าที่ร้อยละ 

๒๐ จากกรณีปกติ (Business-As-Usual: BAU) และขั้นสูงที่

ร้อยละ ๒๕ จากกรณีปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ และจากคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นนโยบาย

ส�าคัญของประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยให้ส�านกังบประมาณสนบัสนนุงบประมาณ และให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลด

ก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวรวมถึงการด�าเนินงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงการ 

ต่างประเทศสนับสนุนการประสานงานกับองค์กรและกองทุน

ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของประเทศไทย

ให้สามารถบรรลุเป้าหมายขั้นสูงได้ ทั้งนี้ สผ. ได้จัดส่ง INDC  

ต่อส�านกัเลขาธกิารอนสุญัญาฯ แล้ว เมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกมาจากการ

คาดการณ์ด้วยแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ที่มีปัจจัยด้านสงัคม

และเศรษฐศาสตร์เป็นตัวแปรซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได้อีกใน

อนาคตตามลกัษณะสงัคมเศรษฐกจิของไทย 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสนับสนุนทั้งด้าน

นโยบายและงบประมาณของหน่วยงานหรือภาคเอกชนจะ

ท�าให้เกิดส�าเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย  

	 ข้อเสนอแนะ	

 เพือ่ให้เกดิการลดก๊าซเรอืนกระจกอย่างมปีระสทิธภิาพ

เกิดประสิทธิผล ควรศึกษาเพิ่มเติมส�าหรับศักยภาพลดก๊าซ

เรือนกระจกในภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเมือง ภาคเกษตร  

ภาคป่าไม้ เป็นต้น และท�าการทบทวนเป้าหมายให้เหมาะสม 

กับสภาพสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาแผนการลดก๊าซ 

เรือนกระจกของประเทศ 



รายงานประจำาปี ๒๕๕๘68

	 ๒.๔)	กำรด�ำเนินงำนลดก๊ำซเรือนกระจกที่เหมำะสม

ของประเทศ	 (Nationally	 Appropriate	Mitigation	

Actions:	NAMAs)

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดท�าเจตจ�านงการด�าเนินงานลดก๊าซ 

เรอืนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMAs Pledge) ซ่ึงเป็นการ

ด�าเนินงานตามมติการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) 

ที่ให้ประเทศก�าลังพัฒนาด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่

เหมาะสมในบริบทของตนเองตามการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้

เกิดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเมื่อ

เทียบกับปริมาณการปล่อยในกรณีปกติ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. 

๒๕๖๓) โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และ

ศักยภาพ พร้อมเชิญชวนให้ประเทศก�าลังพัฒนาแสดงเจตจ�านง

การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมดังกล่าวให้

	 ผลกำรด�ำเนินกำร		

 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

มหาชน) ได ้ว ่าจ ้างศึกษาศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทยภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 

จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ร้อยละ 

๒๕ ใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) แผนอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ 

ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๓) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม และแผนแม่บทในการ

พัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พบว่า ในภาคพลังงานและขนส่ง สามารถ

ประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากแผนดังกล่าว  

ได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

โดยเทียบเคียงกับกรณีปกติ ที่ใช้ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 

เป็นปีตัง้ต้น โดยส่วนด�าเนนิการเองภายในประเทศ (Domestically-

supported NAMAs) มีศักยภาพลดได ้  ๒๓ ล ้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือประมาณร้อยละ ๗ และส่วน

ที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ (Internationally-

supported NAMAs) มีศักยภาพลดได ้  ๕๐ ล ้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือประมาณร้อยละ ๑๓ 

 สผ. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก 

ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการแสดงเจตจ�านงการด�าเนินงานลดก๊าซ

เรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย และตัวเลขศักยภาพ

การลดก๊าซเรอืนกระจก ร้อยละ ๗-๒๐ และการแสดงเจตจ�านง

ดังกล่าวน้ี ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการจัดท�าแนวทางการแสดง

เจตจ�านง (Pledge) การด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกทีเ่หมาะสม

ของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการ

นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเม่ือวันท่ี  

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้  รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พลเอก ดาว ์พงษ์  

รัตนสุวรรณ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐ

ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๐ (COP 20) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสาร

เกียวโต สมัยที่ ๑๐ (CMP 10) ได้ประกาศแสดงเจตจ�านงการ

ด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ  

ในระหว่างการกล่าวถ้อยแถลงในการประชมุดงักล่าว ณ กรงุลมิา 

สาธารณรัฐเปรู เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อมได ้ยื่นหนังสือแสดง

เจตจ�านงอย่างเป็นทางการต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญา

สหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) เ ม่ือวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  

โดยประเทศไทยยื่นหนังสือแสดงเจตจ�านงฯ เป็นล�าดับที่ ๕๘

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 ระบบตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ (Measurement, 

Reporting, & Verfication: MRV) ที่มีประสิทธิภาพที่

ประเทศไทยจะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

	 ข้อเสนอแนะ	

 เร่งพัฒนาความร่วมมือ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ

ลดก๊าซเรือนกระจก และระบบ MRV รวมถึงการเข้าถึงแหล่ง

เงินสนับสนุนแก ่ทุกภาคส่วน จึงจะท�าให ้สามารถบรรลุ 

เป้าหมายได้ โดย สผ. ต้องเตรียมความพร้อมในการเป็น 

ศูนย์ประสานงานกลาง NAMAs
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	 ๓)	อนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลก:	กำรประชุมคณะ

กรรมกำรมรดกโลก	สมัยสำมัญ	ครั้งที่	๓๙	

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐  

อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครอง 

มรดกโลก (World Heritage Convention) โดยประเทศไทย 

เข้าร่วมเป็นรฐัภาคใีนอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๗ 

กันยายน ๒๕๓๐ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๓๔ เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อท�าหน้าที่ดูแล

รับผิดชอบในการน�าเสนอรายช่ือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

และทางธรรมชาติเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก รวมทั้ง 

การด�าเนินงานอื่นๆ ตามข้อผูกพันของอนุสัญญาว่าด้วยการ

คุ ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และมี

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญา

คุ้มครองมรดกโลก (National focal Point) และฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการแห่งชาติฯ

	 ผลกำรด�ำเนินกำร		

 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาประเทศไทยได้มกีารด�าเนนิการ

ตามพันธกรณีอนุสัญญามาโดยตลอด โดยปัจจุบันประเทศไทย

มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีได้รับการ 

ขึน้บญัชเีป็นแหล่งมรดกโลกจ�านวนทัง้สิน้ ๕ แหล่ง ประกอบด้วย 

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ๓ แหล่ง ได้แก่ (๑) เมือง

ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (๒) นครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา (๓) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาต ิ๒ แหล่ง ได้แก่ (๑) เขตรกัษาพนัธุส์ัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง (๒) พื้นท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น –  

เขาใหญ่ และมีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่

ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์

มรดกโลก จ�านวนท้ังสิ้น ๓ แหล่ง ได้แก่ (๑) เส้นทางเชื่อมต่อ

ทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถาน ที่เกี่ยวข้อง 

ปราสาทหินพนมรุ้ง และประสาทเมืองต�่า (๒) วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร (วัดพระบรมธาตุ) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

(๓) อนุสรณ์สถานแหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ

เชยีงใหม่ นครหลวงของล้านนา นอกจากนี ้ยังมีแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรม และทางธรรมชาติท่ีอยู ่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น 

(Tentative List) และอยูร่ะหว่างการน�าเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก 

คือ (๑) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี และ 

(๒) พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ  

ครั้งที่ ๓๙ ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ กรุงบอนน์ สหพันธรัฐเยอรมนี โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (พลเอก ดาว ์พงษ์  

รัตนสุวรรณ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าว 

โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 

ได้แก่ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมองค์การระหว่าง

ประเทศ กรมศลิปากร กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 

กรมทางหลวง และ สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ และหน่วย

ประสานงานกลางอนุสัญญาคุ ้มครองมรดกโลก โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้ง น้ีมีวาระการประชุม 

ที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ (๑) การรายงาน

สถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และ

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (๒) การน�าเสนอพื้นที่ 

กลุ ่มป ่าแก ่งกระจานเป ็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  และ  

(๓) การน�าเสนออนสุรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภมูทิศัน์วฒันธรรม

ของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อ

เบื้องต้นแหล่งมรดกโลก (Tentative List)

 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกประชุมสมัย

สามัญ ครั้งที่ ๓๙ มีข้อมติที่ส�าคัญ ได้แก่

 (๑) การรายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่แหล่ง

มรดกโลก

  (๑.๑) พืน้ทีก่ลุม่ป่าดงพญาเยน็ – เขาใหญ่ ทีป่ระชมุ

ได ้ร ้องขอให้ประทศไทยด�าเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ  

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่การป้องกันและ

ปราบปรามการตัด การค้าและขนย้ายไม้พะยูง การป้องกัน 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การจัดการการท่องเที่ยวและการบูรณาการการบริหารจัดการ

พื้นที่ฯ และจัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วย

เอกสารสรุปต่อศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการ

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา

ความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – 

เขาใหญ่ ไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย

  (๑.๒) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  

ที่ประชุมได้ร้องขอให้ประเทศไทยด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 

ได้แก่ ๑. เสนอแนะให้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงฝีมือ

และทักษะความรู ้ ความช�านาญของช่างฝีมือที่รับผิดชอบ 

ในการอนุรักษ์ ๒. ให้พัฒนาแผนที่ครอบคลุมการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์ด้วยความช่วยเหลือจากผู ้เชี่ยวชาญและ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสหวิทยาการด้านต่างๆ ๓. จัดท�า

แผนการจัดการแหล่งมรดกโลกให้เป็นปัจจุบัน ๔. ประสานกับ 
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ยูเนสโก องค์กรที่ปรึกษา นักวิชาการและนักอนุรักษ์จาก

ประเทศต่างๆ จัดการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อ

อภิปรายในเรื่องปรัชญาการอนุรักษ์ในการใช้อิฐท่ีสัมพันธ์กับ

แหล่งประเภทต่างๆ ๕. ขอให้ระงับการก่อสร้างใหม่ในแหล่ง 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นระดับสากล และให้มี

กลไกควบคุมที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายชาติท่ีเกี่ยวกับ

การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลก ๖. ขอให้

จัดส่งข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับโครงการการฟื้นฟู ซ่ึงเป็นส่วน

หนึ่งของการด�าเนินงานภายหลังน�้าท่วมและโครงการหลักที่จะ

ท�าในอนาคตในแหล่งทรพัย์สนิและพืน้ทีก่นัชนให้กบัศนูย์มรดกโลก

เพื่อให้องค์กรที่ปรึกษาทบทวน และร้องขอให้ด�าเนินการจัดส่ง

รายงานสถานภาพการอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วยเอกสารสรุป ต่อ

ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อน�าเสนอ

คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ  

ครั้งที่ ๔๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 (๒) การประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก มีแหล่ง

มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นแหล่งมรดกโลก จ�านวน ๒๔ แหล่ง เป็นแหล่งมรดกทาง

วัฒนธรรม จ�านวน ๒๓ แหล่ง และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

และธรรมชาต ิ(Mixed Sites) จ�านวน ๑ แหล่ง ซึ่งท�าให้ปัจจุบัน

มีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ จ�านวน 

๑,๐๓๑ แหล่ง ใน ๑๖๓ ประเทศ โดยแบ่งออกเป็นแหล่งมรดก

ทางวัฒนธรรม ๘๐๒ แหล่ง แหล่งมรดกทางธรรมชาติ ๑๙๗ 

แหล่ง และแหล่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Mixed 

Sites) ๓๒ แหล่ง ในประเทศจากรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ท้ังหมด 

๑๙๑ ประเทศ

 ในส่วนของประเทศไทยได้น�าเสนอการขึ้นทะเบียน

แหล่งมรดกทางธรรมชาต ิพืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจานด้วยหลกัเกณฑ์ 

ข้อที่ (X) ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะ

กรรมการมรดกโลกพิจารณาแล้วเห็นว่าเน่ืองจากขาดข้อมูล

บางประการ จึงเห็นควรส่งเอกสารกลับให้ประเทศไทยด�าเนิน

การเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของเอกสาร (Referral) 

ได้แก่ การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนชุมชนกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ี 

โป่งลกึ – บางกลอย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน การปรับปรุง

ข้อมูลสถานภาพการอนุรักษ์ประชากรส�าคัญของชนิดพันธุ ์ 

ทีถ่กูคกุคาม การจดัการทรพัยากรชวีภาพและการบรูณาการความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน และคณะกรรมการมรดกโลกมีความ

ยินดีต่อการด�าเนินการจัดท�าแผนขับเคลื่อน (Road Map)  

ของประเทศไทยเพื่อผลักดันให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติ และขอให้ประเทศไทยน�าเสนอเอกสาร

การขึ้นทะเบียนฯ ต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณา 

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๐ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

 (๓) การปรับปรุงทะเบียนแหล่งมรดกโลกในภาวะ

อันตราย ที่ประชุมมีมติถอดถอนรายชื่อแหล่งมรดกโลกที่อยู่ใน

ภาวะอันตราย ๑ แหล่ง ได้แก่ Los Katíos National Park 

(Colombia) และเพิ่มเติมบัญชีรายช่ือแหล่งมรดกโลกที่อยู่ใน

ภาวะอันตราย ๓ แหล่ง ได้แก่ ๑). Hatra (Iraq) ๒) Old City of 

Sana’a (Yemen) และ ๓) Old Walled City of Shibam 

(Yemen) ท�าให้ปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย 

รวมทั้งส้ิน ๔๘ แหล่ง แบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

๓๐ แหล่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ๑๘ แหล่ง  

ซึ่งแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในภาวะอันตราย 

ในการประชุมครั้งนี้ ล้วนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมท่ีได้

รับการคุกคามจากภาวะสงคราม

 ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมดังกล่าว สผ. ในฐานะ

หน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกร่วมกับ

กระทรวงการต่างประเทศ ได้ด�าเนินการนัดหมายกรรมการ

มรดกโลก จ�านวน ๑๙ ประเทศ จากทั้งสิ้น ๒๑ ประเทศ ผู้แทน

ศูนย์มรดกโลก และผู้แทนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ 

(IUCN) เพื่อหารือในระดับทวิภาคี (Bilateral) เกี่ยวกับความ

พยายามและแนวทางการด�าเนินงานของประเทศไทยในการ

ดูแล และแก้ปัญหาในพื้นที่มรดกโลกและมรดกทางธรรมชาติ

ของประเทศไทย และน�าเสนอแผนขับเคลื่อน (Road Map)  
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เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่เป็นมรดกโลกอย่าง

ยัง่ยนืและไม่ถกูบรรจไุว้ในบญัชแีหล่งมรดกโลกในภาวะอนัตราย 

และแผนขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้พื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยผู้แทนกรรมการมรดกโลกส่วนใหญ่

ให้การสนบัสนนุประเทศไทยต่อความพยายามในการด�าเนนิการ

ตามแผนขับคลื่อน (Road Map) ดังกล่าว

	 ปัญหำและอุปสรรค

 เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัย

สามัญ ครั้งที่ ๓๙  ประเทศไทยไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

มรดกโลก จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการมรดกโลกได้ จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้กระบวนการ 

โน้มน้าว (Lobby)  กรรมการมรดกโลกทั้ง ๒๑ ประเทศให้เห็น

ชอบตามที่ประเทศไทยเสนอ และน�าเสนอความเห็นของ

ประเทศไทยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป ซึ่งใน

การด�าเนินการนัดหมายกรรมการมรดกโลกคณะผู้แทนไทยมี

ระยะเวลาในการด�าเนินงานเพียง ๓ วัน ก่อนที่วาระการประชุม

เพื่อพิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ ่มป่า 

ดงพญาเยน็ – เขาใหญ่  และการน�าเสนอพืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน

เป็นมรดกโลกจะเริ่มขึ้น และเนื่องจากกรรมการมรดกโลก 

มภีารกจิในการประชมุอย่างต่อเนือ่งและมรีฐัภาคอีืน่ๆ ทีม่คีวาม

ประสงค์จะพบปะหารือกับกรรมการมรดกโลกเช่นเดียวกัน  

จึงเป็นการยากที่กรรมการมรดกโลกจะสามารถจัดสรรเวลา 

เพื่อพบปะหารือกับคณะผู ้แทนไทย และด้วยความร่วมมือ 

ร ่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ท�าให้คณะผู ้แทนไทย 

ได้มโีอกาสหารือร่วมกบักรรมการมรดกโลกจ�านวน ๑๙ ประเทศ  

จากจ�านวนทั้งสิ้น ๒๑ ประเทศ

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 เงื่อนไขความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามพันธกรณี

อนุสัญญาคุ ้มครองมรดกโลก คือการที่แหล่งมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม และทางธรรมชาติของรัฐภาคีได้รบัการปกป้องและ

คุม้ครองภายใต้กลไกการด�าเนนิงานของรัฐภาคีนั้นๆ ที่สอดคล้อง 

กับพันธกรณีในอนุสัญญาฯ ท�าให้แหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ใน 

รัฐภาคีนั้นคงอยู่เป็นมรดกอันล�้าค่าของมวลมนุษยชาติ

	 ข้อเสนอแนะ

 การด�าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดก

โลก จะประสบผลส�าเร็จได้จ�าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ

ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการด�าเนินงาน

๒.๗.๒	ควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศระดับทวิภำคี	

ระดับภูมิภำค	และระดับโลก
	 ๑)	ควำมร่วมมือในกรอบอำเซียน

	 ๑.๑)	กำรเข้ำร่วมกำรประชุมคณะท�ำงำนอำเซียน

ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

  คณะท�างานอาเซียนด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๕๘ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ได ้มีมติเห็นชอบกับกรอบเน้ือหาของร ่าง

แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ฉบับแรก (ASEAN Joint Statement on Climate Change 

2015) Zero Draft ซึ่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ในฐานะประธาน

อาเซียนปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้ยกร่างแถลงการณ์ดังกล่าวขึ้น 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางคณะท�างาน

อาเซียนด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ประสาน

หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง เมื่อวันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

เพื่อขอรับข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้าน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้เข้าร่วมประชุมหารือ

ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  

ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อพิจารณาร่างแถลงการณ์ร ่วม

อาเซียนด ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับแรก  

ซ่ึงบรรจุข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประเทศสมาชิก

อาเซียนแล้ว ซึ่งในคราวการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒๖ (26th Meeting of the ASEAN 

Senior Officials on the Environment: 26th ASOEN) เมื่อ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐ

มาเลเซีย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับแถลงการณ์ร่วมอาเซียน

ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (ASEAN Joint Statement 

on Climate Change 2015) โดยมอบให้สหพันธรัฐมาเลเซีย 

ในฐานะประธานอาเซียนเสนอแถลงการณ์ร ่วมอาเซียนฯ  

ต ่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด ้านสิ่งแวดล ้อม (ASEAN 

Environment Ministers) ในปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  

ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และที่ประชุมสุดยอด 
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ผู ้น�าอาเซียน ครั้ง ท่ี ๒๗ (the 27th ASEAN Summit)  

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อขอรับ

ความเห็นชอบต่อไป รวมทั้งมอบให้สหพันธรัฐมาเลเซีย 

ประสาน ส�านกัเลขาธกิาร UNFCCC เพือ่กล่าวถ้อยแถลงการณ์ฯ 

ในฐานะกลุ ่มประเทศอาเซียนต ่อท่ีประชุมระดับสูงของ 

UNFCCC COP 21

 สาระส�าคัญของแถลงการณ์ร ่วมอาเซียนด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on 

Climate Change 2015) ประกอบด้วย การแสดงถึงจุดยืนร่วม

กันของประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมิให้อุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึนเกิน ๒ 

องศาเซลเซียส และการปรับตัวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศภายใต้หลักการของการรับผิดชอบร่วมกันในระดับ 

ที่แตกต่างกัน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะท�าให้

บรรลุผลในเรื่องความยั่งยืนในการจัดการป่าไม้ ความมั่นคงทาง

อาหาร การลดภัยพิบัติ และการแก้ไขปัญหาความยากจนใน

ภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังการผลักดันให้มีการสนับสนุนกลไก

ทางการเงิน และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมถึง การ

พัฒนาเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนและการให้ความช่วยเหลือ

ทางด้านเทคโนโลยี 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ	

 ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ เพือ่เผยแพร่

องค์ความรูเ้ป็นเงือ่นไขส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิความส�าเรจ็ได้ 

	 ข้อเสนอแนะ	

 แนะน�าให้มีศูนย์ (Center) ในอาเซียนอย่างเป็น

ทางการเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง

	 ๑.๒)	 กำรประชุมคณะท�ำงำนอำเซียนว่ำด้วยกำร

อนุรักษ์ธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	สมัยที่	

๒๕	(AWGNCB	25th ) (ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ)

 การประชุมคณะท�างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ(ASEAN Working 

Group on Nature Conservation and Biodiversity : 

AWGNCB) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและติดตาม

ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน และ

พิจารณากิจกรรมที่จะด�าเนินการร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้  

ผลการประชมุจะน�าไปเสนอในการประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีน

ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการประชุมในระดับปลัดกระทรวง 

ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ประเทศไทย โดย ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วย

ประสานงานกลางศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�างานอาเซียนว่า

ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ครั้งที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม 

อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ 

รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วยผู้แทนจากชาติสมาชิกอาเซียน จ�านวน ๘ ประเทศ 

ผู้แทนจากส�านักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากศูนย์อาเซียน

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้แทนจากองค์กร 

หุ ้นส่วนคณะท�างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการประชุมที่ส�าคัญ มีดังนี้

 (๑) ร ่างกรอบข้อตกลงอาเซียนว่าด ้วยการเข ้าถึง 

และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพและ

ทรพัยากรพนัธกุรรมอย่างเท่าเทยีมและยตุธิรรม : คณะท�างานฯ 

เห็นชอบที่จะไม่ด�าเนินการเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบข้อตกลง 

อาเซยีนฯ อกีต่อไป และเหน็ชอบทีจ่ะรายงานผลการด�าเนนิงาน

ดังกล ่าวต ่อเจ ้ าหน ้าที่ อาวุ โสอาเซียนด ้านสิ่ งแวดล ้อม  

และคณะกรรมการบรหิารศนูย์อาเซยีนว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

 (๒) โปรแกรมงานอุทยานมรดกแห ่ งอา เซียน :  

คณะท�างานฯ รับทราบการรับรองอุทยานมรดกแห่งอาเซียน
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สองแห่ง ได้แก่ Mt. Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary 

และ Tubbataha Reefs Natural Park ในส่วนการเสนอพื้นที่

คุ ้มครองของประเทศไทยสองแห่งเพิ่มเติมเป็นอุทยานมรดก

แห่งอาเซียน ได้แก่ หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง ผู้แทนประเทศไทย 

(โดยกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื) รายงานว่าขณะนี้

อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อเสนอศูนย์อาเซียนฯ

 (๓) แผนกลยุทธ์ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ :    คณะท�างานฯ 

รับทราบรายงานของศูนย์อาเซียนฯ เรื่องแผนกลยุทธ์ศูนย์

อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB Strategic 

Plan) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

 (๔) โครงการการประยุกต ์ใช ้หลักการการจัดการ

ชายฝั ่งแบบบูรณาการมาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: คณะ

ท�างานฯ รับทราบความคืบหน้าการด�าเนินงานโครงการความ

ร่วมมือระหว่างศูนย์อาเซียนฯ กับโครงการสร้างพันธมิตรเพื่อ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทะเลเอเชียตะวันออก (PEMSEA) 

เพื่อบรรลุเป้าหมายไอจิ โดยการประยุกต์ใช้หลักการการจัดการ

ชายฝั ่งแบบบูรณาการมาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

จัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

 (๕) การเตรียมการส�าหรับการประชุมระดับภูมิภาค

อาเซียนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่สอง (Second 

ASEAN Conference on Biodiversity - ACB 2016): คณะ 

ท�างานฯ เห็นชอบเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุม ACB 2016 ซึ่งก�าหนดว่าจะจัดในเดือนมกราคม ๒๕๕๙

 (๖) ข้อเสนอเพื่อจัดท�าแถลงการณ์ร่วมและแผนปฏิบัติ

การเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามไม่ให้สูญพันธุ์ (Joint 

Statement and Action Plan to Protect Threatened 

Species from Extinction): คณะท�างานฯ รบัทราบรายงาน

ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเรื่องข้อเสนอเพื่อจัดท�า

แถลงการณ์ร่วมและแผนปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์ที่ถูก

คุกคามไม่ให้สูญพันธุ์ และขอให้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ให้ครอบคลุมเนื้อหาด้านการ

จัดการภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือ

จากภยัคกุคามจากการลอบค้าสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้จะสญูพนัธุ์

	 ๑ .๓) 	 กำรประชุมคณะท� ำงำนอำ เซี ยนด ้ ำน 

สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	ครั้งที่	๑๓	(13th	AWGESC)

 คณะท�างานอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองที่ย่ังยืน หรือ 

ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable 

Cities (AWGESC) ได้มีการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมเมืองท่ี

ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมี ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยประสาน

งานกลางของประเทศไทย (National Focal Point) และ

ปฏิบัติงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนภายใต้คณะ

ท�างานอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน  ซึ่งมีภารกิจที่ต้อง

ด�าเนินการตามแผนงานการจัดตั้ งประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 

Blueprint) ในข้อ D5 ด้านการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการ

ด�ารงชีวิตในเมืองต่าง ๆ ของอาเซียนและเขตเมือง และข้อริเริ่ม

อาเซียนว่าด้วยเมืองที่มีลักษณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่ผ่านมา 

คณะท�างานฯ มีการด�าเนินงาน ได้แก่ การจัดท�ากรอบการ

ด�าเนินงานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การพัฒนา

ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ด้านน�้า และด้านขยะ

และพื้นที่สีเขียว โดยมีรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ี

ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable Cities 

Award) ที่ก�าหนดให้มีขึ้นทุก ๓ ปี ส�าหรับเมืองในภูมิภาค

อาเซียนที่มีประชากร ๒๐,๐๐๐ คนขึ้นไป เพื่อเป็นมาตรการ

กระตุ้นให้เมืองด�าเนินงานตามกรอบและตัวชี้วัดที่ก�าหนด   

การประชุมคณะท�างานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๕ 

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
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	 ผลกำรด�ำเนินงำน		

 สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย

และผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�างานอาเซียนด้าน

สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑๓ (13th AWGESC) ระหว่างวัน

ที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมือง Da Lat สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ในการประชุมครั้งน้ี ประเทศไทยได้เสนอ

จัดการศึกษาดูงานเพื่อถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ 

ผู ้แทนคณะท�างานด ้านสิ่ งแวดล ้อมเมืองท่ียั่ งยืน หัวข ้อ 

Knowledge Sharing on Environmentally Sustainable 

Cities (ESC) Management Regarding Thailand’s 

Ph i l o sophy  o f  Su f fi c i ency  E conomy  และ 

ที่ประชุมเห็นชอบต่อข้อเสนอของประเทศไทย การศึกษาดูงาน

ดังกล่าวประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพ โดยจัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิก

อาเซียนภายใต้คณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง 

ที่ยั่งยืนให้ความสนใจเข้าร่วม

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ความส�าเร็จของการด�าเนินงานมาจากความมุ่งมั่นและ

ชัดเจนในการเป็นประเทศแรกที่ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพจัด

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองส�าหรับ 

ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้คณะท�างานอาเซียนด้าน

สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้าน

สาระวิชาการโดยร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตาม 

พระราชด�าริ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

การประชุมคณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities ครั้งที่ ๑๓ (13th AWGESC)

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมือง Da Lat สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 ข้อเสนอแนะ

 เพื่อให ้การขับเคลื่อนความร ่วมมืออาเซียนด ้าน 

ส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ควรจัดท�า

ยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงานด้าน

ส่ิงแวดล้อมเมืองในระดับภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและองค์กร

เกี่ยวข้อง ขยายเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ตลอดจน

น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดภายใต้โครงการ

ตามพระราชด�าริ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

	 ๒)	ควำมร่วมมือกับสหประชำชำติ	 องค์กรระหว่ำง

ประเทศ	และทวิภำคี

	 ๒.๑)	กำรประสำนงำนภำยใต้กรอบควำมร่วมมอืของ

คณะกรรมำธกิำรแม่น�ำ้โขง

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานด�าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม

ภายใต้คณะกรรมการแม่น�้าโขงแห่งชาติไทย โดยได้สนับสนุน

การด�าเนินงาน อาทิ แผนงานสิ่งแวดล้อม (Environment 

P r o g r amme -EP )  แผน ง านพัฒนา ลุ ่ มน�้ า  ( B a s i n 

Development Plan-BDP) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ

บุคลากร (Integrated Capacity Building Programme-

ICBP) โครงการความคิดริเริ่มในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation Initiative-

CCAI) และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตามแผนงานต่างๆ 

เช่น แผนงานการจัดการข่าวสารและองค์ความรู้ (Integrated 

Knowledge Management Programme-IKMP) แผน

งานการประมง (Fishery Programme-FP) และแผนงานไฟฟ้า

พลังน�้า (Hydropower Programme-HP) เป็นต้น
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	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 สผ. ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่อ โครงการ กิจกรรม และโปรแกรมงานของ

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

ประเทศมากกว่า ๓๐ ครั้ง ดังเช่น การประชุมปรึกษาหารือ

ภายในประเทศ เรือ่ง การศกึษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน�้า

ในแม่น�้าโขงสายประธาน การประชุมหารือและประเมินผลการ

ด�าเนินงานครั้งสุดท้ายของแผนงานการเสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากรแบบองค์รวม การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดท�าแผน

ปฏิบัติการระดับประเทศ (National Indicative Plan: NIP) 

ของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: 

MRC) การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินผล

โครงการโดยใช้เครือ่งมอืประเมนิความยัง่ยนืโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้

ระดับลุ ่มน�้าที่รวดเร็ว (Rapid Basin-wide Hydropower 

Sustainability Assessment Tool: RSAT) การปรึกษาหารือ

ระดับประเทศเพื่อพิจารณาร่างกรอบตัวชี้วัดของ MRC ในการ

บริหารจัดการลุ่มน�้าโขง และร่างรายงานการทบทวนสภาพ

จ�าลองทั่วลุ่มน�้าในอนาคต การประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับ

ภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 

สิง่แวดล้อมและการจดัการความเสีย่งของโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้

ในแม่น�้าโขงสายประธานและล�าน�้าสาขาแม่น�า้โขง การประชมุ

เชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาคเก่ียวกบัการระบุพื้นที่ลุ่มน�้าที่มีความ

อ่อนไหวทางระบบนิเวศวิทยาเพื่อการวางแผนไฟฟ้าพลังน�้า 

การประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง การประเมินผลกระทบในระดับ

ลุ่มน�้าของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมระดับ

ภูมิภาคเพื่อการประสานการด�าเนินการโครงการความคิดริเริ่ม

ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุม

หารือระดับภูมิภาค เรื่อง แบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในลุ่มน�้าโขงตอนล่าง เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ

แม่น�้าโขงแห่งชาติไทยใช้เป็นข้อมูลประกอบการเจรจาและ

ก�าหนดท่าทีของประเทศไทยในการประชุมในระดับคณะ

กรรมาธิการแม่น�้าโขงต่อไป

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 การประสานงาน การมีส่วนร่วม การสนับสนุนข้อมูล 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

	 ข้อเสนอแนะ

 การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในคณะ

กรรมาธกิารแม่น�า้โขงต้องให้ความส�าคญักบัการบรูณาการข้อมูล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรอย่าง

เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ เพื่อใช้ประกอบการ

ก�าหนดท่าทีในเวทีเจรจาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

	 ๒.๒)	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำค	The	

5th	Wetlands	Link	International–Asia	Conference	

 การประชุม The 5th wetlands link International-

Asia Conference เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้น

ระหว่างวนัที ่๒๔-๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 

กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทย โดยส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 

ศูนย์แรมซาร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Ramsar Regional 

Center – East Asia) สาธารณรฐัเกาหลี และเครอืข่ายพืน้ทีชุ่ม่น�า้

ระหว่างประเทศ (Wetland Link International-WLI) โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการ

ท�างานของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ

พื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ๒) เพื่อพัฒนากลยุทธ์

เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย 

WLI ในภูมิภาคเอเชีย และ ๓) เรียนรู้ แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์อื่น ซึ่งจะสนับสนุนการด�าเนินงาน

การศึกษาดูงานในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 

สิรินธร อ.ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี



รายงานประจำาปี ๒๕๕๘76

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	

 การประชุมแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

 (๑) การบรรยายผลการด�าเนินงานของผู ้แทนแต่ละ

ภาคส่วนและอภิปรายกลุ ่ม เพื่อเป็นตัวอย่างการปรับปรุง 

พัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู ้ด ้านพื้นท่ีชุ ่มน�้า เช ่น 

Wetland Park and Environment Education in China 

โดย Dr.Chen Kelin, สาธารณรัฐประชาชนจีน Experience 

Sharing on Wetland Visitor Center Management  โดย 

Stuart Blanch, เครือรัฐออสเตรเลีย Linking people and 

wetlands for effective management and wise use of 

wetlands in Hokkaido, โดย Dr.Katsumi Ushiyama, ประเทศ

ญีปุ่น่ เป็นต้น 

 (๒) การศึกษาดูงานในพื้น ท่ีอุทยานสิ่ งแวดล ้อม

นานาชาติสิรินธร อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี โดยรับฟัง

บรรยายพิเศษ จาก ดร.สนใจ หะวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งน�าเสนอข้อมูลการ

ด�าเนินงานตามแนวทางอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ

พื้นที่ตั้งแต่ต้นน�้า (ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ) จนถึงปลายน�า้ ซ่ึงน�ามาซึง่การเปลีย่นแปลง

ของระบบนิเวศในพื้นที่จากพื้นที่แห้งแล้ง อันมีสาเหตุมาจาก

การบุกรุกท�าลายป่าต้นน�้า รวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน

ตามแนวชายฝั ่งทะเลบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีผู ้เข้าร่วม

ประชุมจากผู ้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวข ้องกับการส ่งเสริมการเรียนรู ้ เกี่ยวกับพื้นที่ชุ ่มน�้า  

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้แทนศูนย์ศึกษา

ธรรมชาต ิจากประเทศในภมูภิาคเอเชียรวมทัง้สิน้ประมาณ ๖๐ คน 

๒.๘	กำรติดตำมประเมินผลนโยบำย	แผน	และ
มำตรกำรต่ำงๆ

๒.๘.๑	รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม

 การจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น

ภารกิจที่ต้องด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปีตามพระราชบัญญัต ิ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๓ (๑๓) ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ

ต้องเสนอรายงานเก่ียวกับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ทัน

ต่อสถานการณ์ปัญหาสิง่แวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

และเพื่อน�าไปเป็นข้อมูลทางวิชาการในการก�าหนดแนวทาง

ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่ส่ง

ผลต่อสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในประเทศที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับ

โลก ภูมิภาค และระดับประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงกลาง

ป ี  พ.ศ .  ๒๕๕๘ ภายใต ้กรอบที่ โครงการสิ่ งแวดล ้อม 

แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Environment Programme : 

UNEP) เป็นการวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิด DPSIR (Divers-

Pressures-State–Impacts-Responses) แสดงถึงสภาวะ

กดดัน สาเหตุและปัญหา สถานการณ์ ผลกระทบ และการตอบ

สนอง เพื่อบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

ที่ เกิดขึ้น รวมทั้ง การคาดการณ์แนวโน้มและผลกระทบ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จากการศกึษาตดิตามพบว่า 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มดีขึ้น เช่น มลภาวะจาก 

ฝุ่นละอองมีปริมาณลดลง การเกิดขยะชุมชนและขยะตกค้าง 

ในประเทศลดลง พื้นที่ สีเขียวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ส�าหรับสถานการณ์ 

ส่ิงแวดล้อมที่มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่า 

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดภัยแล้ง ความ

เสือ่มโทรมของทรพัยากรทางทะเล เป็นต้น ทัง้นี ้การประมวลผล

และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ข้างต้น โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะอนุกรรมการจัดท� ารายงานสถานการณ ์คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ 

ผู ้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ และได้มีการน�าเสนอประเด็น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน 

๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ ๒) พื้นที่ปนเปื้อนมลพิษของประเทศไทย และ 

๓) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ ์ทาง

ธรรมชาติ โดยได้ท�าการศึกษาสถานการณ์ ผลกระทบ รวมท้ัง

การด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหา การส�ารวจข้อมูลจากพื้นที่ 

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ คณะผู้เชี่ยวชาญ และ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อน�าไปสู ่จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม (Green Growth) และใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานของผู ้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าไปใช้ในการ

วางแผนและตัดสินใจ และเป็นข้อมูลช่วยสร้างความรู้ความ

เข้าใจและความตระหนักแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ
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	 ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเก็บข้อมูล

ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ โดยมีการรวบรวมตาม

เรื่องที่ส�าคัญ โดยเน้นการเก็บข้อมูลตามรายสาขาสิ่งแวดล้อม

อย่างบูรณาการ

๒.๘.๒	กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ลุ่มน�้ำ

ชั้นที่	๑	(ลุ่มน�้ำภำคใต้)

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๘  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบกับการก�าหนดชั้นคุณภาพลุ ่มน�้ าของประเทศ  

ซึ่งจ�าแนกพื้นที่ลุ่มน�้าออกเป็น ๕ ระดับชั้นคุณภาพ ตามความ

ส�าคญัในการควบคุมระบบนเิวศของลุม่น�า้ และก�าหนดข้อเสนอแนะ

มาตรการการใช้ที่ดินในแต่ละชั้นประกอบ โดยให้ความส�าคัญ

กับการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน�้า และจากการ

ติดตามและประเมินผลการก�าหนดนโยบายดังกล่าวพบว่า 

พื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการพัฒนา

รูปแบบต่างๆ ยังมีรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างหลากหลายและไม่

เหมาะสม ท�าให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากการก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้ามีการด�าเนินงานใน

ลักษณะทางเทคนิคและวิชาการประกอบกับความตระหนักใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกระแสใน

การอนุรักษ์ในอดีตยังอยู่ในวงจ�ากัดและยังไม่เห็นผลกระทบที่

เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถือว่ามีจ�านวนน้อย จากเหตุผล

ดังกล่าว ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (สผ.)  จึงได้ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการพื้นที่ลุ ่มน�้าชั้นที่ ๑ เพื่อถ่ายทอดแนวความคิด 

ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวกับการก�าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้า ให้แก่

ภาคส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร ได้มี

ความเข้าใจและสามารถน�านโยบายการก�าหนดช้ันคุณภาพ 

ลุ่มน�้าไปเป็นเครื่องมือส�าหรับการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน�้าให้

เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

	 ๑)	จัดท�ำข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่	๑	และ	๒	(ลุ่มน�้ำภำคใต้)	

 การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร 

จากปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๘ ปรากฏว่าป่าไม้ในพื้นที่

ดังกล่าวลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาและโครงการ

ตามนโยบายของรัฐที่ผ่านมา โดยการส่งเสริมการปลูกยางพารา 

และปาล์มน�้ามัน จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการบุกรุกป่าต้นน�้าล�าธาร 

แต่เนื่องจากยางพาราใช้พื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า จึงมี

ผลกระทบต่อลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ และ ๒ มากกว่าปาล์มน�้ามัน 

	 ๒)	กำรประเมนิสถำนภำพลุม่น�ำ้ในพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ภำคใต้	

 การประเมินสถานภาพลุ่มน�้า ใช้ปัจจัยที่มีความส�าคัญ

ด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทและหน้าที่ของลุ่มน�้า ได้แก่ ปัจจัย

ด้านชีวกายภาพ ด้านสภาพภูมิอากาศ ด้านประชากรและ

เศรษฐกิจสังคม ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและอื่นๆ โดยแบ่ง

เป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สมดุล เตือนภัย เสี่ยงภัย และวิกฤต โดยผล

การประเมินพบว่า ลุ ่มน�้าภาคใต้ฝั ่งตะวันตกมีพื้นที่วิกฤต 

มากที่สุด จ�านวน ๑,๕๖๖.๔๘ ตร.กม. ร้อยละ ๘.๓๔ ของพื้นที่

ลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งหมด ส่วนลุ่มน�้าสาขาที่มีลุ่มน�้าชั้นที่ 

๑ และ ๒ อยู่ในสภาวะวิกฤต ได้แก่ ลุ่มน�้าปัตตานี ลุ่มน�้าชายฝั่ง

ทะเลประจวบคีรีขันธ์ และลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยปัจจัย

ที่ส ่งผลต่อสถานภาพลุ่มน�้าในพื้นที่ลุ ่มน�้าชั้นที่ ๑ และ ๒  

มากที่สุด คือ รูปแบบการเกษตรที่เป็นไม้ผลและยางพารา 
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	 ๓)	จดัท�ำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพิม่ประสทิธภิำพ

กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้นที่	๑	และ	๒

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน�้า

ล�าธารของลุ่มน�้าภาคใต้ ได้จัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการระดับ

นโยบาย เพื่อควบคุมสมดุลของระบบนิเวศลุ ่มน�้า ได ้แก่ 

มาตรการหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายป่าต้นน�้าล�าธาร มาตรการเร่ง

ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน�้าล�าธาร มาตรการส่งเสริมสิทธิชุมชนใน

การจัดการพื้นที่ป ่าต้นน�้าอย่างมีส่วนร่วม มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการที่ดี และข้อเสนอแนะการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับลุ ่มน�้า โดยการ

ก�าหนดกิจกรรมและส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายชุมชน

และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 ทัง้นี ้ เครอืข่ายและภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร (ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ และ ๒) ได้เข้ามา  

มี ส ่ วนร ่ วมและแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ ก ารบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีลุ ่มน�้า รวมทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีต ้นน�้าล�าธาร  

(ลุ่มน�้าชั้นที่ ๑ และ ๒) ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 การด�าเนนิการในกระบวนการมส่ีวนร่วมไม่สามารถด�าเนนิ

การให้ครอบคลมุทกุพืน้ทีลุ่ ่มน�้าภาคใต้ เนื่องจากข้อจ�ากัดของ

พื้นที่ ซึ่งด�าเนินการได้เฉพาะลุ่มน�้าย่อยที่เป็นตัวแทนของพื้นที่

ลุ่มน�้าหลัก 

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ลุ่มน�้า เช่น 

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาชน  กลุม่เครอืข่าย 

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและให้ข้อคิดเห็นต่อการ

บริหารจัดการพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร

	 ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการประสานความร่วมมือในการด�าเนินการใน

กระบวนการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

๒.๙	กำรด�ำเนินกำรด้ำนกฎหมำย

 ป ี  พ .ศ .  ๒๕๕๘ ส� านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีคดีปกครองที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบทั้งหมด จ�านวน ๙๑ คดี ซ่ึงเป็นคดีปกครอง 

ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การออกประกาศโครงการหรือ

กิจกรรมที่ ต ้องจัดท� ารายงานการวิ เคราะห ์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  

ทัง้ทางด้านคณุภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ 

การออกประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองส่ิงแวดล้อม การแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

และการรับทุนการศึกษา โดยเป็นคดีที่เสร็จเด็ดขาด (หมายถึง 

คดีที่ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษา คดีที่ไม่มีการอุทธรณ์ 

และคดีที่ศาลอนุญาตให้มีการถอนฟ้อง) จ�านวน ๒๓ คดี คดีที่

อยูใ่นระหว่างพจิารณาของศาล จ�านวน ๓๕ คด ีและคดสีนามบนิ

สุวรรณภูมิ จ�านวน ๓๓ กลุ่มคดี (เน่ืองจาก คดีสนามบิน

สุวรรณภูมิมีผู้ฟ้องคดีเป็นจ�านวนมาก ศาลปกครองกลางจึงมี 

ค�าส่ังให้รวมคดีออกเป็นกลุ่มๆ รวมทั้งส้ิน ๓๓ กลุ่มคดี) คดีที่มี

ลักษณะเป็นพยานเอกสารหรือพยานผู ้ เชี่ยวชาญ ทั้งคดี

ปกครอง คดีแพ่งและคดีอาญา จ�านวน ๔ คดี นอกจากนี้ 

ยังมีเรื่องการให้ความเห็นทางกฎหมาย จ�านวน ๑๓๗ เรื่อง  

การตรวจพิจารณาร่างสัญญา จ�านวน ๓๖ ร่างสัญญา การตรวจ

สอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม จ�านวน ๔๗ ราย และการพิจารณาตรวจร่าง

ประกาศและค�าสั่ง จ�านวน ๑๔ เรื่อง

ล�ำดับที่ กำรด�ำเนินกำรด้ำนกฎหมำย จ�ำนวน

๑ คดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาด ๒๓

๒ คดีปกครองที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

- คดีสนามบินสุวรรณภูมิ

- คดีปกครองเรื่องอื่นๆ

๓๓

๓๕

๓ คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา ที่ สผ. เป็นพยานและผู้เชี่ยวชาญ ๔

๔ การให้ความเห็นทางกฎหมาย ๑๓๗

๕ การตรวจพิจารณาร่างสัญญา ๓๖

๖ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๔๗

๗ การพิจารณาตรวจร่างประกาศและค�าสั่ง ๑๔
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 นอกจากนี้ สผ. ได้ออกกฎหมายและประกาศ ดังนี้  

 ๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 

๒๕๕๗)  ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗

 ๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 

๒๕๕๗)  ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๕๘

 ๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัท�า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 

๒๕๕๗)  ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๕๘

 ๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 

และแนวทางในการจดัท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น 

และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ 

ท้องที่ต�าบลตลิ่งงาม ต�าบลบ่อผุด ต�าบลมะเร็ต ต�าบลแม่น�้า 

ต�าบลหน้าเมือง ต�าบลอ่างทอง ต�าบลลิปะน้อย อ�าเภอเกาะสมุย 

และต�าบลเกาะพะงัน ต�าบลบ้านใต้ ต�าบลเกาะเต่า อ�าเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ 

ในราชกจิจานเุบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

 ๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องท่ีต�าบลวัดเกต ต�าบลหนองหอย 

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ต�าบลหนองผึ้ง ต�าบลยางเนิ้ง และต�าบล

สารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต�าบล 

อุโมงค์ อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

 ๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ อ�าเภอบางละมุง 

และอ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศใน 

ราชกจิจานเุบกษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ อ�าเภอบ้านแหลม 

อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง และอ�าเภอชะอ�า จังหวัด

เพชรบุรี  อ� า เภอหัวหิน และอ�า เภอปราณบุรี  จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 ๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท�า

รายงานการวิ เคราะห ์ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม ฉบับท่ี ๗  

(พ.ศ. ๒๕๕๘)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๙ 

กันยายน ๒๕๕๘

 ๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ�าเภอ 

ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศ ในราชกิจ

จานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

๒.๑๐	ภำรกจิท่ีเกีย่วข้องกบัคณะกรรมกำรระดบัชำติ

๒.๑๐.๑	คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ

 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมนีายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี 

เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ 

คนที่ ๒ รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 
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๒๕๕๘ มีการประชุม จ�านวน ๔ ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อ

พิจารณา ๓๓ เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ ๑๕  เรื่อง โดยมีเรื่อง 

ที่ส�าคัญในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม และการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ดังนี้

 ด้านนโยบายและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างรายงาน

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ร่างประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขต

พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอ

บ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง และอ�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอหัวหินและอ�าเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคี รีขันธ ์  พ.ศ. . . . .  และร่างประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์  

วิธกีาร ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางในการจดัท�ารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่

อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง และ

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอหัวหินและอ�าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... การเสนอขอควบคุมสารมลพิษ

ที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์ม 

ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ท่ียังไม่ได้ก�าหนดเป็นวัตถุ

อันตราย และการก�าหนดบังคับใช้มาตรฐานการระบายสาร

มลพิษจากรถจักรยานยนต์ใหม่ ระดับที่ ๗  

 ด ้ านการพัฒนาระบบการวิ เคราะห ์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับการก�าหนด

ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) ส�าหรับ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง 

ที่มีก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๐ เมกะวัตต์ ขึ้นไป และการ

ขอปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการ

ชุมชน กรุงเทพมหานคร

 ด้านการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม คณะกรรมการฯ 

มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช�านาญการ

พิจารณารายงานการวิ เคราะห ์ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม  

ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส�าหรับโครงการหรือกิจการ

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงสร้าง

พัฒนาต่างๆ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

เครือ่งที ่๔ - ๗ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย โครงการ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ระยะที่ ๒ (เพื่อขยาย

โอกาสใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและ

อุตสาหกรรม เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล ่าง)  

ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างสะพาน 

ข้ามคลองดู จังหวัดสตูล ของกรมทางหลวงชนบท และโครงการ

ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์  ระยะ

เร่งด่วน ช่วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – จังหวัดชุมพร ของการ

รถไฟแห่งประเทศไทย โดยก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าของ

โครงการ ด�าเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลด 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัดต่อไป

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ได้ด�าเนินการ

ติดตามผลการด�าเนินงานตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ และผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการผู้ช�านาญ

การและคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการฯ ปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ทราบ และใช ้ เป ็นข ้อมูลประกอบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ดังนี้ 

	 ๑)	ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ผ ล ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม ม ติ 

คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ

 สผ. ได้ติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ  

ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มอบหมาย และ

รวบรวมผลการด�าเนนิงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอคณะกรรมการฯ 

เพื่อทราบ รวม ๒ ครั้ง คือ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  

เม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
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๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ได้ตรวจ

เยี่ยมพื้นที่เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานเชิงพื้นที่ ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่

ก ่ อสร ้ าง โครงการรถไฟฟ ้าสายสีน�้ า เ งินส ่ วนต ่อขยาย  

ช่วงหัวล�าโพง – บางแค ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

	 ๒)	กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ผู้ช�ำนำญกำรและคณะอนุกรรมกำร	ภำยใต้คณะกรรมกำรฯ	

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	

 สผ. ได้ประสานหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการผู ้ช�านาญการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้ 

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเพือ่รายงานผลการด�าเนนิงาน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังสิ้น ๓๗ คณะ และได้รวบรวม 

ผลการด�าเนินงานฯ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ทั้ ง น้ี  ผลจากการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต ่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งในส่วนของการก�าหนดนโยบาย 

แผน หรือมาตรการด้านต่างๆ เพื่อใช้ส�าหรับเป็นกรอบในการ

ด�าเนินงานให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การก�าหนดมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การปฏิบัติใน

การควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ

ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่ ผู ้ด�าเนินโครงการต้องปฏิบัติ  

เพื่อป้องกันผลกระทบเสียหายต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม  

อีกทั้งยังเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนและผลักดันนโยบาย

ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์  

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

                 

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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๒.๑๐.๒	คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ	

 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แต่งตั้ง

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้มีผลบังคับใช ้ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ 

การบริหารจัดการที่ดินและทรพัยากรดนิของประเทศเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ

พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยมี นายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

เป ็นรองประธานคนที่  ๑  รั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน คนที่ ๒ 

กรรมการโดยต�าแหน่งจ�านวน ๙ คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ไม ่ เกิน ๑๐ คน เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นกรรมการและ

เลขานุการฯ และผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน และประธาน คทช.  

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คทช. จ�านวน ๘ ท่าน 

และคณะอนุกรรมการ ภายใต้ คทช. จ�านวน ๖ คณะ ดังนี้  

๑) คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน ๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 

๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๔) คณะ

อนุกรรมการขับเคลื่อนท่ีอยู ่อาศัยส�าหรับผู ้ มีรายได ้น ้อย  

๕) คณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการ

ที่ดิน และ ๖) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 

 สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 

(คทช.) และคณะอนุกรรมการ ภายใต้ คทช. ได้ขับเคลื่อน

นโยบายการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตาม

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยผลการด�าเนินงาน ในปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ มีการประชุมจ�านวน ๕ ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ 

พิจารณาประเด็นที่ส�าคัญดังนี้ 

 ๑) เห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ประกอบด้วย ๔ 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการรักษาความสมดุล

ทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการใช้ที่ดินและ

ทรัพยากรดินเพื่อให ้ เกิดประโยชน ์สูงสุดและเป ็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดท่ีดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร

จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยในระยะแรก ให้มุ่งเน้นการ

ด�าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
 ๒) เห็นชอบให้ด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนฯ  
ในพื้นที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ระยะที่ ๑ (เดือนธันวาคม 
๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๖ พื้นที่ 
๔ จังหวัด (เชียงใหม่ นครพนม มุกดาหาร และชุมพร) เนื้อที่ 
๕๓,๖๙๗ ไร่ 
 ๓) เห็นชอบให้น�าพื้นที่ เป ้าหมาย พื้นที่ป ่าสงวน 
แห่งชาต ิระยะที ่๒ (เดอืนมนีาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
จ�านวน ๘ พื้นที่ ๘ จังหวัด (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ล�าปาง 
อุตรดิตถ์ เชียงราย พะเยา ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี) 
เนื้อที่ประมาณ ๕๑,๙๒๙ ไร่ และพื้นที่เป้าหมายของส�านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) จ�านวน ๔ พื้นท่ี ๔ 
จังหวัด (จังหวัดอุทัยธานี ชุมพร กาฬสินธุ ์  และจังหวัด
นครราชสีมา) เน้ือที่รวม ๕,๕๘๕ ไร่ ๒ งาน ๙๑ ตารางวา  
ไปด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนฯ 
 ๔) เห็นชอบการก�าหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ดังนี้
  (๑) ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้
เข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ (๗) (ฎ) การท�าประโยชน์
อื่นๆ จากเดิม ไร่ละ ๕๐ บาท เหลือไร่ละ ๒๕ บาท ทั้งนี้ ภายใต้
การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เท่านั้น 
  (๒) ให ้กรมป่าไม ้ขอยกเว ้นมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การด�าเนินโครงการใดๆ 
ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจ�าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ 
ในพืน้ทีป่่า เฉพาะการจดัทีด่นิท�ากนิให้ชมุชนตามนโยบายรฐับาล 
(คทช.) โดยให้ส�านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัต ิ
งบประมาณเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุให้ราษฎรเพาะกล้าไม้ 
และราษฎรที่ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า เป็นผู้ปลูกและบ�ารุงรักษา
ตามสัดส่วนของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ และให้กรมป่าไม้ท�าการ
ติดตามประเมินผลความส�าเร็จในการด�าเนินงานทั้งนี้ ภายใต้
การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เท่านั้น
  (๓) ให้เก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตปลูกป่า
เศรษฐกิจชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติเต็มจ�านวน ตาม 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒ (๗) (ข) 
การปลูกป่า ในอตัราไร่ละ ๑๐ บาท ทัง้นี ้ภายใต้การจดัทีด่นิท�ากนิ

ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เท่านั้น
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  (๔) ให้เก็บค่าตอบแทนในการปลูกป่าเศรษฐกิจ

ชุมชน ดังนี้

   - ปีที่ ๑ - ปีที่ ๕ เก็บในอัตราไร่ละ ๕๐ บาท

ต่อปี เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการจัด

ระเบียบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้  

ภายใต้การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

เท่านั้น

   - ปีที่ ๖ - ปีที่ ๑๕ เก็บเต็มจ�านวนในอัตรา 

ไร่ละ ๑๐๐ บาท ต่อปี โดยต้องปรับปรุงประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนให้ผู้รับ

อนญุาตท�าการปลกูสร้างสวนป่า หรอืปลกูป่าไม้ยนืต้น ต้องช�าระ

ให้แก่รัฐบาล ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้ ภายใต้

การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เท่านั้น

 ๕) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการ

กฎหมายบริหารจัดการที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแห่งชาติ และรับทราบการพิจารณาพื้นที่ที่จัดที่ดินท�ากิน

ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ ๑) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าใน

ช่องฝั่งตะวันตกถนนสายสาม จังหวัดกระบ่ี เน้ือที่ ๒,๙๕๔ ไร่ 

และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางเบาและป่าคลองเซียด จังหวัด

สุราษฎร์ธานี เน้ือที่ ๒,๐๙๕ ไร่ ของกรมป่าไม้ และ ๒) พื้นที่ 

ป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และในเขตพื้นที่ป่าไม้  

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ บริเวณอ�าเภอ

เมือง และอ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 

๒๗,๐๐๐ ไร่ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 พื้นที่ได้รับอนุญาตการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนตาม

กฎหมาย มี ๒ พื้นที่ ได้แก่

 (๑) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา อ�าเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๗,๒๘๒ ไร่

 (๒) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร อ�าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๕,๔๙๒ ไร่ และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อท่ี 

๒,๔๓๔ ไร่  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘



รายงานประจำาปี ๒๕๕๘84

๒.๑๐.๓	 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศแห่งชำติ

 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศแห่งชาติ แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการด�าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒, (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีนายกรัฐมนตรี

หรือรองนายกรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น

ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานคนที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศเป็นประธานคนที่ ๒ ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

และผูท้รงคณุวฒุ ิเป็นกรรมการ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ท้ังน้ี ในปี พ.ศ 

๒๕๕๘ มีการประชุมจ�านวน ๔ ครั้ง โดยคณะกรรมการ 

การพิจารณาประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 ๑) (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๙๓ 

 ๒) การแสดงเจตจ�านง (Pledge) การด�าเนินงาน 

ลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่หมาะสมของประเทศ (NAMAs) 

 ๓) องค์ประกอบคณะผู้แทนและท่าทีการเจรจาของ

ประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๐ และ 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี ๑๐ ณ กรุงลิมา 

สาธารณรัฐเปรู ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

 ๔) การจัดท�าความร่วมมือทวิภาคี Joint Crediting 

Mechanism (JCM) กับ ประเทศญี่ปุ่น 

 ๕) การเสนอชื่อหน่วยงานของประเทศเพื่อท�าหน้าที่

เป ็นหน่วยงานที่ ได ้รับมอบหมายรับผิดชอบ (National 

Designated Entities: NDEs) ด้านการถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี  

 ๖) การศึกษาเพื่อจัดท�า Intended Nationally 

Determined Contributions (INDCs) ของประเทศไทย  

 ๗) การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของ

ประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: 

NAMAs) 

 ๘) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบจัดเก็บและ

รวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ

ความร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมออสเตรเลีย (DOE) 

 ๙) การด�าเนินงานของหน่วยงาน Article ๖ ระดับ

ประเทศ (National Focal Point on Article 6 of the 

Convention)  

 ๑๐) การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการ

นโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาติ 

 ๑๑) การจัดท�า (ร่าง) Intended Nat ional ly 

Determined Contributions (INDCs) ของประเทศไทย ซึ่ง

เป็นเรื่องพิจารณาที่มีความส�าคัญเร่งด่วนเกี่ยวกับการตั้งเป้า

หมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่จะเป็น

พืน้ฐานในการก�าหนดข้อตกลงใหม่

 ๑๒) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate 

Change 2015)

 ๑๓) องค์ประกอบคณะผู ้แทนและกรอบท่าทีการ

เจรจาของไทยส�าหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว ่าด ้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

สมัยที่ ๒๑ และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๑  

ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่ งเศส ในระหว ่างวันที่  ๓๐ 

พฤศจิกายน – ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ๑๔) ร่าง รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับแรก 

(First Biennial Update Report ) 

 ๑๕) การสนับสนุนการด�าเนินงานของกระทรวง 

การต่างประเทศในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว ่าด้วย 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวาระที่ประเทศไทย 

ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่ม ๗๗ และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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๒.๑๐.๔	คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยอนุสัญญำคุ้มครอง

มรดกโลก

 คณะกรรมการแห่งชาติว ่าด้วยอนุสัญญาคุ ้มครอง

มรดกโลก เป็นคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีรอง

นายกรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 

และเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบ

หมายรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  

เป็นประธานและมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมสนธิ

สัญญาและกฎหมาย  เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อธิบดีกรมศิลปากร 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรม

องค์การระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ในการด�าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครอง

มรดกโลกรวมทั้งพิจารณาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ

ทางธรรมชาติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการประชุมจ�านวน ๒ ครั้ง  

โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑) เหน็ชอบให้มกีารน�าเสนอ (๑) อทุยานประวตัศิาสตร์

ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก และ 

(๒) อนุสรณ์สถาน แหล่งต่างๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ

เชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของ

ศูนย์มรดกโลก และคณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้น�าเสนอเอกสารดังกล่าว 

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติฯ เสนอ

 ๒) เหน็ชอบรายงานสถานภาพการอนรุกัษ์พืน้ทีก่ลุ่มป่า 

ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตามข้อมติคณะ

กรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๘ ก่อนมอบหมายให้

ด�าเนินการจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกน�าเสนอคณะกรรมการมรดก

โลกพจิารณาในการประชมุสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ 

 ๓) เห็นชอบท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุม

คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ ๓๙ ในฐานะรัฐภาคี

อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดังนี้

  (๑) เหน็ด้วยกบัร่างข้อมตคิณะกรรมการมรดกโลก

ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 

๓ วาระ ได้แก่ รายงานสถานภาพการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา รายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่า 

ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก 

พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

  (๒) เห็นชอบร่างแผนขับเคลื่อน (Road Map) 

พื้นที่กลุ ่มป ่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ ่มป ่า 

แก่งกระจาน และกรอบแนวทางการชี้แจงหากคณะกรรมการ

มรดกโลก และ/หรือองค์กรที่ปรึกษามีข้อสงสัย โดยให้คณะผู้

แทนไทยยึดแนวทางตามที่ระบุไว้ในแผนขับเคลื่อน และหากมี

ประเด็นที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะ

ผู้แทนไทย (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม) ค�านงึถงึหลกัการ

ของอนุสัญญาฯ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อมูลด้าน

เทคนิคและวิชาการ 

  (๓) เห็นชอบแผนการด�าเนินงานจัดท�ารายงาน

สถานภาพการอนุรักษ์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ของกรมศิลปากร 

 ๔) มอบหมายให้กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพนัธุพ์ชื 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่

ให้ความส�าคัญและค�านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให ้

แหล่งฯ ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย 

 ทัง้นี ้คณะรฐัมนตร ีมมีตใินการประชมุฯ เมือ่วนัที ่๒๓ 

มถินุายน ๒๕๕๘ เหน็ชอบท่าทขีองประเทศไทยดังกล่าว ตามที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น�าเสนอ 

เพื่อพิจารณาด้วยแล้ว

๒.๑๐.๕	คณะกรรมกำรอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์	

และเมืองเก่ำ

 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 

และเมืองเก่า เป็นคณะกรรมการตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ

เมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี  

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก�ากับการบริหารราชการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

กรรมการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงกลาโหม 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อ�านวยการส�านัก

งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ เลขาธิการพระราชวัง ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมธนารักษ์ 

อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและส่ิงแวดล้อม นายกสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน
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เจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เลขาธิการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ ท�าหน้าท่ีวางนโยบาย 

ก�าหนดพื้นที่ และจัดท�าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา 

กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก ่า และออกระเบียบปฏิบัต ิ

โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการประชุมจ�านวน ๑ ครั้ง  

โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาประเด็นส�าคัญ ดังนี้

 ๑) โครงการก�าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า กลุ่มที่ ๒ 

เห็นชอบ ดังนี้

  (๑) เห็นชอบในหลักการ ให้ด�าเนินการก�าหนด

ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอู่ทอง

  (๒) เห็นชอบให ้น� า เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

   - ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่า

สุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์ และเมืองเก่า

ตะกั่วป่า เพื่อประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่า ตามระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ 

และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖

   - กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง

เก่า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปพิจารณาและจัดท�าราย

ละเอียดเพื่อด�าเนินการต่อไป

  (๓) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์

และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

 ๒) การปรับปรุงองค ์ประกอบคณะอนุกรรมการ 

กลัน่กรองฯ ในคณะกรรมการอนรุกัษ์และพฒันากรงุรตันโกสนิทร์ 

และเมืองเก ่า  เห็นชอบให ้ปรับปรุงองค ์ประกอบคณะ

อนุกรรมการกลั่นกรองฯ ให้เป ็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ดังนี้

  (๑) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา

แผนการด�าเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ 

เห็นชอบให้  นายบวรเวท รุ่งรุจี

    เป็นประธานอนุกรรมการ

   นายสุวิชญ์  รัศมิภูติ

    เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   รศ.ดร. บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย 

    เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   รศ.ดร. ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 

    เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   ผศ.ดร. ยงธนิศร์  พิมลเสถียร

    เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  (๒) คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณา

แผนการด�าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า 

เห็นชอบให้  นายภราเดช พยัฆวิเชียร  

    เป็นประธานอนุกรรมการ

   นายสุวิชญ์  รัศมิภูติ

    เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   รศ. โรจน์  คุณอเนก     

    เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   ผศ.ดร. ยงธนิศร์  พิมลเสถียร 

    เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   นายสด  แดงเอียด

    เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 ๓) การปรบัปรงุองค์ประกอบคณะอนกุรรมการอนุรักษ์

และพัฒนาเมืองเก่ารายเมือง เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง ให้เป็น

ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ

 ๔) โครงการลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไม่เห็นด้วยกับรูปแบบที่ชนะการ

ประกวด และมอบให้ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ประกอบด้วย ๑) นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ ๒) รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ 

เมฆวิชัย และ ๓) ผศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร ร่วมกันพิจารณา

ปรับปรุงแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรม

สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบ

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา

กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
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๒.๑๐.๖	 คณะกรรมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำม 

หลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ

 คณะกรรมการอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

๒๕๔๘  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีอ�านาจหน้าที่ในการเสนอแนวทาง

และนโยบาย มาตรการ และแผนงานการอนุรักษ์และใช ้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อ

คณะรัฐมนตรี รวมท้ังการออกระเบียบ ก�าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ การได้รับผลประโยชน์

ตอบแทน ความปลอดภยัทางชวีภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการประชุม จ�านวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีการพิจารณาประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 ๑) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

 ๒) การเข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึง

ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีได้จากการ

ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม

 ๓) การเข้าเป็นภาคพีธิสีารเสรมินาโงยา – กวัลาลมัเปอร์ 

ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนา ว่าด้วย

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

 ๔) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

๒.๑๐.๗	คณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ

 เป ็นองค ์กรบริหารจัดการที่ดินภายใต ้ประมวล

กฎหมายที่ดิน มีองค์ประกอบ เป็นคณะบุคคลสองกลุ่ม คือ 

กลุ่มที่หนึ่ง เป็นคณะกรรมการผู้ด�ารงต�าแหน่งตามที่กฎหมาย

บัญญัติ จ�านวน ๑๘ คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นประธานคณะกรรมการฯ เลขาธกิาร

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(สผ.) ท�าหน้าที่กรรมการและเลขาธิการฯ กลุ่มที่สอง เป็นคณะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๗ คน มีอ�านาจหน้าที่ในการ

บริหารจัดการที่ดินตามมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

ได้แก่ วางนโยบายการจัดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินส�าหรับ

อยู่อาศัยและหาเลี้ยงชีพตามสมควรแก่อัตภาพ วางแผนการถือ

ครองที่ดิน สงวนและพัฒนาท่ีดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน สงวน

หรือหวงห้ามที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

อนุมัติโครงการการ จัดท่ีดินของทบวงการเมือง ควบคุมการจัด

ที่ดินตามประมวลกฎหมายและกฎหมายอื่นๆ และปฏิบัติการ

เกี่ยวกับที่ดินตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย มอบหมายให้

ทบวงการเมืองที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่

อย่างใดอย่างหน่ึงในมาตราน้ี แทนคณะกรรมการได้ตามที่เห็น

สมควร ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้

หรือกฎหมายอื่น และวางระเบียบหรือข้อบังคับ ก�าหนดหลัก

เกณฑ์ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดที่ดินหรือเพื่อกิจการอ่ืนตาม

ประมวลกฎหมายนี้ ทั้งนี้ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๘ 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหาร

จัดการที่ดิน จ�านวน ๒๓ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่าน 

โดยมีนายประทีป เจริญพร เป็นประธาน และกองบริหาร

จัดการที่ดิน ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ  

มีอ�านาจหน้าที่ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นโยบายและ

แนวทางในเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน พิจารณากล่ันกรอง

เรื่องที่มีประเด็นปัญหา และข้อเท็จจริง น�าเสนอคณะกรรมการ

จัดที่ดินแห่งชาติ ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ 

และก�ากับดูแล ชี้แจงเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แต่งต้ังคณะ

ท�างานตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ปฏิบัติการอื่นๆ ตามท่ี

คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติมอบหมาย 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการฯ มีการประชุม

จ�านวน ๒ ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาประเด็นที่ส�าคัญ 

ดังนี้

 ๑) การแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ

ปัญหาในการจัดที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ที่ปิดหน่วย

จดัทีด่นิแล้ว : กรณโีครงการจดัทีด่นิผนืใหญ่บ้านก้อทุง่ ต�าบลก้อ 

อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

 ๒) การด�าเนินการสงวนหวงห ้ามพื้นที่ป ่าชุมชน 

ตามมติคณะรัฐมนตรี

๒.๑๐.๘	คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม

 คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม มีอ�านาจหน้าที่ใน

การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่ก�าหนดไว้ใน

มาตรา ๒๓ ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการ 

ขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน วางระเบียบการรับเงินและ

การเบิกจ่ายเงิน ก�าหนดระยะเวลาการช�าระเงิน เป็นต้น คณะ

กรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ�านวยการ
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ส�านักงบประมาณ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมบัญชี

กลาง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) เป็นกรรมการและเลขานุการ

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการประชุมจ�านวน ๘ ครั้ง  

โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑) ด้านนโยบายในการบรหิารจดัการกองทนุสิง่แวดล้อม 

จ�านวน ๑๙ เรื่อง เช่น การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง อัตราดอกเบ้ียและระยะเวลาการ

ปลอดการช�าระคืนเงินต้น  การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอ

จัดสรรและขอกู ้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒  

การทบทวนกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม  

ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  การจัดท�าแผนปรับปรุงและพัฒนาการ

ด�าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม การจัดสรรเงินกองทุน 

สิ่งแวดล้อมสมทบโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อการ

จั ดการคุณภาพสิ่ ง แวดล ้ อม ในระดับจั งหวั ด  ประจ� า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการเชิงรุก 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 

และการจัดสรรเงินกองทุนให้แก่ส�านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงานโครงการ

เชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 

ที่ต้นทาง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้าน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และคณะ

อนกุรรมการกลัน่กรองโครงการด้านการจดัการมลพษิ เป็นต้น

 ๒) ด้านการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุน 

ส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓(๑) ๒๓(๓) และ ๒๓(๔) จ�านวน  

๑๘ โครงการ เช่น เทศบาลต�าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 

ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อด�าเนินโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย โครงการปรับปรุง

ระบบบ�าบัดน�้าเสียฟาร์มสุกรด้วยระบบ บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

ของบริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารสัตว์ จ�ากัด วงเงิน ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท  โครงการเปล่ียนหม้อ  ไอน�้าจากน�้ามันเตาเป็นเช้ือเพลิง 

ชีวมวล (Biomass) ของบริษัท โรงแป้ง พรกมล จ�ากัด วงเงิน 

๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสมทบ

โครงการภายใต ้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

จ�านวน ๑๐ โครงการ โครงการชุมชนน�าร่องต้นแบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพในครัวเรือนจากมูลสัตว์และการแก้ไขปัญหามลภาวะ

จากการเล้ียงสัตว์ ของเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

วงเงิน ๒๙๓,๗๓๒ บาท โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน

ของเทศบาลต�าบลหนองแดง อ�าเภอแม่จรมิ จงัหวดัน่าน เป็นต้น

๒.๑๑	กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

๒.๑๑.๑	จัดผึกอบรมหลักสูตรภำยใน

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่ งแวดล ้อม (สผ. )  ได ้มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

โดยจัดการฝึกอบรม/สัมมนา จ�านวน ๒๔ หลักสูตร ดังนี้

ล�ำดับ หลักสูตร จ�ำนวนคน

๑. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพด้วยภาพถ่าย

และโปรแกรมกราฟฟิค ครั้งที่ ๒ (ONEP PhotoCamp#๒) (๑๙ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๗)

๓๕

๒. การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาแนวคิด สร้างจิตบริการ (๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗) ๑๕๐

๓. การอบรม เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ

และการจัดท�ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจต่อสาธารณะ

(๓ ธ.ค. ๒๕๕๗)

๔๕

๔. การบรรยาย เรื่อง Work-Life Balance (๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗) ๒๕๐

๕. การฝึกอบรม หลักสูตร Coaching for Performance Management  

(๘ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๘)

๗๖

๖. การสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการค�านวณการกลับไป

ใช้สิทธิในบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ UNDO 

(๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘)

๑๕๐
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ล�ำดับ หลักสูตร จ�ำนวนคน

๗. การฝึกอบรม หลักสูตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘) ๕๐

๘. การอภิปราย เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินบุคคล (๒ เม.ย. 

๒๕๕๘)

๑๒๐

๙. การบรรยาย เรื่อง สผ. กับเครือข่ายงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (๑๐ เม.ย. 

๒๕๕๘)

๑๕๐

๑๐. การบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งที่คนทั้งชาติต้องรับรู้ 

(๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘)

๑๐๐

๑๑. การบรรยาย เรื่อง ส่งมอบปณิธานสานต่อนโยบาย (๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘) ๒๔๐

๑๒. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร การใช้อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม และการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วย QGIS ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๘ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๘)

๓๕

๑๓. การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ (๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘)

๕๖

๑๔. ก า ร สั ม มน า เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  ทบทวนและปรั บป รุ ง แ ผนป ้ อ ง กั น และปร าบปร าม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และจัด

ท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครอง

จริยธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 (๒๓ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๘)

๔๑

๑๕. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคล (๗ – ๙ ส.ค. ๒๕๕๘)

๖๗

๑๖. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 

Plan : IDP) (๑๐ และ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘)

๔๔

๑๗. โ ค ร งก า รฝ ึ ก อบรมหลั ก สู ต ร  ก า รพัฒนาศั ก ยภาพบุ คล ากร เพื่ อ เ พิ่ ม ป ระ สิทธิ ผ ล 

ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๑ (๒๕ ส.ค. และ ๒๗ – ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘)

๕๙

๑๘. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 

(Departmental Personnel Information System : DPIS (๒๖ – ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘) 

๖๓

๑๙. การประชุม เชิ งปฏิบั ติ การ  เรื่ อ ง  การ เพิ่ มประสิทธิภาพผู ้ ท� าหน ้ าที่ ผู ้ ประสานงาน 

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (๒ ก.ย. ๒๕๕๘)

๑๓๐

๒๐. โ ค ร งก า รฝ ึ ก อบรมหลั ก สู ต ร  ก า รพัฒนาศั ก ยภาพบุ คล ากร เพื่ อ เ พิ่ ม ป ระ สิทธิ ผ ล 

ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ ๒ (๓ – ๕ ก.ย. ๒๕๕๘)

๙๐

๒๑. การบรรยาย  เรื่ อ ง  การจั ดหาพัสดุ ด ้ วยวิ ธี ตลาดอิ เ ล็กทรอนิกส ์  ( e  –  market ) 

 และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (๗ ก.ย. ๒๕๕๘)

๑๕๐

๒๒. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและนโยบายการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อม

สู่ AEC และกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (๙ – ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘)

๗๓

๒๓. การสัมมนา ทิศทางการด�าเนินงานของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (๑๘ – ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๘)

๒๖๙

๒๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ภารกิจและอัตราก�าลังของส�านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (๑ ก.ย. และ ๒๔ – ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘)

๘๐
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๒.๑๑.๒	 กำรศึกษำ	 ดูงำน	 และเข้ำร ่วมอบรมหลักสูตร

ภำยนอก

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยส่งเจ้าหน้าที่ 

สผ. เข้าร่วมการศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรภายนอกต่างๆ 

ดังนี้

 ๑) อบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนว 

พระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๔  

 ๒) อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 

รุ่นที่ ๔๐

 ๓) อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรช้ันสูงการบริหาร

เศรษฐกจิสาธารณะส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่๑๔

 ๔) อบรมหลักสูตร ศิลปะภาวะผู้น�า

 ๕) อบรมหลักสูตร ผู้น�ายุคใหม่เครือข่ายอาเซียน

 ๖) อบรมหลักสูตร Effective Presentation ศิลปะ

การน�าเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง

 ๗) อบรมหลักสูตร การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณภาครัฐ รุ่นที่ ๔

 ๘) อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล  

สิ่งแวดล้อมส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓

 ๙) อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

แก่บุคลากร ด้วยโปรแกรม Speexx

 ๑๐) อบรมหลั กสู ต ร  ภาษาอั ง กฤษแบบ เข ้ ม 

(Intensive Course)

 ๑๑) อบรมหลักสูตร การเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

 ๑๒) อบรมหลักสูตร การสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่า

สวนสัตว์ ครั้งที่ ๙

 ๑๓) อบรมหลักสูตร การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม

 ๑๔) อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ

ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

 ๑๕) อบรมหลั กสู ต ร  เทค โน โลยี ก า รจั ดก า ร 

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

 ๑๖) อบรมหลักสูตร การสัมมนาวิชาการ เรื่อง EIA: 

ทางออกของการแก้ไขความขดัแย้งสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื

 ๑๗) อบรมหลักสูตร ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กองทุน Green Climate Fund และการจัดตั้ง Implementing 

Entities

 ๑๘) อบรมหลักสูตร ส่ิงแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนา

ชุมชน

 ๑๙) อบรมหลักสูตร Strategic PR Management

 ๒๐) อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการน�า

เสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒๘

 ๒๑) อบรมหลักสูตร การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication)

 ๒๒) อบรมหลักสูตร ระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการ

สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Audit)

 ๒๓) อบรมหลัก สูตร ห ลัก สูตร  สร ้ า ง สุดยอด 

presentation ด้วย PowerPoint

 ๒๔) อบรมหลักสูตร เคล็ดลับการประยุกต ์ ใช ้  

MS Excel เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (งานบุคคล 

งานคลังสินค้า ฯลฯ)

 ๒๕) อบรมหลักสูตร CSR: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

 ๒๖) อบรมหลัก สูตร  พ ลั ง ส่ือสร ้ า งสรรค ์ ง าน 

สิ่งแวดล้อม

 ๒๗) อบรมหลักสูตร Capacity Development for 

Environmental Management

 ๒๘) อบรมหลักสูตร การเขียนผลงานทางวิชาการ  

รุ่นที่ ๑

 ๒๙) อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๑๐

 ๓๐) การศึกษาดูงาน หน ่วยงานที่ เป ็นต ้นแบบ 

ตัวอย่างที่ดีในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ



ส่วนที่	๓
ภำรกิจพิเศษ	
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๑.	การด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล

โครงกำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล
 สถานการณ์ปัญหาของการบริหารจัดการท่ีดินของ
ประเทศ ขาดระบบและแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้
เกิดความเหลื่อมล�้าและไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
ที่ดิน แม้ว่าจะมีหน่วยงานบริหารจัดการที่ดินกระจายอยู่ใน 
ส่วนราชการต่างๆ แต่ขาดความเป็นเอกภาพ เครื่องมือที่มีอยู ่
มีข้อจ�ากัดต่อการบริหารจัดการท่ีดิน และยังมีผู้ไร้ท่ีดินท�ากิน
อีกจ�านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาที่ส�าคัญหลายประการ ได้แก่  
การขาดแคลนที่ดินท�ากิน ที่ดินมีการซื้อขายเปลี่ยนมือจาก 
เกษตรกรไปเป็นของนายทุน มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าและท่ีดินของ
รัฐเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม รัฐบาลได้
ให้ความส�าคญัในเร่ืองความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชน โดยมุง่เน้น
ให้มีที่ดินท�ากิน รวมทั้งยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น 
แต่เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่จ�ากัด ขณะที่จ�านวนประชากร
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนที่ดิน
ท�ากิน รัฐบาลจึงได้น�านโยบายการจัดท่ีดินท�ากินในลักษณะ
แปลงรวม โดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าท�าประโยชน ์
ในที่ดินของรัฐ เป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทีค่ณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาตกิ�าหนดในรปูแบบสหกรณ์ 
หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม รวมท้ังการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ โดยการด�าเนินการดังกล่าวเป็น
ไปตามนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ด้านที่ ๓ 
การลดความเหลือ่มล�า้ของสงัคม และการสร้างโอกาสการเข้าถงึ
บริการของรัฐ และด้านท่ี ๙ การรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ และให้มี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้ระเบียบฯ ๔ คณะ 
ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการ
จัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และคณะ
อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเลขาธิการส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 
เป็นกรรมการและเลขานุการฯ โดยในการด�าเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าว ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอ�านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของที่ดิน แต่ละประเภท ก�าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข ้อก�าหนด หรือเงื่อนไข ภายใต้ความเห็นชอบของคณะ
กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งจะสามารถท�าให้คนกับป่า
อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ เน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนน้ันที่ดินยังคงเป็น
ที่ดินของรัฐ ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ส ่วนบุคคล เพื่อป้องกัน 
การซื้อขายเปลี่ยนมือ และให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแล 
ป้องกัน รักษาป่าโดยรอบพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตด้วย 
 ซึ่งการด�าเนินการในระยะเร่งด่วน ตามนโยบายของ
รัฐบาล ได้มีการด�าเนินการแล้วเสร็จ ระยะแรก พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ในการจัดหาที่ดิน การจัดที่ดินท�ากิน และการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน ๒ พื้นที่ ได้แก่  
๑) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา อ�าเภอแม่ออน เนื้อท่ี 
๗,๒๘๒ ไร่ ราษฎร ๑,๒๓๕ ราย ๒) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าท่าธาร อ�าเภอจอมทอง เนื้อที่ ๕,๔๙๒ ไร่ ราษฎร ๗๑๕ ราย 
และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย อ�าเภอฮอด 

เนื้อที่ ๒,๔๓๔ ไร่ ราษฎร ๖๖๒ ราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อ�าเภอจอมทอง 
บริเวณพื้นที่ป่าท่าธารและอ�าเภอฮอด บริเวณพื้นที่ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย 

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ที่มา :  www.mnre.go.th

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานในพิธีส่งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์

หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา 
อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘

ที่มา :  www.mnre.go.th
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๒.	การประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) มีผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

(ปคร.) ซึ่งท�าหน้าท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภา ในการจัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การขอความ

เห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การติดตาม 

ความคืบหน้าของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี การประสานชี้แจง

คณะกรรมาธิการ และการประสานการเสนอร่างกฎหมาย 

และติดตามร่างกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการนิติบัญญัติ

ระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป ็นไปอย่างรวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จ�านวน ๙๒๖ เรื่อง ประกอบด้วย

กำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	จ�านวน ๓๖ เรื่อง โดยมีเรื่อง 

ที่ส�าคัญ เช่น

  การเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัด

อุดรธานี เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก

  (ร่าง) แผนแม่บทบรูณาการจดัการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔

  ร ่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว ่าด้วยการ

ด�าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. ....

  ร าย ง านสถานการณ ์ คุณภาพสิ่ ง แวดล ้ อม  

พ.ศ. ๒๕๕๖

  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีเมืองศรีมโหสถ อ�าเภอศรีมโหสถ 

จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ....

  (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓

  (ร่าง) ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการ

ลดก๊าซเรือนกระจกและการด�าเนินงานด้านการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐

กำรจัดท� ำควำมเห็น เพื่ อประกอบกำรพิจำรณำของ 

คณะรัฐมนตรี	จ�านวน  ๓๗๔  เรื่องโดยมีเรื่องที่ส�าคัญ เช่น

  ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

กระบี่ พ.ศ. ....

  ขออนุมัติด�าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา  

ของกรมทางหลวง

  ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน

เบตง จังหวัดยะลา ของกรมการบินพลเรือน

  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. ....

  ร่างแผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 

(ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙)

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – ก�าแพงเพชร

กำรชีแ้จงและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมำธกิำร/คณะอนุกรรมำธิกำร	

จ�านวน  ๑  เรื่อง 

  ร ่ างกฎกระทรวงก�าหนดบริ เวณห ้ามถมดิน  

ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงล�าปลาทิว แขวงคลองสาม

ประเวศ แขวงทับยาว แขวงขุมทอง แขวงลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร และต�าบลราชาเทวะ ต�าบลหนองปรือ ต�าบล

บางโฉลง ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย 

ต�าบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง ต�าบล

แพรกษาใหม่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ. ....

กำรประสำนแจ้งเรื่องจำกคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำให้ 

หน่วยงำนในสังกัดทรำบ จ�านวน ๗๑๑ เรื่อง โดยมีเรื่อง 

ที่ส�าคัญ อาทิ

  ค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ปรับปรุงการมอบ

หมายและมอบอ�านาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่

ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย และระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรี

  การจัดท�าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

  รายงานผลการด�าเนินการตามประเด็นเรื่องส�าคัญ

ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๑) พทุธศกัราช ๒๕๕๘

  ร ่างยุทธศาสตร ์การส ่งเสริมความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

  แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านกฎหมายของ

ประเทศ
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๓.	ผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๗

๓.๑	กำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจ

ของส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

 การประเมินความคุ ้มค ่าการปฏิ บัติภารกิจของ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) ด�าเนินการตามแนวทางการประเมินความคุ ้มค่าการ

ปฏิบัติภารกิจตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก�าหนดไว้ มีความสอดคล้องตาม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ - ๒๒ ที่ได้ก�าหนด

บทบญัญตัเิพ่ือให้มกีารปฏบิตัริาชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และเกิดความคุ้มค่า โดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจ

หรือโครงการที่ส่วนราชการด�าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและ

ประชาชนจะได้รับ รวมถงึรายจ่ายทัง้ก่อนและหลงัการด�าเนนิการ 

ตลอดจนประโยชน์หรือผลเสียทางสังคมและอื่นๆ ซึ่งไม่อาจ

ค�านวณเป็นตัวเงินได้ นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความ

สอดคล้องของภารกิจกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและผลกระทบของการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดล�าดับความ

ส�าคัญในการทบทวนภารกิจ/โครงการและงบประมาณ 

เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสนับสนุนต่อ

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าท่ีและตาม

นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ได้อย่างสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ 

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 ผลการประเมินความคุ ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๒ ผลผลติ ได้แก่ ผลผลติที ่๑ เครือ่งมอื 

กลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และผลผลิตที่ ๒ เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมและการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยผลผลิตที่เกิดขึ้น

ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เร่งด่วนและส�าคัญของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)/รัฐบาล รายละเอียดสรุป

ได้ดังนี้

	 ผลผลิตที่	๑:	 เครื่องมือ	กลไกในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

 มิติประสิทธิภาพ ปริมาณผลผลิตที่ด�าเนินการแล้ว

เสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ เครื่องมือ กลไกในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

จ�านวน ๒๑ เรื่อง ซ่ึงมากกว่าตัวช้ีวัดที่ก�าหนดไว้ของ สผ.  

(๑๔ เรื่อง) โดยเป็นปริมาณผลผลิตตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ของ 

สผ. จ�านวน ๑๐ เรื่อง และปริมาณผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติ

ภารกจิในกจิกรรมหรอืโครงการอืน่ๆ เพิม่เตมิ โดยใช้งบประมาณ

ที่ได้รับทั้งงบด�าเนินงานและงบรายจ่ายอื่น นอกเหนือจาก 

งบประมาณของตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ของ สผ. จ�านวน ๑๑ เรื่อง 

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ ๗,๕๒๐,๘๐๐.๐๙ บาท/เรื่อง 

ซ่ึงน้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน (๑๑,๗๙๙,๒๒๔.๖๓ 

บาท/เรื่อง)

 มิติประสิทธิผล จ�านวนเครื่องมือ กลไกในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๒๑ เรื่อง ได้รับการผลักดัน 

ไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๑๑๓.๒๐  

ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (ร้อยละ ๗๐)

	 ผลผลิตที่	 ๒:	 เครื่องมือ	 และกลไกกำรวิเครำะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม	 

ในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ	

 มิติประสิทธิภาพ ปริมาณผลผลิตที่ด�าเนินการแล้วเสรจ็

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห ์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ในการรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ จ�านวน ๒๔ เรือ่ง 

ซ่ึงมากกว่าตัวช้ีวัดที่ก�าหนดไว้ของ สผ. (๑๖ เรื่อง) ซ่ึงเป็น

ปรมิาณผลผลติตามตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้ของ สผ. จ�านวน ๑๑ เรือ่ง 
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และปริมาณผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติภารกจิในกจิกรรมหรอื

โครงการอืน่ๆ เพิม่เตมิ โดยใช้งบประมาณทีไ่ด้รบัทัง้งบด�าเนนิงาน

และงบรายจ่ายอื่น นอกเหนือจากงบประมาณของตัวชี้วัด 

ทีก่�าหนดไว้ของ สผ. จ�านวน ๑๓ เรือ่ง ซ่ึงคดิเป็นต้นทนุต่อหน่วย 

ที่เกิดขึ้น เท่ากับ ๗,๒๑๑,๖๐๘.๙๗ บาท/เรื่อง ซ่ึงน้อยกว่า

ต้นทุนต่อหน่วยตามแผน  (๑๑,๓๖๑,๐๓๔.๗๐ บาท/เรื่อง)

 มิติประสิทธิผล จ�านวนเครื่องมือ และกลไกการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

จ�านวน ๒๔ เรื่อง ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่

กลุม่เป้าหมาย ร้อยละ ๑๔๐.๕๘ ซ่ึงมากกว่าเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 

(ร้อยละ ๗๐)

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 ๑) การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจเป็นราย

ผลผลิตของ สผ. เป็นการสรุปผลการประเมินในภาพรวม ทั้งนี้ 

ผลการประเมินที่ได้ยังไม่สามารถสรุปเป็นรายตัวชี้วัด หรือเป็น

รายส�านัก/กอง ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถสรุป 

ได้ว่าการปฏิบัติภารกิจของส�านัก/กองใดที่สามารถด�าเนินงาน

ได้บรรลุผลส�าเร็จและเกิดความคุ ้มค่า และส�านัก/กองใดที่

ด�าเนินงานแล้วไม่มีประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่า

 ๒) ปัญหาอปุสรรคในการเกบ็ข้อมลู เนือ่งจากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบด�าเนินงานแต่ละโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประเมินความคุ้มค่าที่แตกต่างกัน เป็นผลท�าให้ข้อมูลที่ได้มี

ความครบถ้วนสมบูรณ์แตกต่างกัน อีกทั้งข้อมูลส�าหรับการ

ประเมินผลตามตัวชี้วัด เช่น จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท�าให้

การประเมินผลไม่ถูกต้องและไม่สามารถเปรียบเทียบผลกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้

	 ข้อเสนอแนะ

 ๑) ประเมนิความคุม้ค่าการปฏบิตัภิารกิจเป็นรายตวัชีว้ดั

ตามที่ สผ. ก�าหนดไว้ และสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละผลผลิต 

ซึ่งจะท�าให้ทราบว่าภารกิจตามตัวชี้วัดใดด�าเนินการแล้วมีความ

คุ ้มค่าหรือไม่คุ ้มค่ามากหรือน้อยเพียงใด และมีปัญหาและ

อุปสรรคอย่างไรในการด�าเนนิงาน เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีช่ดัเจนและ

ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ท�าให้สามารถน�าไปเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาทบทวนความส�าคัญของภารกิจนั้นๆ

 ๒) ควรจัดท�าระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล 

เพื่อประเมินความคุ ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ และสามารถใช้

เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่า ๑ ปี เนือ่งจากผลลัพธ์

บางเรื่องไม่สามารถวัดได้ในปีงบประมาณเดียวกันกับผลผลิต  

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงอาจเกิดขึ้นในปีถัดไป

๓.๒	กำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจ

ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

 กองทุนสิ่งแวดล้อมได้ด�าเนินการจัดท�ารายงานการ

ประเมินความคุ้มค่าการปฎิบัติภารกิจของกองทุนส่ิงแวดล้อม 

เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๔ 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

ในเชิงภารกิจของรัฐตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าใน

การปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามมาตรา ๒๒ ของพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และส�านักงบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมิน

ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการด�าเนิน

การอยู่ โดยมีคณะท�างานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ

ภารกิจของกองทุนส่ิงแวดล้อมท�าหน้าที่ประสานจัดเตรียม

ความพร้อม และด�าเนินการจัดท�ารายงานการประเมินความ 

คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม

	 ผลกำรด�ำเนินงำน

 รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ

ของกองทุนส่ิงแวดล้อม ในภาพรวมและประเมินความคุ้มค่า

การปฏิบัติภารกิจโครงการน�าร่องโดยเป็นโครงการเงินอุดหนุน 

๑ โครงการ และโครงการเงินกู้ยืม ๑ โครงการ ประจ�าปี ๒๕๕๗  

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อม  

ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

โดยสรปุผลการประเมนิความคุม้ค่าฯ พบว่า ผลผลติของกองทุน

ส่ิงแวดล้อมในการสนับสนุนเงินกองทุนส่ิงแวดล้อมเพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสบความส�าเร็จ

ทั้งในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล ดังนี้

 มิติประสิทธิภาพ พิจารณาจากผลการด�าเนินงานด้าน

ปฏิบัติการ และการบริหารพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน มีผลการ

ด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้มาก ทั้งนี้ในส่วนการ

ประเมนิการด�าเนนิงานด้านการเงนิทีใ่ห้การสนบัสนนุต่อค่าใช้จ่าย

เพื่อบริหารงานกองทุนฯ มีผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตามภาพรวม การประเมินผลการด�าเนินของกองทุน

สิ่งแวดล้อม มีผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 มิติประสิทธิผล พิจารณาจากร้อยละความส�าเร็จของ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการ

ใช้บริการ รวมถึงการด�าเนินงานการประเมินความคุ้มค่าการ

ปฏิบัติภารกิจของกองทุนส่ิงแวดล้อมในภาพรวม มีผลการ
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ด�าเนินงานโดยรวมสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้มาก ในส่วนของ

สรปุผลการประเมนิความคุม้ค่าฯ โครงการน�าร่อง ทัง้ ๒ โครงการ 

พบว่า มีความคุ ้มค ่า เนื่องจากสามารถบรรลุผลผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเชิงบวก อีกทั้งการ

ด�าเนินการยังบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี  

ในการสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยโครงการความร่วมมือเพื่อ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอนด้วยพลังชุมชน ซ่ึงมูลนิธิชุมชน

ท้องถิ่นพัฒนาได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสามารถ

สร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบอาชีพที่สอดคล้อง

กับฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนตามทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ไม่ท�าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื ส่วนโครงการก่อสร้างและตดิตัง้

ระบบผลิตก๊าชชีวภาพและบ�าบัดน�้าเสียจากมูลไก่ ของบริษัท 

พลวิทยาฟาร์ม จ�ากัด เป็นการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียต�่าให้แก่

ภาคเอกชนเพื่อจัดการมลพิษและของเสียจากการประกอบ

กิจการ โครงการสามารถจัดการมลพิษ (กลิ่นเหม็น) จากมูลไก่ 

ส่งผลดีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ และโครงการ

ได้เลือกระบบบ�าบัดท่ีน�าก๊าซชีวภาพไปผลิตกระแสไฟฟ้า ท�าให้

โครงการมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าใน

การประกอบการ

	 ปัญหำ	อุปสรรค	

 กองทุนสิ่งแวดล้อมยังขาดฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ส�าคัญ 

ที่จะน�ามาใช้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ๒ - ๓ ปีนอกจากนี ้

ยังขาดแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่า

ส�าหรับโครงการน�าร่อง ซ่ึงจะได้พัฒนาให้สามารถเก็บรวบรวม

ข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

	 ข้อเสนอแนะ

 กองทุนสิ่งแวดล้อมมีแผนการด�าเนินการในอนาคตที่

จะได้น�าผลการประเมินความคุ ้มค่าฯ ไปใช้เป็นแนวทาง 

เพื่อผลักดันให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและ 

มีประสิทธิภาพ โดยจะได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลของตัวชี้วัด 

ท่ีส�าคญั เพ่ือเปรียบเทยีบข้อมูลย้อนหลงั ๒ - ๓ ปี และการวางแผน

การด�าเนินงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ต่อเป้าหมายการให้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ

จัดเก็บข้อมูลโครงการน�าร่อง โดยเสนอให้มีการจัดท�าแบบ

ฟอร์มจัดเก็บข้อมูลไว้ในข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ผู้เสนอขอรับ

การสนับสนุนโครงการรับทราบและรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้น

โครงการ เพื่อน�ามาใช้ประกอบการประเมินความคุ ้มค่าฯ  

ต่อไป

๔.	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่

พระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ได้ก�าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า

ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในภารกิจของ สผ.  

ได้โดยสะดวก และทั่วถึง โดยได้มีการด�าเนินการดังนี้

 ๑) แต่งตั้งคณะท�างานข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. 

โดยมีรองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะท�างาน และมีผู้แทน

จากทุกส�านัก กอง กลุ่ม เป็นคณะท�างาน ซึ่งมีกลุ่มงานระบบ

ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส�านักติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อม เป็นคณะท�างานและเลขานุการ

 ๒) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. โดยใช้พื้นที่ของ 

ห้องสมุด สผ. เป็นพื้นที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มา

ติดต่อขอข้อมูล 

 ๓) พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. (www.

onep.go.th/information)  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ปัจจุบันทางอินเตอร์เน็ต และอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

 สผ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการ

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจ�ากระทรวง ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อ

ตกลง (MOU) การเป็นเครือข่ายร่วมมอืในการพฒันาศนูย์ข้อมลู

ข่าวสารของหน่วยงานรฐั เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ใน

บันทึกข้อตกลงดังกล่าวก�าหนดให้หน่วยงานต้องด�าเนินการให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

ก�าหนด เพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการประจ�ากระทรวงได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึง สผ. 

ได้จัดท�าและใช้ “แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อม”  

เป็นกรอบในการด�าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สผ. ขอรายงานผลการด�าเนิน

การตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สผ. พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังนี้

	 ๑)	กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร

ของรำชกำร	พ.ศ.	๒๕๔๐

 สผ. ก�าหนดให้ใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ ทั้งนี้เนื่องจากมีความเหมาะสมที่ประชาชนสามารถเข้า

ถึงได้ง่าย และเป็นสถานที่รวบรวมเอกสารและข้อมูลของ สผ. 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร

ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๗ และ ๙ ที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีการจัดท�าดัชนี

ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้บริการอย่างชัดเจน สามารถสืบค้นได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของ สผ. ด้วย

	 ๒)	กำรบรหิำรจดักำรศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร

 สผ. แต่งตั้งคณะท�างานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สผ. โดยมีรองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะท�างาน และมี 

ผู้แทนจากทุกส�านัก กอง กลุ่ม เป็นคณะท�างาน ซ่ึงมีกลุ่มงาน

ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักติดตาม

ประเมินผลสิ่งแวดล้อม เป็นคณะท�างานและเลขานุการ คณะ

ท�างานฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ในการด�าเนินการเพื่อให้ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร สผ. มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ตามหลัก

เกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๕๘) มีผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. 

รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๕๕๕ ราย ได้แก่ ๑) มาใช้บริการด้วยตนเอง 

๔๑๔ ราย ๒) ใช้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ ๒๙ ราย และ ๓) 

เป็นหนังสือราชการ ๑๑๒ ราย 

	 ๓)	กำรเผยแพร่ควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิกำร

รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนให้บุคลำกรของ	สผ.	และ

ประชำชนทรำบผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำร	

  (๑) การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ให้แก่บุคลากร สผ. โดยได้ด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ข้อมูล

ข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี 

วิทยากรจากส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ (สขร.)  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งจากการประเมินผล

ภายหลังการฝึกอบรมพบว่า เจ้าหน้าที่ สผ. มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการจัดท�า

สรุปผลการด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ 

สขร. ๑ ฉบับปรับปรุงมากขึ้น การถ่ายทอดของวิทยากรท�าให้ 

ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความส�าคัญ และมีจิตส�านึกที่ดี 

ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม

และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

  (๒) การประชาสัมพันธ ์เผยแพร่สิทธิการรับรู ้

ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน โดยได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ

ราชการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ สผ. (http://

www.onep.go.th) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ.(http://

www.onep.go.th/ information) บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่น

พับประชาสัมพันธ์ รายงานประจ�าปีของส�านักงาน ป้าย

ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

	 ๔)	กำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำใช้

บริกำร	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร	สผ.

  ส�านัก/กองที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้จัดท�าแบบ

ส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ ซ่ึงได้ท�าการ

รวบรวมและสรุปผลได้ดังนี้

  (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือน

ธันวาคม ๒๕๕๗) จากจ�านวนผู้กรอกแบบส�ารวจความพึงพอใจ

ทั้งหมด ๖๓ ราย คิดเป็น พึงพอใจมาก จ�านวน ๖๓ ราย 

(๑๐๐%) พึงพอใจน้อย จ�านวน ๐ ราย (๐%) ไม่พึงพอใจ 

จ�านวน ๐ ราย (๐%)

  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๕๘ – เดือน

มีนาคม ๒๕๕๘) จากจ�านวนผู้กรอกแบบส�ารวจความพึงพอใจ

ทั้งหมด ๑๐๕ ราย คิดเป็น พึงพอใจมาก จ�านวน ๑๐๔ ราย 

(๙๙.๐๕%) พึงพอใจน้อย จ�านวน ๑ ราย (๐.๙๕%) ไม่พึงพอใจ 

จ�านวน ๐ ราย (๐%)

  (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๕๘ – เดือน

มิถุนายน ๒๕๕๘) จากจ�านวนผู้กรอกแบบส�ารวจความพึงพอใจ

ทั้งหมด ๑๑๙ ราย คิดเป็น พึงพอใจมาก จ�านวน ๑๑๙ ราย 

(๑๐๐%) พึงพอใจน้อย จ�านวน ๐ ราย (๐%) ไม่พึงพอใจ 

จ�านวน ๐ ราย (๐%)

	 ๕)	กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงหน่วยงำน	

องค์กร	กำรศึกษำดูงำน

 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. ได้ก�าหนดกิจกรรม

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วย

งานอื่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบริษัท การบินไทย (มหาชน) 

จ�ากัด และเม่ือวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้น�าคณะท�างาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังสิ้น 

๑๔ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย โดยคณะท�างานข้อมูลข่าวสาร สผ. ได้รับ

ความรู้ในการด�าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อน�ามาประยุกต์

และปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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๕.	การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

	 ๑)	 สรุปผลกำรด�ำเนินกำรเรื่องร ้องเรียนจำก

ประชำชนในภำพรวม

 ประชาชนได้แจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นต่างๆ รวม ๒๘ 

เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนจากศูนย์บริการประชาชน 

(e-petition) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๓ เรือ่ง เรือ่งร้องเรยีนในระบบจดัการเรือ่งราวร้องทกุข์ของ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) จ�านวน ๘ เรื่อง และจากหนังสือ จ�านวน ๑๗ เรื่อง

 ๒) ประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนร้องเรียน สามารถสรุป

เป็นตารางได้ดังนี้

ประเด็นเรื่องที่ร้องเรียน
จ�ำนวน

(เรื่อง)

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	

(เรื่อง)

อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	

(เรื่อง)

๑. ด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๑๘ ๑๕ ๓

๒. ด้านการประกอบการเหมืองแร่และปิโตรเลียม ๒ ๑ ๑

๓. ด้านประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๒ ๒ ๐

๔. ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

๓ ๑ ๒

๕. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ๒ ๒ ๐

๖. ด้านการบริหารจัดการที่ดิน ๑ ๑ ๐

รวม ๒๘ ๒๒ ๖

๖.	การยกย่องและรับรางวัล

๖.๑	 รำงวัลองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)  ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการบัญชี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ทีก่ระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชกีลาง

จัดข้ึนในฐานะหน่วยงานกลางที่ก�ากับ

ดูแลและบริหารการใช ้จ ่ายเงินของ 

ส่วนราชการ รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความ

สามารถของส่วนราชการในการบริหาร

จัดการภายในองค์กร สะท้อนให้เห็นถึงการ

ท�างานท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบ รวดเร็ว 

มีมาตรฐาน โปร่งใส พร้อมต่อการ

ตรวจสอบจากภายนอก พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๒ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล
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๖.๒	 รำงวลักำรน�ำหน่วยงำน	เปล่ียนผ่ำนไปสู	่IPv6

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับรางวัลการน�าหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ 

IPv6 (Internet Protocol version 6) จากกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะที่ สผ. เป็นหน่วยงาน 

ที่ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด

และติดตามผลการด�าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๕๖-๒๕๕๘ มีความพร้อมในการให้บริการเครือข ่าย

อินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6  โดย สผ. ได้รับ 

๒ รางวัล ดังนี้

 ๑. รางวัล “Thailand IPv6 Ready Award” เป็น

รางวัลที่ให้กับหน่วยงานท่ีประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการ

ปรับเปลี่ยน Service DNS, Web และ Mail ให้สามารถใช้งาน 

(Availability) ไม่น้อยกว่า๘๐% บนเครือข่าย IPv6 ซึ่ง สผ. 

เป็น ๑ ใน ๒๘ หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลการด�าเนินงานจาก

หน่วยงานภาครัฐ ทั้งหมด ๓๕๑ หน่วยงาน

 ๒. รางวัล “Certificate of IPv6 Ready” เป็นรางวัล

ที่ให้กับหน่วยงานที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการปรับ

เปลี่ยน Service DNS, Web และ Mail ให้สามารถใช้งานบน

เครือข่าย IPv6 ซึ่ง สผ. เป็น ๑ ใน ๓๘ หน่วยงานที่ได้ใบรับรอง 

(Certificate) การด�าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 

๓๕๑ หน่วยงาน 

 ส�าหรับ IPv6 คือ Internet Protocol version 6 เป็น 

Protocol ล่าสุดเพื่อน�ามาใช้เพื่อทดแทน Protocol รุ่นเดิมคือ 

IPv4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของ Protocol 

ให้รองรับหมายเลขแอดเดรสจ�านวนมากรวมถึงปรับปรุง 

คุณลักษณะอื่นๆ อีกหลายประการ

งานสัมมนา IPv6 ประจ�าปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๖.๓	 รำงวัลหน่วยงำนที่ได ้ให ้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนอุทยำน 

สิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ได้รับรางวัล

หน่วยงานท่ีได ้ให ้การสนับสนุนการด�าเนินงานอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  

ของมลูนธิอิทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร ในพระราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 

สิรินธร ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 
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๗.	กิจกรรม

๗.๑	กิจกรรม	“ก้ำวตำมรอยพ่อ	ตำมวิถีแห่งควำมพอเพียง”
 ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (สผ.) มจีดุมุง่หมาย

ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

ของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมุ่งเน้นให้มีความตระหนัก 

ในการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม

และจริยธรรม จงึได้จดักจิกรรม “ก้าวตามรอยพ่อ ตามวถิแีห่งความพอเพยีง” ขึน้ 

ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา

 เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ท�างาน

ตามรอยพระยุคลบาทและน้อมน�าคุณธรรมตามพระบรมราโชวาทมาประพฤติ

ปฏิบัติให้บังเกิดผล เพื่อการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทั้งดีและเก่ง 

เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๗.๒	โครงกำรให้ควำมรู้	ปลุกจิตส�ำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	

ให้กับเครือข่ำยภำครัฐต่อต้ำนกำรทุจริต
 เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในแนวทางการปลุกจิตส�านึกสร้างความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงด�าเนินการ โครงการให้ความรู้  

ปลุกจิตส�านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สผ.

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตส�านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริต

๗.๓	กิจกรรม	“ปั่น	ปัน	รักษ์”
   ส� า นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (สผ.) อยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมการประกาศเขตพ้ืนท่ี

คุ้มครองส่ิงแวดล้อมเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยกระบวนการ

ด�าเนินงานมุ่งเน้นการส่งเสริมกระตุ้นจิตส�านึกในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับ

กระบวนการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมทัศนคติ

เชิงบวกและความร่วมมือในการประกาศเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม

และน�าไปสู่การปฏิบัติ  พื้นที่เมืองศรีมโหสถ โดยเฉพาะบริเวณคูเมือง

ก�าแพงเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งศิลปกรรม โบราณสถาน ย่านชุมชน 

และสถานที่ท�าเกษตร สวนผลไม้ ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ในการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้ต้นทุนทาง

มรดกศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ จึงได้ร่วมกับ บริษัทกัลฟ์ เจพี จ�ากัด จัดหาจักรยานให้เทศบาลต�าบล

โคกปีบ รวมทั้งจัดกิจกรรม “ปั่น ปัน รักษ์” ในเขตคูเมืองก�าแพงเมือง ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เพื่อส่งเสริมให้เป็นพาหนะส�าหรับเรียนรู้วิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์ภายในบริเวณเส้นทางรอบคูเมือง

ก�าแพงเมือง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเป็นเมืองคาร์บอนต�่า 



ส่วนที่	๔
รำยงำนกำรเงิน	
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๑.	งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	๓๐	กันยำยน	๒๕๕๘	และ	๒๕๕๗

 หน่วย	:	บำท อัตรำย่อส่วนตำมแนวดิ่ง

พ.ศ.	๒๕๕๘ พ.ศ.	๒๕๕๗ พ.ศ.	๒๕๕๘ พ.ศ.	๒๕๕๗	

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๗,๖๑๑,๒๓๗.๕๑ ๒,๔๗๒,๘๘๒.๔๓ ๖.๓๖ ๓.๖๑

ลูกหนี้ระยะสั้น ๖๓,๔๗๒,๕๗๘.๐๖ ๒๒,๓๘๗,๑๔๐.๒๕ ๕๓.๐๗ ๓๒.๗๑

วัสดุคงเหลือ  ๒,๔๑๘,๘๕๘.๐๕  ๒,๙๔๗,๐๑๔.๑๙ ๒.๐๒ ๔.๓๑

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๗๓,๕๐๒,๖๗๓.๖๒ ๒๗,๘๐๗,๐๓๖.๘๗ ๖๑.๔๖ ๔๐.๖๓

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว - ๑,๑๑๒,๗๘๙.๖๔ ๐.๐๐ ๑.๖๓

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ๔๕,๑๑๐,๖๔๒.๓๔  ๓๘,๑๒๐,๒๑๓.๔๙ ๓๗.๗๒ ๕๕.๗๐

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ๙๗๘,๘๙๘.๕๘  ๑,๓๙๓,๙๓๘.๔๕ ๐.๘๒ ๒.๐๔

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๔๖,๐๘๙,๕๔๐.๙๒	 	๔๐,๖๒๖,๙๔๑.๕๘	 ๓๘.๕๔ ๕๙.๓๗

รวมสินทรัพย์ ๑๑๙,๕๙๒,๒๑๔.๕๔	 ๖๘,๔๓๓,๙๗๘.๔๕	 ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น ๒๔,๘๖๘,๐๙๔.๔๓  ๔๘,๒๙๓,๙๕๒.๐๓ ๒๐.๗๙ ๗๐.๕๗

เงินกู้ระยะสั้น ๔,๒๐๗,๘๑๑.๔๒  ๕๒,๓๗๕.๓๔ ๓.๕๒ ๐.๐๘

เงินรับฝากระยะสั้น ๓,๘๔๑,๔๙๒.๐๔  ๑๖,๐๙๘,๕๙๙.๙๓ ๓.๒๑ ๒๓.๕๒

รวมหนี้สินหมุนเวียน ๓๒,๙๑๗,๓๙๗.๘๙	 	๖๔,๔๔๔,๙๒๗.๓๐	 ๒๗.๕๒ ๙๔.๑๗

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ๑,๓๖๓,๗๕๘.๕๙ ๑,๙๐๒,๖๘๗.๕๒ ๑.๑๔ ๒.๗๘

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑.๒๕ ๒.๗๔

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น      - ๑,๑๑๒,๗๘๙.๖๔ ๐.๐๐ ๑.๖๓

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๒,๘๖๓,๗๕๘.๕๙ ๔,๘๙๐,๔๗๗.๑๖	 ๒.๓๙ ๗.๑๕

รวมหนี้สิน ๓๕,๗๘๑,๑๕๖.๔๘	 ๖๙,๓๓๕,๔๐๔.๔๖	 ๒๙.๙๒ ๑๐๑.๓๒

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๘๓,๘๑๑,๐๕๘.๐๖ 	(๙๐๑,๔๒๖.๐๑) ๗๐.๐๘ 	-๑.๓๒

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน ๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓ ๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓ ๒๒.๖๗ ๓๙.๖๒

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๕๖,๖๙๙,๖๖๒.๑๓ (๒๘,๐๑๒,๘๒๑.๙๔)	 	๔๗.๔๑ -๔๐.๙๓

รวมสินทรัพย์สุทธิ ๘๓,๘๑๑,๐๕๘.๐๖ (๙๐๑,๔๒๖.๐๑) ๗๐.๐๘ -๑.๓๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 103

 หน่วย	:	บำท อัตรำย่อส่วนตำมแนวดิ่ง

พ.ศ.	๒๕๕๘ พ.ศ.	๒๕๕๗ พ.ศ.	๒๕๕๘ พ.ศ.	๒๕๕๗	

รำยได้

รายได้จากงบประมาณ ๑,๒๕๔,๘๗๙,๙๓๑.๗๖ ๑,๐๙๒,๕๖๖,๘๗๔.๑๑ ๙๘.๕๙  ๙๘.๕๕ 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ๕๔๑,๒๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๔ ๐.๐๐ 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๑๗,๔๐๒,๙๖๓.๘๗ ๑๖,๑๐๔,๔๗๙.๑๕ ๑.๓๗ ๑.๔๕ 

รายได้อื่น ๑๐,๐๒๕.๖๗ ๒,๗๘๓.๑๓ ๐.๐๐    ๐.๐๐ 

รวมรำยได้ ๑,๒๗๒,๘๓๔,๑๒๑.๓๐ ๑,๑๐๘,๖๗๖,๓๓๖.๓๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๖๒,๙๑๕,๖๘๗.๕๒ ๑๕๕,๐๒๘,๔๓๔.๓๑ ๑๒.๘๐   ๑๓.๙๘ 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ ๒๑,๓๕๗,๔๑๗.๖๔ ๑๕,๑๖๘,๖๖๘.๙๑ ๑.๖๘    ๑.๓๗ 

ค่าตอบแทน ๔๙๕,๘๘๙.๕๐ ๑๐๙.๓๓๐.๐๐ ๐.๐๔ ๐.๐๑ 

ค่าใช้สอย ๑๖๖,๒๐๓,๕๙๑.๐๑ ๑๗๙,๑๑๘,๗๓๐.๓๙ ๑๓.๐๖ ๑๖.๑๖ 

ค่าวัสดุ ๘,๖๒๑,๐๐๘.๗๙ ๖,๔๔๘,๑๒๗.๙๐ ๐.๖๘   ๐.๕๘ 

ค่าสาธารณูปโภค ๗,๙๖๘,๙๒๑.๗๕  ๗,๕๕๕,๔๖๘.๙๙ ๐.๖๓  ๐.๖๘ 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ๑๐,๔๓๓,๑๒๗.๓๕ ๑๑,๗๕๔,๐๔๖.๔๔ ๐.๘๒ ๑.๐๖ 

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๘๑๐,๒๔๖,๕๔๕.๕๔ ๗๙๔,๕๗๗,๗๖๗.๒๒ ๖๓.๖๖ ๗๑.๖๗ 

ค่าใช้จ่ายอื่น        - ๓,๕๒๔,๕๓๔.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๓๒ 

รวมค่ำใช้จ่ำย ๑,๑๘๘,๒๔๒,๑๘๙.๑๐ ๑,๑๗๓,๒๗๖,๑๐๘.๕๒ ๙๓.๓๕ ๑๐๕.๘๓ 

รำยได้สูง(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยก่อนต้นทุน

ทำงกำรเงิน

๘๔,๕๙๑,๙๓๒.๒๐ (๖๔,๕๙๙,๗๗๒.๑๓) ๖.๖๕ (๕.๘๓)

รำยได้สูง(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ (๘๔,๕๙๑,๙๓๒.๒๐) (๖๔,๕๙๙,๗๗๒.๑๓) ๖.๖๕ (๕.๘๓) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

๒.	งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยำยน	๒๕๕๘	และ	๒๕๕๗
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๓.	การวิเคราะห์การเงิน

 จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น สรุปการวิเคราะห์

ได้ดังนี้

	 งบแสดงฐำนะกำรเงิน

 - มีสัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓.๖๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น

ร้อยละ ๖.๓๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานมีเงินกู้ยืมระยะสั้น คือ เงินส่งคืนเงิน

เหลอืจ่ายกองทนุสิง่แวดล้อม เป็นการส่งคนืเงนิต้นปีงบประมาณ

ถัดไปและคงเหลือไว้ใช้สืบเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สูงกว่าปีก่อน 

ส�าหรับเงินฝากธนาคารในงบประมาณ มียอดคงเหลือสูงกว่า 

ปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากมีสภาพคล่องในการจ่ายเงินให้กับผู้มี

สิทธิในอัตราใกล้เคียงกับปีก่อน เงินฝากคลังเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 

เนื่องจากระหว่างปีมีการรับหลักค�้าประกันสัญญาจ�านวนเงิน

แต่ละรายสูงกว่าปีก่อน ขณะเดียวกันมีการคืนหลักค�้าประกัน

สัญญาให้แก่ผู ้ขายได้พ้น ข้อผูกพันตามสัญญาจ�านวนราย

สัญญาได้มากกว่าปีก่อน

 - มีสัดส่วนของลูกหน้ีระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้น

จากร้อยละ ๓๒.๗๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๕๓.๐๗ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่เป็นผลเกดิจากการทีปี่ พ.ศ. ๒๕๕๘ มสีญัญาจ้าง

ที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า คงเหลือจ�านวนสัญญาสูงกว่าปีก่อน และ

ลูกหนี้เงินในงบประมาณมีจ�านวนรายคงเหลือสูงกว่าปีก่อน

 - มสีดัส่วนของทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อสนิทรพัย์) 

ลดลงจากร้อยละ ๕๕.๗๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ 

๓๗.๗๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเป็นผลเกิดจากการท่ีปี พ.ศ. 

๒๕๕๘ สัดส่วนของสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ต�่ากว่า ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ขณะที่ ผลรวมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สูงกว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระหว่างปีมีจัด

ซื้อครุภัณฑ์สูงปีกว่าก่อน ไม่มีการจ�าหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดความ

จ�าเป็น เสื่อมสภาพ ช�ารุด ค่าเสื่อมราคาลดลง และค่าเสื่อม

ราคาสะสมเพิ่มขึ้น

 - มีสัดส่วนของเจ้าหนี้ระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์) ลดลง

จากร้อยละ ๗๐.๕๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๒๐.๗๙  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงเป็นผลเกิดจากการท่ีปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

มีการขอเบิกเงินจากคลังประเภทจ่ายตรงเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ 

ยังไม่ได ้รับตัวเงิน โดยกรมบัญชีกลางประมวลผลส่ังจ่าย 

ในปีงบประมาณถัดไปต�่ากว่าปีก่อน

 - มีสัดส่วนของเงินรับฝากระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์)  

ลดลงจากร้อยละ ๒๓.๕๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๓.๒๑ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สัญญาจ้างที่ปรึกษา เงื่อนไขของสัญญา มีการหักเงินประกัน 

ผลงาน ตามงวดงาน จะจ่ายคืนให้กับคู่สัญญาภายใน ๔๕ วัน  

นับจากมีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ซึ่งมียอดคงเหลือต�่ากว่าปีก่อน 

เนื่องจาก ได้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย

	 งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

 - มีสัดส่วนของรายได้จากงบประมาณประจ�า งบกลาง 

และงบลงทุน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ ๙๘.๕๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๙๘.๕๙ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซ่ึงเป็นผลเกิดจากการที่  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานได้รับงบประมาณลดลงจากปีก่อน

ขณะเดียวกันผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้อัตราที่สูงกว่าปีก่อน 

ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและเงินกันไว้เบิก

เหล่ือมปีที่เบิกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายได้สูง การกันไว้

เบิกเหล่ือมปีของงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มียอดต�่ากว่าปี

ก่อนและหน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายงบงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้

สูงกว่าปีก่อนจากร้อยละ ๕๑.๓๙ เป็น ๗๕.๐๙

 - มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อรายได้รวม)  

ลดลงจากร้อยละ ๑๓.๙๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ 

๑๒.๘๐ ในป ี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง เป ็นผลเกิดจากการท่ีป ี  

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสัดส่วนของรายได้รวมในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ต�่ากว่า

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ผลรวมของค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 - มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ต่อรายได้รวม) 

ลดลงจากร้อยละ ๗๑.๖๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น ร้อยละ 

๖๓.๖๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่เป็นผลเกดิจากการทีปี่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจต�่ากว่าปีก่อน 

และเบิกจ่ายยอดสูงกว่าปีก่อนจากร้อยละ ๕๑.๓๙ เป็น ๗๕.๐๙
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๑.	ร ายชื่ อ คณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการ

๑.	คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	
	 ๑.๑	คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำร	

  ๑) คณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณาผูม้สีทิธขิอรบั

ใบอนญุาตท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม

  ๒) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้า

  ๓) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร

ที่ดิน และบริการชุมชน

  ๔) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางบกและอากาศ

  ๕) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางน�า้

  ๖) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่

  ๗) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านพฒันาปิโตรเลยีม

  ๘) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกล่ัน

น�า้มนัปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและแยกหรอืแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

  ๙) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงาน 

การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

  ๑๐) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและ

ระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน

  ๑๑) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นและรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

  ๑๒) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้นและรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี

  ๑๓) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เพชรบุรี

  ๑๔) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

  ๑๕) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

  ๑๖) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร      

ชุดที่ ๑ 

  ๑๗) คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบ้านเอื้ออาทร     

ชุดที่ ๒ 

	 ๑.๒	 คณะอนุกรรมกำร	

  ๑) คณะอนกุรรมการแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม

  ๒) คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการแก้ไขปัญหา

มลพิษในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง

  ๓) คณะอนุกรรมการประสานการจัดการส่ิงแวดล้อม

และอุตสาหกรรม

  ๔) คณะอนุกรรมการก�ากับการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

  ๕) คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า

  ๖) คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้า

  ๗) คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  ๘) คณะอนุกรรมการบูรณาการการกัดเซาะชายฝั่ง

  ๙) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด ้าน 

สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

  ๑๐) คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรม

  ๑๑) คณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

  ๑๒) คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ

พื้นที่เฉพาะ

  ๑๓) คณะอนกุรรมการจดัการสิง่แวดล้อมด้านมลทศัน์

  ๑๔) คณะอนกุรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

  ๑๕) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล

  ๑๖) คณะอนุกรรมการก�ากับการด�าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
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  ๑๗) คณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วย

กระบวนการแจ้งข ้อมูลสารเคมีล ่วงหน้าส�าหรับสารเคมี

อันตรายและสารเคมีป ้องกันและก�าจัดศัตรูพืชและสัตว ์ 

บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

  ๑๘) คณะอนกุรรมการอนสุญัญามินามาตะว่าด้วยปรอท

  ๑๙) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วย

สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

  ๒๐) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการของเสีย

อุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ

๒.	คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
 ๒.๑ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน    

 ๒.๒ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน    

 ๒.๓ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 ๒.๔ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด

๓.	คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปล่ียนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศแห่งชำติ	
 ๓.๑ คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด้านวิชาการ (ยกเลิกเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)

 ๓.๒ คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด ้านการจัดท�าแนวทางการแสดงเจตจ�านง (Pledge)  

การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ 

(NAMAs) (ยกเลิกเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)

 ๓.๓ คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านการประสานท่าทีไทยในการเจรจา (ยกเลิกเม่ือวันที่ ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๘)

 ๓.๔ คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน

การบูรณาการนโยบายและแผน (แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๘)

 ๓.๕ คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด้านวิชาการและฐานข้อมลู (แต่งตัง้เมือ่วนัที ่๑๖ กันยายน ๒๕๕๘)

 ๓.๖ คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘)

๔.	คณะกรรมกำรแห่งชำติว ่ำด ้วยอนุสัญญำ

คุ้มครองมรดกโลก	
  ๔.๑ คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ

๕.	คณะกรรมกำรอนรุกัษ์และพฒันำกรงุรตันโกสนิทร์	

และเมืองเก่ำ	
  ๕.๑ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการ

ด�าเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์

  ๕.๒ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการ

ด�าเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

๖.	คณะกรรมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติ	
  ๖.๑ คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

  ๖.๒ คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

  ๖.๓ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว ่าด ้วยพื้นที่

คุ้มครอง

  ๖.๔ คณะอนุ ก ร รมการส ่ ง เ ส ริ มการอนุ รั กษ ์ และ 

ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาค

ธุรกิจ

๗.	คณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ	
  ๗.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหาร

จัดการที่ดิน 

๘.	คณะกรรมกำรพัฒนำลุ่มน�้ำทะเลสำบสงขลำ	
  ๘.๑ คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตามและประเมินผล

  ๘.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการ 

ตื้นเขินของทะเลสาบและการจัดระเบียบเครื่องมือประมงในลุ่ม

น�้าทะเลสาบสงขลา

  ๘.๓ คณะอนุกรรมการขับเค ล่ือนการแก ้ ไขป ัญหา 

น�้าเสีย และขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

  ๘.๔ คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาการลดลง

และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน�้า และป่าพรุ 

ในลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

๙.	คณะกรรมกำรกองทุนสิ่งแวดล้อม	
  ๙.๑ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๙.๒ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการ

มลพิษ
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๒.	เอกสารเผยแพร่	การจัดท�าสื่อต่างๆ

ส�ำนักวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.onep.go.th/eia/

ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

โครงการหรือกิจการที่ต้องท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร 

การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

แนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

Environmental 

Impact 

Assessment in Thailand

แนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรม

กลั่นน�้ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมีแยกหรือแปรสภาพ

ก๊าซธรรมชาติ และเคมีอื่นๆ

แนวทางการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทย (ฉบับภาษาญี่ปุ่น)
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
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บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการผู้ช�านาญการ

พิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กันยายน ๒๕๕๘

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
 ผู ้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ทางเว็บไซต์  

www.onep.go.th

 ๑. ร่างประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 ๒. ภาพกราฟิกบรรยายข้อมูล (Information Graphic: InfoGraphic) 

ร่างประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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ส�ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม
 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://envfund.onep.go.th

 ๓. ภาพกราฟิกบรรยายข้อมูล (Information Graphic: InfoGraphic) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม

การประสานการด�าเนินงานโครงการที่ได้

รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

The Environmental Fund

การขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุน

สิ่งแวดล้อมส�าหรับภาคเอกชน

กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕

การจัดท�าข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการ 

สนบัสนนุจากกองทนุสิง่แวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔) 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง

แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
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การขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุน

สิ่งแวดล้อมส�าหรับภาคเอกชน

เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพื่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากต้นสายสู่ปลายน�้า

ส�ำนักติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม	
 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.onep.go.th

 - รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗

 - รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 - กรอบและหลักเกณฑ์ส�าหรับการประเมินผลโครงการด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน

ในการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

 - วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ฉบับที่ ๑ และ 

ปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ฉบับที่ ๑ - ๓

 - จับตาประเด็นร้อนข่าวสิ่งแวดล้อม ๔ ฉบับ ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๕๗, 

มกราคม - มนีาคม ๒๕๕๘, เมษายน - มิถนุายน ๒๕๕๘, กรกฎาคม - กนัยายน ๒๕๕๘

การด�าเนินงานตามมาตรา ๘๘ และ ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ
 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.onep.go.th/eurban/index.php/

พรรณไม้ลดมลพิษ เสริมสร้างชีวิตชุมชนเมือง โครงการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ฝ่ำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://chm- thai.onep.go.th/index.aspx

คู่มือจ�าแนกชนิดพันธุ์พืชและสัตว์

อย่างง่ายในเมือง

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 

(เอกสาร ๒ ภาษาไทยและอังกฤษ)

คู่มือจ�าแนกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเล

ความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครอง

แหล่งมรดกโลก ส�าหรับเยาวชน 

 (เอกสารเผยแพร่  และ CD-ROM)

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ 

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครอง

แหล่งมรดกโลก  (๑ ชุด มี ๕ เล่ม  

เอกสารเผยแพร่  และ CD-ROM)

ส�ำนักจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.onep.go.th
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบ

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

ปั่น  เลี้ยว  เที่ยวชม  สู่สังคมคาร์บอนต�่า  

แหล่งมรดกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมรดกโลก 

รายงานมรดกโลก  ฉบับที่ ๒๒  

(เอกสารแปล  เอกสารเผยแพร่ และ CD-ROM)

แผนที่ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและมรดกโลก

แผ่นพับแผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติประเภทน�้าตก
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๓.	หมายเลขโทรศัพท์	โทรสาร	ของผู้บริหาร	ส�านักและกอง

ผู้บริหำร โทรศัพท์ โทรสำร

เลขาธิการ

นางรวีวรรณ  ภูริเดช

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๖

รองเลขาธิการ 

นายพงศ์บุณย์  ปองทอง

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๘

รองเลขาธิการ 

นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๖

รองเลขาธิการ 

นางปิยนันท์  โศภณคณาภรณ์

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๒

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

นางอินทิรา  เอื้อมลฉัตร

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๑ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

ส�ำนัก	/	กอง โทรศัพท์ โทรสำร

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม	(สลก.)

เลขานุการกรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๕ - ๑๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑

กลุ่มงานคลังและพัสดุ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๙ - ๒๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔ - ๒๕

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖ - ๒๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖

กลุ่มงานอ�านวยการและประชาสัมพันธ์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๘

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๘

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๘

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ห้องสมุด ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๐ - ๓๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๑

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	(สวล.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๑

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๐ ๒๒๖๕ ๖๗๓๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๓ – ๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

กลุ่มงานนโยบายและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๖

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๑

กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๗๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๘

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐

ส�ำนักวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(สวผ.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๓ - ๑๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานเหมืองแร่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๗ – ๑๘
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กลุ่มงานอุตสาหกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๗

กลุ่มงานคมนาคม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๑ – ๒๒

กลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๓ - ๒๔

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน�้าและเกษตรกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๕ - ๒๖

กลุ่มงานพลังงาน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

กลุ่มงานปิโตรเคมี ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๐

กลุ่มงานพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

ส�ำนักติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม	(สตป.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๗ - ๓๘

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๙ - ๔๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๖

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๑ - ๔๒

ส�ำนักงำนกองทุนสิ่งแวดล้อม	(สกส.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๗

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๙ – ๙๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๗ - ๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๑ – ๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานติดตามประเมินผล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๕ - ๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๓ - ๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๔

กลุ่มงานอ�านวยการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙

ส�ำนักงำนประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	(สปอ.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๐

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๒

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๒

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนากลไก ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๓

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๘๕

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๐

ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ	(สชพ.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๕

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๖ - ๖๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๗

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๙ - ๗๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๐

กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๑ - ๗๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๒

กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๓ - ๗๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๓

ส�ำนักจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม	(สธศ.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๕
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๘

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๙

๐ ๒๒๖๕ ๖๗๕๑

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๐

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๕๕

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑

กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๓ – ๘๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๔

กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๕ – ๘๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๖

กองบริหำรจัดกำรที่ดิน	(กบด.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๕ - ๔๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงานวิเคราะห์การบริหารจัดการที่ดิน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๗ - ๔๘

กลุ่มงานจัดที่ดินของทบวงการเมือง ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๙ - ๕๐

กลุ่มงานสงวนหวงห้ามและจัดที่ดิน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๑ - ๕๒

กองประสำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	(กทส.)

ผู้อ�านวยการ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๓

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๕ - ๕๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๖

กลุ่มงานระบบนิเวศต้นน�้า ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๗ - ๕๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๘

กลุ่มงานระบบนิเวศแหล่งน�้า ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๐

กลุ่มงานระบบนิเวศเกษตร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๑ - ๖๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๒

กลุ่มงานระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๔

ฝ่ำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	(ฝลช.)

หัวหน้า ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๐

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๘

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๙

กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

กลุ่มงานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๙

กลุ่มงานประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๐

หน่วยงำนอิสระ

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒ - ๓๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖

กลุ่มนิติการ (กนต.) ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๔ - ๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๕

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๔๕
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