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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning





สารจากผู้บริหาร

	 รายงานประจำาป	ี๒๕๖๑	จดัทำาขึน้เพือ่เผยแพรผ่ลการดำาเนนิงาน	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของสำานกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 มีภารกิจเกี่ยวกับการกำาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง	ประสานการจัดการเพื่อนำาไปสู ่

การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจน	 ติดตาม	 ตรวจสอบ 

การดำาเนนิงานตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกจิของประเทศ	

และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ด	ี และประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

และความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

	 ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของ	สผ.	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	อาทิ	การดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล	 การดำาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนา	 ปรับปรุง

กฎหมาย	 ระเบียบ	 และการดำาเนินการด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ด้านสิ่งแวดล้อม	 ภายใต้อนุสัญญาและกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคอาเซียน 

การดำาเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	 การจัดทำานโยบาย	 แผน	 มาตรการ	 และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 การบริหารจัดการความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ	การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรม	การตดิตามประเมนิผลนโยบาย	แผน	และมาตรการ	

และการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม	 การบริหารจัดการที่ดิน 

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 และการบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	รวมทั้ง	การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร

	 สผ.	หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่	รายงานประจำาป	ี๒๕๖๑	ฉบบันี	้จะเปน็สือ่กลางเผยแพรข่อ้มลูใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	

ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	สถาบันการศึกษา	และผู้ที่สนใจ	ได้รับทราบผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของ	

สผ.	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มี 

ส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำาเนินงานของ	สผ.	ด้วยดีมาโดยตลอด	มา	ณ	โอกาสนี้	

	 นางรวีวรรณ		ภูริเดช

	 เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



หน้า

สารจากผู้บริหาร	 ๓

คณะผู้บริหาร	 ๖

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวมขององค์กร

	 ๑.	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	 ๑๐

	 ๒.	 วัฒนธรรมและค่านิยมหลัก	 ๑๑

	 ๓.	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 ๑๒

	 ๔.	 โครงสร้างองค์กร	 ๑๔

	 ๕.	 อำานาจหน้าที่	 ๑๕

	 ๖.	 อัตรากำาลัง	 ๑๖

	 ๗.	 งบประมาณและผลการใช้จ่าย	 ๑๗

	 ๘.	 ระบบการตรวจสอบภายใน	 ๒๖

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการ

	 ๑.	 ผลการดำาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ประจำาปีงบประมาณ		 ๓๐

	 	 พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 ๒.	 ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 ๓๔	

	 	 ๒.๑	 การดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	 ๓๔

	 	 ๒.๒	 การดำาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ๓๙

	 	 ๒.๓	 การพัฒนา	ปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	และการดำาเนินการด้านกฎหมาย	 ๔๖

	 	 ๒.๔	 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม	 ๔๘

	 	 ๒.๕	 การดำาเนินงานของคณะกรรมการ	 ๕๘

	 	 ๒.๖	 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	 ๖๔

	 	 ๒.๗	 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	 ๖๕

	 	 ๒.๘	 การติดตามประเมินผลนโยบาย	แผน	และมาตรการ	และการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ๗๑

	 	 ๒.๙	 การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ๗๓

สารบัญ



	 	 ๒.๑๐	 การบริหารจัดการที่ดิน	 ๗๔

	 	 ๒.๑๑	 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 ๗๕

	 	 ๒.๑๒	 การจัดทำานโยบาย	แผน	มาตรการ	และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัต	ิ ๗๙

	 	 ๒.๑๓	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ๘๐

	 	 ๒.๑๔	 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	 ๘๗

	 	 ๒.๑๕	 การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร	 ๙๒

ส่วนที่ ๓ ภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญ

	 ๑.	 การป้องกันและปราบปรามทุจริต	 ๙๖

	 ๒.	 การประสานงานการดำาเนินงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 ๙๖

	 ๓.	 การประชุมวิชาการ	ประจำาปี	๒๕๖๑	 ๙๗

	 ๔.	 การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ๙๘

	 ๕.	 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	 ๙๙

	 ๖.	 การยกย่องและรับรางวัล	 ๑๐๐

	 ๗.	 กิจกรรมเพื่อสังคม	 ๑๐๒

ส่วนที่ ๔ รายงานงบการเงิน

	 ๑.	 งบแสดงฐานะการเงิน	 ๑๐๖

	 ๒.	 งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน	 ๑๐๗

	 ๓.	 การวิเคราะห์การเงิน	 ๑๐๘

ภาคผนวก

	 ๑.	 รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	 ๑๑๐

	 ๒.	 เอกสารเผยแพร่	ฐานข้อมูล	แอปพลิเคชัน	และวีดิทัศน์	 ๑๑๕

	 ๓.	 หมายเลขโทรศัพท์	โทรสาร	และเว็บไซต์สำาหรับการติดต่อหน่วยงาน	 ๑๑๖

	 ๔.	 รายชื่อคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาป	ี๒๕๖๑	 ๑๒๐
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คณะผู้บริหาร

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

รองเลขาธิการ

นางรวีวรรณ ภูริเดช

เลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์

รองเลขาธิการ

นายสุโข อุบลทิพย์

รองเลขาธิการ
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นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

ผู้อำานวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายนวรัตน์ ไกรพานนท์

ผู้อำานวยการ

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

นางกานดา ปิยจันทร์

ผู้อำานวยการ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร

ผู้อำานวยการ

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์

รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรม

นางกิตติมา ยินเจริญ

เลขานุการกรม

นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล

ผู้อำานวยการกองประสานการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์

ผู้อำานวยการ

กองบริหารจัดการที่ดิน
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก

ผู้อำานวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ

ผู้อำานวยการ

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

นางอรวรรณ ดนัยบุตร

ผู้อำานวยการ

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์

ผู้อำานวยการ

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข

ผู้อำานวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายประมวล เฉลียว

ผู้อำานวยการ

กลุ่มนิติการ



ส่วนที่ ๑
ข้อมูลภาพรวมองค์กร

	 ๑.	วิสัยทัศน์และพันธกิจ

	 ๒.	วัฒนธรรมและค่านิยมหลัก

	 ๓.	ประเด็นยุทธศาสตร์

	 ๔.	โครงสร้างองค์กร

	 ๕.	อำานาจหน้าที่

	 ๖.	อัตรากำาลัง

	 ๗.	งบประมาณและผลการใช้จ่าย

	 ๘.	ระบบการตรวจสอบภายใน
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.	วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์	(Vision)

	 สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ในปี	๒๕๗๙

พันธกิจ	(Mission)

๑)	 จัดทำานโยบาย	แผน	และมาตรการแบบบูรณาการ	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

	 การรักษาสภาพแวดล้อม

๒)	 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน	หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	ในการนำานโยบาย	 

	 แผน	มาตรการ	สู่การปฏิบัติ

๓)	 ติดตามประเมิน	 เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

	 สิ่งแวดล้อม

๔)	 สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕)	 สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำาเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับ 

	 อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยเป็นไปตาม 

	 ภารกิจของสำานักงาน
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๒.	วัฒนธรรมและค่านิยมหลัก

วัฒนธรรม	(Culture)

	 มองผลประโยชน์ชาติ	มุ่งสร้างเครือข่าย	แม่นในหลักการ	มั่นในคุณธรรม

ค่านิยมหลัก	(Core	Value)

	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ 

และก�าหนดค่านิยมหลัก	(Core	Value)	เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีแนวความคิด	ความเชื่อ	และปรับพฤติกรรมการท�างาน

ให้เป็นทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความส�าเร็จ	 โดยใช้ค�าว่า	NATURE

ซึ่งย่อมาจาก

	 Networking	 :	 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย	 มุ่งเน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก 

ที่เกี่ยวข้อง	 ประสานการท�างานแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน	 ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน	 เพื่อร่วมกัน

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้สามารถท�างานส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

	 Awakening	 Knowledge	 :	 จิตใจใฝ่รู้	 หมั่นพัฒนาตน	 มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม�่าเสมอ	 ด้วยความ

กระตอืรอืร้นทีจ่ะเปิดรบัและเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	ทัง้ในงานวชิาชพีเฉพาะของตนเอง	และความรูร้อบตวัต่างๆ	(รูล้กึ	รูก้ว้าง	และรูโ้ลก) 

พร้อมรบัและตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	และสามารถพฒันาตนเองให้เท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงในทกุๆ	ด้าน

ได้ตลอดเวลา
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	 Team	Working	 :	กระตือรือร้น	ทำางานเป็นทีม	มุ่งเน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายใต้

องค์กร	ด้วยความเชื่อมั่นในกันและกัน	สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ช่วยเหลือ

เกือ้กลูกนัทัง้ในการท�างาน	และการท�ากจิกรรมอืน่ๆ	ร่วมกนั	เพือ่น�าศกัยภาพของบคุลากรและองค์กรออกมาใช้ให้เกดิประสทิธผิล

สูงสุด	มีความสมานฉันท์	มีความรักและความภูมิใจ	เห็นคุณค่าในองค์กร

	 Uncovering	 :	 ไม่ปกปิด	 เปิดเผย	 โปร่งใส	 บุคลากรมีความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 สามารถเปิดเผยกระบวนการจัดท�า

นโยบายและแผน	 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การจัดสรรเงินกองทุนต่อสาธารณชนได ้

ตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้

	 Result-Based	 Orientation	 :	 มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน	 บุคลากรมีความช�านาญ	 ท�างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก	 มีการใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องในการด�าเนินงาน 

ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปัจจัยภายนอก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางการเมือง	และสามารถผลักดันให้นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับและด�าเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 Expertise	:	มคีวามเชีย่วชาญอย่างมอือาชพี	บคุลากรผูป้ฏบิตังิานเป็นผูท้ีม่คีวามรอบรูแ้ละความช�านาญในเรือ่งนัน้ๆ 

อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง	 มีการท�างานโดยใช้ความรู้	 ความช�านาญ	 ความเชี่ยวชาญ	 ทักษะ	 และประสบการณ์ที่ถูกต้องและ

เหมาะสม	 มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา	 ไม่ปล่อยให้ล่าช้าจนก่อความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น	 มีหลักการและจุดยืน

ในการท�างาน	 และให้บริการด้านนโยบายและแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ที่จะท�าให้องค์กร 

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�านโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

๓.	ประเด็นยุทธศาสตร์

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙	ประกอบด้วย	๔	ประเด็นยุทธศาสตร์	ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๑	:	เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค	์:	 ๑.	 นโยบาย	แผน	และมาตรการมกีารน�าไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเปน็รปูธรรม	โดยการบรูณาการอยา่งมสีว่นรว่ม

	 	 ๒.	 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการน�านโยบาย	แผน	และมาตรการไปสู่การปฏิบัติ

	 	 ๓.	 มีกระบวนการท�างานแบบบูรณาการตามหลักวิชาการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง	 ทันสมัย	 และ 

	 	 	 เชื่อถือได้

	 	 ๔.	 มีโครงสร้าง/ระบบงาน/เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 :	 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงป้องกัน	 พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค	์:	 ๑.	 มีนิติธรรมในพื้นที	่ลดความขัดแย้ง

	 	 ๒.	 หน่วยงานน�ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๓.	 ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน

	 	 ๔.	 ฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๓	:	สื่อสารองค์กร	และความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค	์:	 ๑.	 สผ.	มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก	ส่งผลให้สังคมมีความเชื่อมั่นและน�านโยบาย	แผน	และมาตรการไปปฏิบัติ	 

	 	 	 ท�าให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศ

	 	 ๒.	 มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจร	และหลากหลายช่องทาง

	 	 ๓.	 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

	 	 ๔.	 บุคลากรมีจิตบริการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	๔	:	สร้างกระแสการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค	์:	 ๑.	 ประชาชนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 ๒.	 มีการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๓.	 เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

13
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.	โครงสร้างองค์กร

หมายเหต	ุ:	 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ณ	วันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๐
	 *	หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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๕.		อำานาจหน้าที่

	 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ให้	สผ.	มีภารกิจเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คณุภาพสิง่แวดล้อม	โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมทัง้	ประสานการจดัการ

เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 ตลอดจน	 ติดตาม	 ตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

คณุภาพชวีติทีด่	ีและประสานความร่วมมอืด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความหลากหลายทางชวีภาพกบัหน่วยงาน 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	โดยให้มีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 ๑)	 จัดท�านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๒)	 ประสานและจดัท�าแผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และด�าเนนิการอืน่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง	ประสานการจัดการเพื่อน�าไปสู่

การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

	 ๓)	 ศึกษา	วิเคราะห์	ประสาน	และด�าเนินการให้มีการประกาศเขตพื้นที่	และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

	 ๔)	 ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการด�าเนนิงานตามนโยบาย	แผน	และมาตรการ	และจดัท�ารายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 ๕)	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน	ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 ๖)	 บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อสนับสนุนนโยบาย	 แผนและมาตรการ	 และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน

	 ๗)	 เสนอความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาในการก�าหนดนโยบาย	และแนวทางการบรหิารทีด่นิและทรพัยากรดนิ 

การวางแผนการถือครองที่ดิน	การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน	และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ

	 ๘)	 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการด�าเนินการร่วมด้านนโยบายและแผน 

การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๙)	 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ	การกักเก็บ	และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รวมทั้ง	ศึกษา	วิจัย	และ

พัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

	 ๑๐)	 เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�าหนดนโยบายและแผน	 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน ์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 ตลอดจน	 ด�าเนินการตามพันธกรณีของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน�้า

	 ๑๑)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของส�านักงาน	 หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.	อัตรากำาลัง

	 อัตรากำาลังประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 มีอัตราก�าลังทั้งสิ้น	 ๕๗๔	 คน	ประกอบด้วย 

ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจ�า	 พนักงานราชการ	 พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม	 ลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา	 โดยมี 

รายละเอียด	ดังนี้

	 อัตรากำาลังข้าราชการ

	 ข้าราชการ	รวมทั้งสิ้น	๒๙๐	คน	ประกอบด้วย	ต�าแหน่งบริหาร	ต�าแหน่งอ�านวยการ	ต�าแหน่งวิชาการ	และต�าแหน่ง

ทั่วไป	ดังนี้
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๗.	งบประมาณและผลการใช้จ่าย	

	 การปฏิบัติภารกิจของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	มีความเชื่อมโยงระหว่าง

ยุทธศาสตร์ชาติ	(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	ยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	และแผนกลยุทธ์ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	

ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	๑๒
(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)

แผนกลยุทธ์สำานักงาน
นโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์ที่	๕	ด้านการ 
ส ร ้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต บน
คุณภาพชีวิตที่เป ็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที	่๔	การเตบิโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

ยุทธศาสตร์ที่	๒	ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 อนุรักษ์	
คุ้มครอง	 ฟื้นฟู	 ส่งเสริม 
และพัฒนาทรัพยากร 
ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ ค ว า ม 
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร ์ที่ 	 ๑	 เพิ่ม
ศั ก ยภาพการบริ ห า ร 
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่	๕	ด้านการ
จัดการน�้า	 และสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน	

ยทุธศาสตร์ที	่๔	ขบัเคลือ่น
การผลิตและการบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
ในการพัฒนาและจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร รมช าติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 บริหาร
จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
เชิงป้องกัน	 พัฒนาและ
ส ่ ง เสริมการบั งคับ ใช ้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่	๖	ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริ ห า ร จั ด ก า ร 
ภาครัฐ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ที่ 	 ๕ 
ลดก๊าซเรือนกระจกและ 
ลดผลกระทบจากการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ 
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 สื่อสาร 
องค์กรและความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่	 ๖	 พัฒนา
กลไก	ระบบบรหิารจดัการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร รมช าติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และการ
จัดการองค ์กรอย ่างมี 
ธรรมาภิบาลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 สร้าง
กระแสการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ตารางแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและแผน
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	 ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(สผ.)	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณตามพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เพือ่ด�าเนนิการภายใต้ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 ๒	 ส่วน	 ดังนี้	 
๑)	 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณของ	 สผ.	 เป็นวงเงินทั้งสิ้น	 ๒,๔๐๒,๘๔๑,๑๐๐	บาท	
ต่อมามีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้
ยทุธศาสตร์จดัสรรงบประมาณของ	สผ.	จ�านวน	๒๕,๖๖๖,๐๐๐	บาท	และขอรบัจดัสรรค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครฐัเพิม่เตมิ	จ�านวน	
๖,๖๘๙,๑๐๙	บาท	จงึมงีบประมาณคงเหลอืทัง้สิน้	๒,๓๘๓,๘๖๔,๒๐๙	บาท	และ	๒)	งบประมาณในส่วนของกองทนุสิง่แวดล้อม	
วงเงนิทัง้สิน้	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ทัง้นี	้สามารถจ�าแนกงบประมาณทีไ่ด้รบัการจดัสรร	และผลการเบกิจ่ายงบประมาณ	ได้ดงันี้
	 ๑)	 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณของ	สผ.	
	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	:	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
    แผนงานยุทธศาสตร์	 :	 ๒.๑	 พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ	 สร้างและรักษาผลประโยชน ์
ของชาติ
	 	 	 	 โครงการการจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงและพืน้ทีส่เีขยีวชมุชนเมอืงเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืในภมูภิาคอาเซยีน	
ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 :	 ด้านการจัดการนำ้า	 และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน
	 	 	 	 แผนงานยุทธศาสตร์	:	๕.๑	การจัดการปัญหาที่ดินทำากิน	(บูรณาการ)
	 	 	 	 โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๓๐,๕๙๙,๗๐๐	บาท	
    แผนงานยุทธศาสตร์	:	๕.๕	การอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 	 	 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพและพืน้ทีคุ่ม้ครองของประเทศ	
ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	บาท	
	 	 	 	 แผนงานยุทธศาสตร์	:	๕.๖	การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และภัยพิบัติ
	 	 	 	 โครงการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ได้รบัจดัสรรงบประมาณ	จ�านวน	
๑๕,๕๐๐,๐๐๐	บาท	
    แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ	๕.๗	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำาเนินยุทธศาสตร์
	 	 	 	 ผลผลิต	:	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�านวน	๑๕๒,๑๑๔,๒๐๐	บาท	และ
ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม	จ�านวน	๖,๖๘๙,๑๐๙	บาท	มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	๑๕๘,๘๐๓,๓๐๙	บาท
    แผนงานพื้นฐาน	 :	 ๕.๘	 การดำาเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนำ้าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	 	 	 	 แผนงานรอง	:	๕.๘.๕	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 	 	 ผลผลิตที่	๑	เครื่องมือ	กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	และความหลากหลายทางชีวภาพ	
ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๖๘,๗๓๔,๐๐๐	บาท	
    แผนงานรอง	:	๕.๘.๒	บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
	 	 	 	 ผลผลิตที่	 ๒	 นโยบาย	 แผน	 กลไก	 เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมการผลิตบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�านวน	๑๒๗,๙๔๕,๒๐๐	บาท	
	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	๖	:	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
    แผนงานยทุธศาสตร์	:	๖.๔	การส่งเสรมิการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(บรูณาการ)
	 	 	 	 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	 ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ	 จ�านวน	 ๑,๙๘๙,๖๔๘,๐๐๐	 บาท	 และภายหลังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
พ.ศ.	๒๕๖๑	จ�านวน	๒๕,๖๖๖,๐๐๐	บาท	มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	๑,๙๖๓,๙๘๒,๐๐๐	บาท



Annual Report 2018

19
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

ตารางแสดงจำานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของ	สผ.

หน่วย	:	ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ รายจ่ายประจำา รายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่	๒	:	ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๒.๐๐๐๐ - ๒.๐๐๐๐

๑.	 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

๒.๐๐๐๐ - ๒.๐๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่	๕	:	ด้านการจัดการนำ้า	และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔๐๑.๒๓๘๑ ๑๖.๖๔๔๑ ๔๑๗.๘๘๒๒

๑.	โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน ๒๕.๖๔๐๘ ๔.๙๕๘๙ ๓๐.๕๙๙๗

๒.	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ

๑๖.๓๐๐๐ - ๑๖.๓๐๐๐

๓.	 โครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ

๑๕.๕๐๐๐ - ๑๕.๕๐๐๐

๔.	ผลผลิต	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ๑๕๘.๘๐๓๓ - ๑๕๘.๘๐๓๓

๕.	 ผลผลิต	 เครื่องมือ	 กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

๖๘.๗๓๔๐ - ๖๘.๗๓๔๐

๖.	ผลผลิต	นโยบาย	แผน	กลไก	 เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
และส่งเสริมการผลิตบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑๑๖.๒๖๐๐ ๑๑.๖๘๕๒ ๑๒๗.๙๔๕๒

ยทุธศาสตร์ที	่๖	:	ยทุธศาสตร์ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิาร 
จัดการภาครัฐ

- ๑,๙๘๙.๖๔๘๐ ๑,๙๘๙.๖๔๘๐

๑.	 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

- ๑,๙๘๙.๖๔๘๐ ๑,๙๘๙.๖๔๘๐

รวมทั้งสิ้น ๔๐๓.๒๓๘๑ ๒,๐๐๖.๒๙๒๑ ๒,๔๐๙.๕๓๐๒

ภายหลงัพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๑	จำานวน	๒๕,๖๖๖,๐๐๐	บาท

๑.	 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

- ๑,๙๖๓.๙๘๒๐ ๑,๙๖๓.๙๘๒๐

รวมทั้งสิ้น ๔๐๓.๒๓๘๑ ๑,๙๘๐.๖๒๖๑ ๒,๓๘๓.๘๖๔๒

 ๒)	 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
	 	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 :	 ด้านการจัดการนำ้า	 และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน
   แผนงานยุทธศาสตร์	:	๕.๒	บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	(บูรณาการ)
	 	 	 โครงการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

20
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ รายจ่ายประจำา รายจ่ายลงทุน รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่	๕	:	ด้านการจัดการนำ้า	และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๑๐๐.๐๐๐๐ - ๑๐๐.๐๐๐๐

			๑.	โครงการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ๑๐๐.๐๐๐๐ - ๑๐๐.๐๐๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐.๐๐๐๐ - ๑๐๐.๐๐๐๐

ตารางแสดงจำานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

หน่วย	:	ล้านบาท

	 ๓)	 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 ตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	สผ.	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ	ทัง้สิน้ 

๒,๔๐๒,๘๔๑,๑๐๐	บาท	โดยมพีระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ในส่วนของ	สผ.	จ�านวน	

๒๕,๖๖๖,๐๐๐	บาท	และขอรับจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติม	จ�านวน	๖,๖๘๙,๑๐๙	บาท	จึงมีงบประมาณคงเหลือ

ทั้งสิ้น	๒,๓๘๓,๘๖๔,๒๐๙	บาท	โดยมีผลการเบิกจ่าย	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑	จ�านวนทั้งสิ้น	๑,๑๑๓,๙๗๖,๘๐๑	บาท	

	 งบประมาณในส่วนของกองทนุสิง่แวดล้อม	วงเงนิทัง้สิน้	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	โดยมผีลการเบกิจ่ายจากพระราชบญัญตัิ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑	จ�านวนทั้งสิ้น	

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	โดยสามารถจ�าแนกได้	ดังนี้

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ของ	 สผ.	 ภายหลังพระราชบัญญัต ิ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล

หน่วย	:	ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ไตรมาส	๑ ไตรมาส	๒ ไตรมาส	๓ ไตรมาส	๔ รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายประจำา ๓๓.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๑.๓๖ ๙๘.๓๖

รวมรายจ่ายประจำา	ทั้งสิ้น
๔๐๐.๔๕๘๕ ๖๗.๘๔๑๖

	(๑๖.๙๔)
๘๒.๘๘๘๙	
(๒๐.๗๐)

๙๘.๐๗๒๗
(๒๔.๔๙)

๑๑๘.๔๑๒๗
(๒๙.๕๗)

๓๖๗.๒๑๖๐
(๙๑.๗๐)

๑.	 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมอืงและพืน้ทีส่เีขยีวชมุชนเมอืงเพือ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

๒.๐๐๐๐ -
(๐.๐๐)

๐.๔๙๙๒
(๒๔.๙๖)

๐.๕๙๙๑	
(๒๙.๙๖)

๐.๕๙๙๑	
(๒๙.๙๖)

๑.๖๙๗๔	
(๘๔.๘๗)

๒.	โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน ๒๕.๖๔๐๘ ๐.๗๒๔๖	
(๒.๘๓)

๓.๕๖๒๐	
(๑๓.๘๙)

๖.๗๑๔๐	
(๒๖.๑๘)

๙.๘๐๒๓	
(๓๘.๒๓)

๒๐.๘๐๓๑	
(๘๑.๑๓)

๓. 	 โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและพื้นที่คุ ้มครองของ
ประเทศ

๑๖.๓๐๐๐ -
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

๔.๑๕๕๙	
(๒๕.๕๐)

๗.๔๐๓๙
(๔๕.๔๒)

๑๑.๕๕๙๙
(๗๐.๙๒)
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ของ	 สผ.	 ภายหลังพระราชบัญญัต ิ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล	(ต่อ)

หน่วย	:	ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ไตรมาส	๑ ไตรมาส	๒ ไตรมาส	๓ ไตรมาส	๔ รวมทั้งสิ้น

๔.	โครงการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๕.๕๐๐๐ -
(๐.๐๐)

๔.๑๑๙๗
(๒๖.๕๘)

๓.๕๗๑๑
(๒๓.๐๔)

๗.๘๐๓๙
(๕๐.๓๕)

๑๕.๔๙๔๗
(๙๙.๙๗)

๕.	ผลผลติ	รายการค่าใช้จ่ายบคุลากร
ภาครัฐ

๑๕๘.๘๐๓๓ ๓๙.๔๑๒๓
(๒๔.๘๒)

๓๙.๒๑๔๒
(๒๔.๖๙)

๔๐.๓๖๐๑
(๒๕.๔๒)

๓๙.๖๖๖๔
(๒๔.๙๘)

๑๕๘.๖๕๓๑
(๙๙.๙๑)

๖.	 ผลผลิต	 เครื่องมือ	 กลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๖๗.๙๔๖๑ ๑๐.๘๘๘๑
(๑๖.๐๒)

๑๒.๙๗๕๗
(๑๙.๑๐)

๑๔.๘๓๘๒
(๒๑.๘๔)

๑๓.๙๔๑๐
(๒๐.๕๒)

๕๒.๖๔๓๒
(๗๗.๔๘)

๗.	ผลผลติ	นโยบาย	แผน	กลไก	เพือ่การ 
จดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม	และส่งเสรมิ 
การผลิตและบริ โภคที่ เป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม

๑๑๔.๒๖๘๒ ๑๖.๘๑๖๕	
(๑๔.๗๒)

๒๒.๕๑๗๘	
(๑๙.๗๑)

๒๗.๘๓๔๐	
(๒๔.๓๖)

๓๙.๑๙๕๙	
(๓๔.๓๐)

๑๐๖.๓๖๔๓	
(๙๓.๐๘)

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายลงทุน ๒๑.๑๑ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๒.๘๙ ๘๘.๐๐

รวมรายจ่ายลงทุน	ทั้งสิ้น
๑,๙๘๓.๔๐๕๖ ๒๐๔.๖๕๕๔

(๑๐.๓๒)
๑๕๔.๓๓๖๗

(๗.๗๘)
๑๓๙.๐๖๘๘

(๗.๐๑)
๒๔๘.๖๙๙๖
(๑๒.๕๔)

๗๔๖.๗๖๐๗
(๓๗.๖๕)

๑.	โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน ๔.๙๕๘๙ -
(๐.๐๐)

๐.๙๖๑๙	
(๑๙.๔๐)

-
(๐.๐๐)

๓.๘๔๙๖	
(๗๗.๕๙)

๔.๘๐๙๕	
(๙๖.๙๙)

๒.	 ผลผลิต	 เครื่องมือ	 กลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๐.๗๘๗๘ -
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

๐.๗๘๒๒	
(๙๙.๒๙)

๐.๗๘๒๒	
(๙๙.๒๙)

๓.	ผลผลติ	นโยบาย	แผน	กลไก	เพือ่การ 
จดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม	และส่งเสรมิ
การผลติบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

๑๓.๖๗๖๙ -
(๐.๐๐)

๗.๑๐๕๔	
(๕๑.๙๕)

๔.๘๑๘๖	
(๓๕.๒๓)

๐.๘๐๘๙	
(๕.๙๑)

๑๒.๗๓๓๐	
(๙๓.๑๐)

๔.	 โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

๑,๙๖๓.๙๘๒๐ ๒๐๔.๖๕๕๔	
(๑๐.๔๒)

๑๔๖.๒๖๙๓	
(๗.๔๕)

๑๓๔.๒๕๐๒	
(๖.๘๔)

๒๔๓.๒๖๐๗	
(๑๒.๓๙)

๗๒๘.๔๓๕๘	
(๓๗.๐๙)

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายภาพรวม ๓๐.๒๙ ๒๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๒๑.๗๑ ๙๖.๐๐

รายจ่ายภาพรวม	ทั้งสิ้น
๒,๓๘๓.๘๖๔๒ ๒๗๒.๔๙๗๐	

(๑๑.๔๓)
๒๓๗.๒๒๕๖	

(๙.๙๕)
๒๓๗.๑๔๑๖	

(๙.๙๕)
๓๖๗.๑๑๒๔	
(๑๕.๔๐)

๑,๑๑๓.๙๗๖๘	
(๔๖.๗๓)

หมายเหตุ	:	 ๑)	 ผลผลิต	 เครื่องมือ	 กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต	ิ และความหลากหลายทางชีวภาพ	 รายจ่ายประจ�าโอนไปรายจ่ายลงทุน 
	 	 จ�านวน	๗๘๗,๘๓๒	บาท
	 ๒)	 ผลผลิต	 นโยบาย	 แผน	 กลไก	 เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และส่งเสริมการผลิตบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 รายจ่ายประจ�า 
	 	 โอนไปรายจ่ายลงทุนจ�านวน	๑,๙๙๑,๗๐๕	บาท
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ไตรมาส	๑ ไตรมาส	๒ ไตรมาส	๓ ไตรมาส	๔ รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายประจำา ๓๓.๐๐๐๐ ๒๒.๐๐๐๐ ๒๒.๐๐๐๐ ๒๑.๓๖๐๐ ๙๘.๓๖๐๐

รวมรายจ่ายประจำา	ทั้งสิ้น ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐
(๑๐๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

๑๐๐.๐๐๐๐
(๑๐๐.๐๐)

					๑.	โครงการสนับสนุนกองทุน
สิ่งแวดล้อม

๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐
(๑๐๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

๑๐๐.๐๐๐๐
(๑๐๐.๐๐)

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายลงทุน ๒๑.๑๑๐๐ ๒๒.๐๐๐๐ ๒๒.๐๐๐๐ ๒๒.๘๙๐๐ ๘๘.๐๐๐๐

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายภาพรวม ๓๐.๒๙๐๐ ๒๒.๐๐๐๐ ๒๒.๐๐๐๐ ๒๑.๗๑๐๐ ๙๖.๐๐๐๐

รายจ่ายภาพรวม	ทั้งสิ้น ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐
(๑๐๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

-
(๐.๐๐)

๑๐๐.๐๐๐๐
(๑๐๐.๐๐)

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ของ	 สผ.	 ภายหลังพระราชบัญญัต ิ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ กันเหลื่อมปี

รายจ่ายประจ�า ๔๐๐.๔๕๘๕ ๓๖๗.๒๑๖๐ ๙๑.๗๐ ๒๓.๗๖๓๓

รายจ่ายลงทุน ๑,๙๘๓.๔๐๕๖ ๗๔๖.๗๖๐๗ ๓๗.๖๕ ๘๕๕.๕๑๘๔

รายจ่ายภาพรวม ๒,๓๘๓.๘๖๔๒ ๑,๑๑๓.๙๗๖๘ ๔๖.๗๓ ๘๗๙.๒๘๑๘

รายจ่ายภาพรวมเฉพาะ	สผ. ๔๑๙.๘๘๒๒ ๓๘๕.๕๔๐๙ ๙๑.๘๒ ๒๔.๖๓๗๘

ตารางสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของ	สผ.	ภายหลงัพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑
หน่วย	:	ล้านบาท

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของ	สผ.
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ตารางสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของ	กองทนุสิง่แวดล้อม	ภายหลงัพระราชบญัญตัิ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

หน่วย	:	ล้านบาท

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ กันเหลื่อมปี

รายจ่ายประจ�า ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐

รายจ่ายลงทุน ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐

รายจ่ายภาพรวม ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
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24
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร            งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร            งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.	ระบบการตรวจสอบภายใน

	 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการมีหน้าที่สอบทาน	 และประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน	 และการบริหารความเสี่ยง 

ตรวจสอบ	และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยรับตรวจภายในหน่วยงานตามเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กฎหมาย	ระเบียบ	

ข้อบังคับ	 มติคณะรัฐมนตรี	 และตรวจสอบความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน	 รวมทั้ง	 การดูแลป้องกัน

ทรัพย์สิน	 และความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร	 เพื่อเป็นข้อมูลต่อฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ	 ในด้านการให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ให้ความเชื่อมั่น	และให้ค�าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ

	 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	

ประกอบด้วย	๔	ขัน้ตอน	คอื	การวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่ง	วางแผนการตรวจสอบ	ปฏบิตังิานตรวจสอบ	และรายงานผล 

และติดตามผลการตรวจสอบ

๑๖ 

๘. ระบบการตรวจสอบภายใน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายใน ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให 

ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการมีหนาท่ีสอบทาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยง ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจภายในหนวยงานตามเปาหมาย วัตถุประสงค 

กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน 

รวมท้ัง การดูแลปองกันทรัพยสิน และความคุมคาของการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลตอฝายบริหารและหนวยรับตรวจ 

ในดานการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ใหความเชื่อม่ัน และใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน คือ การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

และรายงานผลและติดตามผลการตรวจสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอทักทวง ขอสังเกต จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี 

การตรวจสอบ

ประจําป 

ของกรมบัญชีกลาง  

นโยบายเลขาธิการ สผ. 

วิเคราะห
และประเมินความเสี่ยง

วางแผนการตรวจสอบ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ

รายงานผลและติดตาม
ผลการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบ 

หรือแนวทาง 

การตรวจสอบ 

ของกลุม 

ตรวจสอบภายใน 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

	 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการตรวจสอบภายใน	 กลุ่มตรวจสอบภายใน	 สผ.	 ได้ด�าเนินการตามแผนการตรวจสอบ

ภายใน	จ�านวน	๘	เรื่อง	ดังต่อไปนี้

	 ๑)	สอบทานการควบคุมภายใน

	 ๒)	ตรวจสอบด้านการเงิน	การบัญชี	

	 ๓)	ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	และการจัดหาพัสดุ
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	 ๔)	ตรวจสอบด้านสารสนเทศ

	 ๕)	ตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและทางแพ่ง

	 ๖)	ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช�าระ

	 ๗)	ตรวจสอบการด�าเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม	

	 ๘)	ตรวจสอบการด�าเนินงานตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน	โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ากิน

	 ผลการตรวจสอบ	

	 การด�าเนนิการส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	และกลุม่ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อคดิเหน็	

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการ

	 ๑.	ผลการดำาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

	 	 ในการปฏิบัติราชการ	(มาตรา	๔๔)	ประจำาปีงบประมาณ

	 	 พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๒.	ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

๑.	ผลการดำาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	  

(มาตรา	๔๔)	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

Function Base Agenda Base Area Base Innovation
 base Potential Base สรุปผล

การประเมิน

l l - l l ระดับคุณภาพ

ตารางสรุปผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ

หมายเหตุ : ผลประเมินในแต่ละองค์ประกอบ  l หมายถึง ผลการด�าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการและข้าราชการ 

พลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค�าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ 

ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ โดยมอบหมายให้ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.) 

เป็นผูป้ระเมนิส่วนราชการ ซึง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ และในการประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมต ิ

รับทราบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ซึ่งผลความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สผ. ทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

การประเมินรอบที่ ๑ การประเมินรอบที่ ๒
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

1. Function 
   Base

๑) ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง

-
(ประเมินใน
รอบที่ ๒)

- ร้อยละ ๑๑ ร้อยละ ๑๒ l

    สูงกว่า
    เป้าหมาย

๒) จ�านวนพื้นที่ที่ ได ้รับ 
การคุ ้มครองทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมจากการมี
มาตรการ/แนวทางปฏบิตั/ิ
แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ 

๑ พื้นที่ 
(แห่ง)

๑ พื้นที่ 
(แห่ง)

๕ พื้นที่ 
(แห่ง)

๖ พื้นที่ 
(แห่ง)

l

๓) การติดตามโครงการ 
ที่ผ่านการประเมิน EIA
๓.๑) ร้อยละของโครงการ
ที่ผ ่านการประเมิน EIA 
ที่สามารถตรวจได้ และ
รั ก ษ า ม า ต ร ก า ร ต า ม
รายงาน EIA

ร้อยละ
๔๔.๙๖

ร้อยละ
๔๖.๔๖

ร้อยละ
๔๔.๙๖

ร้อยละ
๔๙.๕๓

l

๓.๒) ร้อยละของโครงการ
ที่ผ ่านการประเมิน EIA 
ที่ได้จัดส่งรายงาน Monitor

ร้อยละ 
๔๒.๖๘

ร้อยละ 
๒๗.๐๕

ร้อยละ 
๔๒.๖๘

ร้อยละ 
๕๕.๘๓

l

2. Agenda
   Base

๑ )  ตั ว ชี้ วั ด ก า รส ร ้ า ง
ความรับรู ้ ความเข ้ า ใจ 
แก่ประชาชน
๑.๑) ร้อยละการด�าเนนิการ 
ตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน

ร้อยละ 
๑๐๐

ร้อยละ 
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

(๑๒ กิจกรรม)

ร้อยละ 
๑๐๐

l

    สูงกว่า    
    เป้าหมาย

๑.๒) ร ้อยละการชี้แจง
ประเด็นส�าคัญที่ทันต ่อ
สถานการณ์  (ถ้ามี) 

ร้อยละ 
๑๐๐

ร้อยละ 
๑๐๐

(ต.ค.-ธ.ค. 
๖๐)

ร้อยละ
๑๐๐

- -

๒) จ�านวนการจัดหาที่ดิน ๘๓,๕๐๐ ไร่

• ป่าสงวน 
  ๘๐,๐๐๐ ไร่ 
• ป่าชายเลน 
  ๓,๕๐๐ ไร่

๙๙,๙๑๖-๐-
๑๗.๘๐ ไร่ 

• ป่าสงวน
  ๙๕,๗๐๔-๒-       
  ๘๐ ไร่ 
• ป่าชายเลน 
  ๔,๒๑๑-๑-  
  ๓๗.๘๐ ไร่

๔๐๗,๐๐๐ ไร่ 

• ป่าสงวน
   ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 
• ป่าถาวร
   ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 
• ป่าชายเลน
  ๗,๐๐๐ ไร่

๔๙๖,๐๔๖-
๒-๒๓.๑๗ ไร่

• ป่าสงวน
  ๒๔๔,๖๕๕- 
  ๑-๔๒.๓๗ ไร่ 
• ป่าถาวร 
  ๒๔๑,๐๑๘-  
  ๑-๒๑ ไร่ 
• ป่าชายเลน   
  ๑๐,๓๗๒-๓-
  ๕๙.๘๐ ไร่

l

ตารางสรุปผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

การประเมินรอบที่ ๑ การประเมินรอบที่ ๒
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

Agenda ส� าคัญตามที่
รัฐมนตรีก�าหนด
๓) การประเมินผลและ
รายงาน EIA EHIA และ 
COP

สภา
นิติบัญญัติ
แห่งชาติ
พิจารณาให้
ความเห็น
ต่อ พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
ฉบับแก้ไข

สภา
นิติบัญญัติ
แห่งชาติ
ลงมติในวาระ
ที่ ๓ เห็น
สมควร
ประกาศใช้ 
(ร่าง) พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
(ฉบับที่ ....) 
พ.ศ. ….
เมื่อวันที่ ๑๙ 
ม.ค. ๒๕๖๑

(ร่าง)
อนุบัญญัติ
ที่ออกตาม 
พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
ฉบับแก้ไข
ลงประกาศ
ในราชกิจจา-
นุเบกษา

(ร่าง)
อนุบัญญัติ
ที่ออกตาม 
พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว 
จ�านวน
๒ ฉบับ

l

3. Area Base - - - - - - -

4. Innovation 
Base

๑) การพัฒนานวัตกรรม 
-  ก า รยื่ น ล งทะ เบี ยน
รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Monitor)
ทางอิเล็กทรอนิกส์

-
(ประเมินใน
รอบที่ ๒)

- พิจารณาจาก
คุณภาพของ
น วั ต ก ร ร ม 
ต ้ อ ง มี ผ ล
การประเมิน 
ตั้ ง แ ต ่  ๕๐ 
คะแนน ขึน้ไป

ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ

l

   สูงกว่า
   เป้าหมาย

๒) การพฒันาประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน

ด�าเนิน
กิจกรรม
ได้ร้อยละ 

๘๐

ด�าเนิน
กิจกรรม
ได้ร้อยละ 

๑๐๐

ด�าเนิน
กิจกรรม
ได้ร้อยละ 
๘๐ ขึ้นไป

ด�าเนิน
กิจกรรม 
ได้ร้อยละ 

๑๐๐

l

5. Potential
Base

๑) การจัดท�าและด�าเนิน
การตามแผนการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ

วัดผลการ
ด�าเนินงาน
และการใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ
ของส่วน
ราชการ
ในช่วง
๖ เดือนแรก
ตามหลัก
เกณฑ์ที่
ก�าหนด

ผลการ
ด�าเนินงาน 
ได้ร้อยละ 
๘๗.๕๐
ผลการ
เบิกจ่าย 
ได้ร้อยละ 
๕๘.๗๑

วัดสมรรถนะ
ในการส่ง
มอบผลผลิต
และการใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ 
เพื่อแสดง
ถึงศักยภาพ
ของส่วน
ราชการ
ในรอบ
๑๒ เดือน

ผลการ
ด�าเนินงาน 
ได้ร้อยละ 
๙๗.๕๐
ผลการ
เบิกจ่าย 
ได้ร้อยละ 
๗๖.๘๗

l

   สูงกว่า
   เป้าหมาย

ตารางสรุปผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

การประเมินรอบที่ ๑ การประเมินรอบที่ ๒
ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ
ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด�าเนินงาน

๒) การด�าเนินการจัดท�า
แผนปฏิรูปองค์การ

ความครบ
ถ้วนของ
ข้อมูล
ที่ก�าหนด
ให้จัดท�า
แผนปฏิรูป
องค์การ 
(ส่วนที่ ๒-
ส่วนที่ ๓) 
ร้อยละ ๑๐๐

ความครบ
ถ้วนของ
ข้อมูล
ที่ก�าหนด
ให้จัดท�า
แผนปฏิรูป
องค์การ 
(ส่วนที่ ๒-
ส่วนที่ ๓) 
ร้อยละ ๑๐๐

พิจารณาจาก
แบบฟอร์ม
การจัดท�า
ข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง
ในระยะ ๓ ปี 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒-
๒๕๖๔)
• ความครบ
ถ้วนของ
ประเด็นตาม
ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
• ผลผลิต 
(Output)
ที่ก�าหนดใน
แต่ละประเดน็
ต้องเป็น
รูปธรรมและ
สามารถวัดผล
ได้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ
ในแต่ละปี

ข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลง
ในระยะ ๓ ปี 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒-
๒๕๖๔)
• ความครบ
ถ้วนของ
ประเด็นตาม
ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
• ผลผลิต 
(Output)
ที่ก�าหนดใน
แต่ละประเดน็
ต้องเป็น
รูปธรรมและ
สามารถวัดผล
ได้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ
ในแต่ละปี

l

หมายเหตุ: ผลประเมินตัวชี้วัด l หมายถึง ผ่าน (ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

ตารางสรุปผลการด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.	ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แบ่งได้  

๑๕ กลุ่ม ดังนี้

 ๒.๑ การด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

  ๒.๑.๑ การขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   สผ. ในฐานะหน่วยงานรบัผดิชอบเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื เป้าหมายที ่๑๒ แผนการผลติและการบรโิภค 

ที่ยั่งยืน มีการด�าเนินการ ดังนี้

   ๑) ด�าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินงานด้านการผลิตและการ

บรโิภคทีย่ัง่ยนื รวมทัง้ การขบัเคลือ่นโรดแมปการผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื (Sustainable Consumption and Production:  

SCP Roadmap) ในภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดเมืองยั่งยืน จ�านวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต�าบล 

หนองบัวใต้ จังหวัดตาก เทศบาลต�าบลกุฎโง้ง จังหวัดชลบุรี เทศบาลต�าบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมือง

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท�า (ร่าง) แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัด

สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระยะต่อไป

   ๒) จัดท�าข้อมูลรายงานผลการด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการจัดท�ารายงานการทบทวนการด�าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติ โดยสมัครใจ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (Voluntary National Review: VNR) ซึ่งประกอบด้วย ผลการด�าเนินงานโดยสรุปของทุกเป้าหมาย และ 

ผลการด�าเนินงานเชิงลึกในเป้าหมายที่ ๖ ๗ ๑๑ ๑๒ ๑๕ และ ๑๗ ทั้งนี้ สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท�างานขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ได้จัดท�าผลการด�าเนินงานโดยสรุป ผลการด�าเนินงาน 

เชงิลกึ และ Infographic แสดงผลการด�าเนนิงานเป้าหมายที ่๑๒ เพือ่ให้กระทรวงการต่างประเทศจดัท�า Voluntary National 

Review: (VNR) ส�าหรบัเผยแพร่ให้กบัผูส้นใจ โดยเฉพาะในระหว่างการจดักจิกรรมคูข่นานการประชมุหารอืทางการเมอืงระดบัสงู 

ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) เมื่อเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๑ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

34
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ๓) ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ เพื่อศึกษาวิธีการค�านวณของตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื เป้าหมายที ่๑๒ และวเิคราะห์แนวทางในการรวบรวมและจดัเกบ็ข้อมลูของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการคัดเลือกตัวชี้วัดที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการด�าเนินงาน จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด (จากทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด) และมีการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
ตดิตามประเมนิผล/ตรวจสอบข้อมลู เพือ่สร้างความมัน่ใจในข้อมลูของประเทศไทย ทีต้่องรายงานต่อประชาคมโลก โดยตวัชีว้ดั 
ที่ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์วิธีการค�านวณ และก�าหนดแนวทางการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ในระยะที่ ๑ ได้แก่ ตัวชี้วัด
ที่ ๑๒.๒.๑ ฟุตพรินต์วัสดุ (Material Footprint: MF) ตัวชี้วัดที่ ๑๒.๒.๒ การบริโภควัสดุพื้นฐานในประเทศ (Domestic 
Material Consumption: DMC) และตัวชี้วัดที่ ๑๒.๖ การสนับสนุนให้บริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่และบริษัท 
ข้ามชาติ น�าแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้และบูรณาการข้อมูลด้านความยั่งยืนในรอบการรายงานของบริษัท ผลการศึกษาที่ได้
น�ามาประมวลผลและรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อไป

   ๔) ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สผ. และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาต ิ(สวทช.) เรือ่ง การสนบัสนนุการสร้างองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเป้าหมายที ่๑๒ (สร้างหลกั
ประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๒ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก�าหนดกรอบ 
ความร่วมมอืในการสนบัสนนุให้เกดิการพฒันาองค์ความรูใ้นรปูแบบต่างๆ ส�าหรบัประเทศไทย และสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา
ศักยภาพของบุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการสนับสนุนและขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
และข้อมูลทางวิชาการ นอกจากนี้ สผ. ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ 
โดยจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ในการจัดท�ารายงานความยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๖ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. เพื่อให้สามารถน�าความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�า
รายงานความยั่งยืนของ สผ. ต่อไป
   สผ. ในฐานะหน่วยงานรบัผดิชอบเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื เป้าหมายที ่๑๓ การรบัมอืการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ ได้ด�าเนนิงานในส่วนทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ ได้ประสานข้อมลูจากหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัของแต่ละเป้าประสงค์ 
เพื่อจัดท�าข้อมูลรายงานผลการด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ มีการด�าเนินการ ดังนี้
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   สผ. จัดท�าแผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรี  
ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศก�าหนดไว้ และ 
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�าแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด�าเนินงานและแผนปฏิบัติการรายสาขา และได้มีการ 
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓  
ในกระบวนการจัดท�าแผนระดับพื้นที่ จนประสบความส�าเร็จในพื้นที่น�าร่อง ๑๗ จังหวัด ๓๒ เทศบาล และขยายพื้นที่
ด�าเนินงานในอีก ๖๐ จังหวัด ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ รวมทั้ง ได้ด�าเนินการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัว 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่น�าร่อง ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย อุดรธานี กลุ่มจังหวัดลุ่มน�้าเจ้าพระยา และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และการบูรณาการประเด็นด้านการ 
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ในการวางนโยบายและแผน 
รายสาขา ใน ๓ สาขาน�าร่อง ได้แก่ สาขาสาธารณสขุ ด�าเนนิการร่วมกบักรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ สาขาการตัง้ถิน่ฐานและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ด�าเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และสาขาการท่องเที่ยว ด�าเนินการ
ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

  ๒.๑.๒ การด�าเนินงานตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐

   ๑) การจัดท�าโรดแมปการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ป ี

(๒๕๖๑-๒๕๗๙)
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   สผ. จดัท�าโครงการจดัท�าโรดแมปการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรมแห่งชาต ิระยะ ๒๐ ปี 

(๒๕๖๑-๒๕๗๙) เพื่อให้สอดรับต่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนา 

ในมติกิารอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรมของทกุภาคส่วนให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั การด�าเนนิงานประกอบด้วย 

การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศลิปกรรม นโยบายและแผนในระดบัต่างๆ เพือ่วเิคราะห์ความเชือ่มโยงไปสูก่ารจดัท�าผลผลติโครงการให้สอดคล้องกบันโยบาย

และแผนในแต่ละระดับ การจัดประชุมระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมระดับประเทศ การจัดประชุมชี้แจง และ

เผยแพร่ผลการประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงาน ผลผลิตที่ได้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) แผนที่น�าทาง (Road Map) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) ซึ่งท�าให้ประเทศไทยมีกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจ

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระยะยาวในลักษณะการบูรณาการ และการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ และเป็น 

ส่วนหนึง่ของการขบัเคลือ่นในการมุง่สูป่ระเทศไทย ๔.๐ ให้เกดิความสมดลุระหว่างการพฒันาประเทศกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม

   ๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

   ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) มีพันธกรณีในการจัดส่งข้อมูล

บัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทุก ๒ ปี สผ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อย 

ก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) ซึง่เป็นการน�าระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้จดัท�าบญัชก๊ีาซเรอืนกระจก เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล อกีทัง้ เป็นมาตรฐาน

สากล สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยได้รบัการสนบัสนนุจากกรมสิง่แวดล้อมและพลงังานออสเตรเลยี (Australian 

Department of the Environment and Energy: DoEE) ทั้งนี้ ระบบ TGEIS สามารถใช้งานผ่าน Intranet web base 

มีระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถแสดงผลการรายงานในรูปแบบตารางและกราฟฟิก ช่วยให้ประเทศไทย

มีฐานข้อมูลกลางของประเทศในการประเมินและจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ โดย สผ. ได้มีการพัฒนา 

Web Application ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่จัดเก็บในระบบ 

TGEIS เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในอนาคต นอกจากนี ้ได้มกีารศกึษาการใช้ประโยชน์

ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อพัฒนาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 

ป่าไม้เพิม่เตมิ ซึง่ช่วยให้สามารถประเมนิข้อมลูย้อนหลงั และท�าให้การประเมนิข้อมลูมคีวามถกูต้อง แม่นย�า และทนัต่อเหตกุารณ์
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 ๒.๒ การด�าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒.๒.๑ การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล

   สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ด�าเนินการ ดังนี้ 

   ๑) แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธ ิ

การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้า และการจัดสรรที่ดินโดยไม่เป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดิน

ของชุมชน มีการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบชุมชน สหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้าที่เหมาะสม รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุน 

การด�ารงชีวิต โดยเน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน 

จ�านวน ๘๘๐ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๒๒๗,๒๐๔-๓-๓๓.๔๔ ไร่ ดังนี้

ตารางสรุปพื้นที่เป้าหมายด�าเนินการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน

ล�าดับ ประเภทที่ดิน

เป้าหมาย ออกหนังสืออนุญาตแล้ว
จัดคนลง
 (พื้นที่)

ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

(พื้นที่)พื้นที่ จังหวัด
เนื้อที่

(ไร่-งาน-ตารางวา) 
พื้นที่ จังหวัด

เนื้อที่
(ไร่)

๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๓๗ ๖๑ ๑,๐๖๑,๔๕๕-๑-๘๖.๙๕ ๘๗ ๔๙ ๓๘๐,๓๗๘-๒-๗๑.๔๑ ๙๘ ๗๗

๒ ป่าชายเลน ๔๘๒ ๒๑ ๒๘,๒๐๔-๑-๕๘.๐๒ ๑๔ ๕ ๑๑,๑๔๔-๑-๖๑ ๑๕ ๑

๓ ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

๙๐ ๒๐ ๑๑๐,๒๒๓-๒-๔๕ ๒๐ ๗ ๑๓,๑๘๐-๒-๘๕ ๒๗ ๒๒

๔ ที่ดิน
สาธารณประโยชน์

๒๙ ๑๒ ๑๐,๘๗๘-๑-๖.๐๗ ๖ ๔ ๒,๕๙๐-๐-๔๐ ๑๗ ๑๖

๕ ที่ราชพัสดุ ๗ ๖ ๖,๘๖๔-๐-๔๘ - - - ๔ ๒

๖ ที่ดินสงวน
เพื่อกิจการนิคม
ในนิคม
สร้างตนเอง

๓๕ ๓๐ ๙,๕๗๘-๓-๘๘.๙๕ - - - ๔ -

รวมทั้งสิ้น ๘๘๐ ๗๐ ๑,๒๒๗,๒๐๔-๓-๓๓.๔๔ ๑๒๗ ๕๕ ๔๐๗,๒๙๓-๓-๒๑.๔๑ ๑๖๕ ๑๑๘

   ทั้งนี้ ได้จัดที่ดินให้แก่ประชาชนไปแล้ว ๑๖๕ พื้นที่ ๖๑ จังหวัด ๔๕,๓๒๙ ราย ๕๗,๑๕๓ แปลง 

และมีพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว ๑๑๘ พื้นที่ ๕๖ จังหวัด ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน ๖ ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและการพัฒนา

ปัจจัยพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดท�าเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ด้านการ

สนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุน และด้านการส่งเสริมและจัดท�าบัญชีครัวเรือน



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

40
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ๒) เพิม่ประสทิธภิาพการขบัเคลือ่นการจดัทีด่นิท�ากนิให้ชมุชน ตามนโยบายรฐับาล ของ คทช. โดยสร้าง 

การรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดที่ดินท�ากิน 

ให้ชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อน

การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยก�าหนดเป้าหมายในระดับพื้นที่ท�ากิน

ให้ชุมชนทั้ง ๔ ภูมิภาค 

   ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (ระยะที่ ๒) 

โดยพัฒนาระบบติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบายจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ของ คทช. และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน และระบบเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ทางด้านที่ดินและทรัพยากรดินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อให้ได้ระบบติดตามผลการด�าเนินงานตามนโยบายจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน ภายใต้ระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน  

ซึ่งจะเน้นการพัฒนาระบบติดตามผลการด�าเนินงาน และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ให้สามารถบูรณาการ

ทางด้านข้อมูล และท�าให้การบริหารจัดการพื้นที่จัดที่ดินท�ากินให้แก่ราษฎรมีความเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  ๒.๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้า

   สผ. ได้สร้างเครือ่งมอืส�าหรบัการบรหิารจดัการพืน้ทีลุ่ม่น�้า ด้วยการจดัท�าระบบจ�าแนกสถานภาพลุม่น�า้ 

ของประเทศไทย ด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการรวบรวมตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษาในประเทศและ 

ต่างประเทศ และใช้แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ประเมนิสถานภาพลุม่น�า้หลกัและลุม่น�า้สาขา และเน้นให้หลายภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินการในพื้นที่ลุ่มน�้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะน�าไปจัดท�าแนวทางและมาตรการ

อนรุกัษ์และฟ้ืนฟพูืน้ทีลุ่ม่น�า้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และล�าดบัความส�าคญั นอกจากนี ้ยงัท�าการคดัเลอืกพืน้ทีน่�าร่องในพืน้ที่
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ลุ่มน�้าที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน�าไป

เป็นต้นแบบ ปรบัใช้กบัพืน้ทีลุ่ม่น�้าอืน่ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ้สผ. ได้จดัท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ ่มน�้าภาคเหนือที่มีความวิกฤติหรือจ�าเป็นเร่งด่วน ๗ พื้นที่ พร้อมทั้งให้ภาคส่วนในพื้นที่ร่วมให้ 

ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการฯ ด้วย

  ๒.๒.๓ การผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก

   สผ. ด�าเนนิการจดัท�าแผนขบัเคลือ่นพืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน เพือ่ผลกัดนัให้พืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจาน 

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย ผลการด�าเนินงานสามารถป้องกันและปราบปราม 

การกระท�าความผดิเกีย่วกบัป่าไม้และสตัว์ป่าในพืน้ทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่างๆ เช่น รายการวทิยุ  

สื่อออนไลน์ ภาพยนตร์ และสารคดี เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนพื้นที่มากยิ่งขึ้น  

มีการจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการติดตามสถานภาพสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบ และอยู่ระหว่างด�าเนินการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า สร้างภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ระหว่างชุมชน

และเจ้าหน้าที่ และด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดที่ดิน 

ท�ากนิ การส่งเสรมิเกษตรกรรมและปศสุตัว์ การจดัการศกึษา การสาธารณสขุ การส่งเสรมิอตัลกัษณ์ ชาตพินัธุ ์วถิชีวีติ วฒันธรรม 

ประเพณี ภาษา และส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้  

ได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่าเพื่อพิจารณาและติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินงานต่างๆ ในพื้นที่  

รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่

  ๒.๒.๔ การด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

   สผ. ด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทยร่วมกบัประชาคมโลกอย่างต่อเนือ่ง โดยได้ด�าเนนิงาน 

ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การเสนอเป้าหมายการด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally 

Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และการมีส ่วนร ่วมที่ประเทศก�าหนด 

(Nationally  Determined Contribution: NDC) ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ และได้จัดท�าแผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ ซึ่ง สผ. ได้ติดตามประเมินผลตามเป้าหมายและน�าเสนอในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี 

ต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเริ่มติดตามผลการด�าเนินงาน 

NAMAs ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ซึ่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พบว่า สามารถลด

ก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ ๔ ๑๐ และ ๑๑ ตามล�าดับ เทียบกับกรณีปกติ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�า (ร่าง) 
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  ๒.๒.๕ การปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

   สผ. ด�าเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และการปฏิรูป

กฎหมาย ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 

การปฏบิตังิานการขบัเคลือ่นและเสรมิสร้างศกัยภาพหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการด�าเนนิงานลดก๊าซเรอืนกระจกตามแผนทีน่�าทาง

การลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ ตลอดจนเป็นแนวทางในการขอรบังบประมาณสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

การลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน 
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   ๑) สผ. ได้พฒันาระบบคลงัข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย เพือ่จดัเกบ็และรวบรวม

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ระดับประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อการ 

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ในรูปแบบ Web Application ให้สามารถสืบค้น และแสดงผลข้อมูลที่ตอบสนอง

ต่อประเด็นการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึง นโยบาย และแผนระดับชาติ ซึ่งคลังข้อมูลความหลากหลาย 

ทางชีวภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างม ี

ประสิทธิภาพ รวมถึง การน�าไปใช้ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศในเชิงทรัพย์สินทางปัญญา การเก็บรักษา 

เพือ่การอนรุกัษ์และน�าไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานและชมุชนสามารถเข้าถงึการใช้แหล่งข้อมลูและตวัอย่างความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ

   ๒) สผ. ได้ด�าเนินการจัดท�า (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... (โดยการ

สนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) เสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แห่งชาติ (กอช.) ซึ่ง กอช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากร

พันธุกรรมและทรัพยากรชีวภาพ ใน กอช. เป็นประธาน และ สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ) ท�าหน้าที่ในการพิจารณา (ร่าง) 

พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางที่ยกระดับและเติมเต็มช่องว่างของการบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยมีสาระส�าคัญครอบคลุมการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีมและยตุธิรรม การควบคมุผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพ และการเสรมิสร้าง

สมรรถนะและแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้ง บทก�าหนดโทษ

  ๒.๒.๖ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

   นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) (คณะอนุกรรมการ 

SEA) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายหน่วยงานหลัก คือ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกัน ในการขับเคลื่อน 

การประเมิน SEA และผลการด�าเนินงานได้น�าเสนอต่อ กพย. เห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 

   ๑. (ร่าง) ข้อเสนอต่อการจัดท�า SEA ๓ เรื่อง คือ ๑) ประเภทแผนงาน ๘ แผน ได้แก่ แผนพลังงาน 

และปิโตรเลียม แผนคมนาคม แผนทรัพยากรแร่ ผังเมืองตามที่คณะกรรมการผังเมืองก�าหนด แผนจัดการลุ่มน�้าและชายฝั่ง

ทะเล แผนจัดการนิคมขนาดใหญ่ แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ และโครงการ Megaproject ที่นอกเหนือจาก ๗ แผน ข้างต้น   

๒) กลไกการท�ารายงาน ต้องท�าโดยบรษิทัทีป่รกึษาหรอืมหาวทิยาลยัทีข่ึน้ทะเบยีนผูเ้ชีย่วชาญด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ สงัคม 

ไว้กับกระทรวงการคลัง และ ๓) กลไกการพิจารณา เสนอให้คณะกรรมการนโยบายแต่ละด้านเป็นผู้พิจารณา โดยมีการ 

แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ SEA ภายใต้ กพย. ท�าหน้าทีก่�ากบัการศกึษา และมคีณะกรรมการตดิตามประเมนิผล ท�าหน้าทีต่ดิตาม

ประเมินผล SEA ในภาพรวม

   ๒. (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เน้นให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง น�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ทั้งนี้ 

กลไกการบงัคบัใช้ในระยะแรกจะออกเป็นระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ พ.ศ. .... 

และเร่งด�าเนินการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน SEA ให้แก่ทุกภาคส่วน ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศ 
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  ๒.๒.๗ การปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ารายงาน EIA และ EHIA

   สผ. ด�าเนินการตามขั้นตอนการจัดท�าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรองรับมาตรา ๕๘ และ ๒๗๘ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

พระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าว เป็นการปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

ในส่วนที่ ๔ เรื่อง การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย สผ. จะต้องด�าเนินการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง 

จ�านวน ๙ ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มีมติเห็นชอบกับกฎหมายล�าดับรองแล้วทั้ง ๙ ฉบับ และได้ด�าเนินการตามขั้นตอนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

๒ ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  

ปฏิบัติหน้าที่แทนส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการด�าเนินการพิจารณารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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  ๒.๒.๘ การจัดท�ากรณีศึกษาเมืองต้นแบบ ระดับท้องถิ่นและชุมชน

   สผ. ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 

และชมุชนทีย่ัง่ยนื เพือ่จดัท�าแนวทางและรปูแบบการพฒันาเมอืงและชมุชนเชงินเิวศ (Ecological City: Eco-City) สูก่ารปฏบิตัิ

ในพื้นที่ และจัดท�าแนวปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สู่สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ ้มค่าและสมดุลเชิงระบบนิเวศที่ค�านึงถึง 

ขดีความสามารถในการรองรบักบัฐานทรพัยากรของพืน้ที ่โดยโครงการได้ก�าหนดรปูแบบและแนวทางการพฒันาเมอืงเชงินเิวศ 

ตามการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทย แบ่งเป็น ๖ ระบบนิเวศ ได้แก่ เมืองนิเวศภูเขาและหุบเขา 

ภาคเหนอื เมอืงนเิวศทีร่าบลุม่ภาคกลาง เมอืงนเิวศทีร่าบสงูภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมอืงนเิวศชายฝ่ังและคาบสมทุร และเมอืง

นิเวศเกาะ ทั้งนี้ สผ. ได้น�ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาเมืองนิเวศไปปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบ จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาล

นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ต้นแบบเมืองนิเวศที่ราบลุ่มภาคกลาง) และเทศบาลต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ 

จังหวัดตราด (ต้นแบบเมืองนิเวศชายฝั่งและคาบสมุทร) ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเมือง มีการวางแผนและจัดท�าผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองและชุมชนเชิงนิเวศ 

เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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  ๒.๒.๙ การพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม
   สผ. ด�าเนนิการปรบัแก้ไข (ร่าง) พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. .... 
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของกองทุนสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ
ปรบัปรงุวตัถปุระสงค์ของการใช้จ่ายเงนิ การปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารกองทนุสิง่แวดล้อม เพือ่ให้กองทนุสิง่แวดล้อมมกีาร
บริหารงานที่เป็นอิสระ เกิดความคล่องตัว เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น�้าเสีย และของเสียอันตรายได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึการเตรยีมการศกึษาแนวทางการปฏริปูกองทนุสิง่แวดล้อม เพือ่รองรบัแผนการปฏริปูประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน�าผลการศึกษามาก�าหนดทิศทางในการด�าเนินการพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม  
ให้มคีวามชดัเจน เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ รองรบักบัแผนการปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ต่อไป 

 ๒.๓ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการด�าเนินการด้านกฎหมาย

  ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ได้มกีารพฒันา ปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ 

และการด�าเนินการด้านกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  ๒.๓.๑ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ 
   สผ. ด�าเนินการยกร่างบทบัญญัติ เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อความสอดรับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ และแผนการ
ปฏริปูประเทศด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยยกร่างบทบญัญตัเิพือ่แก้ไขพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ตามข้อเสนอแผนการปฏริปูประเทศแล้วเสรจ็ และพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ สผ. ด�าเนินการจัดท�ากฎหมายล�าดับรอง จ�านวน ๙ ฉบับ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมาย 
ดงักล่าว ท�าให้ ๑) ระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของประเทศไทย ได้รบัการพฒันาอย่างเหมาะสมสอดรบักบัรปูแบบ 
และทิศทางการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงตอบสนองต่อความตื่นตัวของภาคประชาชนในสิทธิการมีส่วนร่วม 
ให้ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกงัวลต่อการพฒันาโครงการ และ ๒) ส่งผลให้การด�าเนนิงานด้านการประเมนิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมมีประเด็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การมอบอ�านาจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ การก�าหนดอายุรายงานที่เห็นชอบแล้ว และบทลงโทษหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก่อสร้างไปก่อน เป็นต้น
   สผ. ได้ด�าเนินการปรับปรุง ยกร่าง และประกาศใช้กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของ สผ. ที่ส�าคัญจ�านวน ๑๐ ฉบับ ประกอบด้วย
   ๑. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   ๒. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง 
การจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ 
ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   ๓. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง วันที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๐



Annual Report 2018

47
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

   ๔. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏบิตั ิและแนวทางในการจดัท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น และรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมในเขต

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๙ ง 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   ๕. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเรือ่ง นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 

   ๖. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง

สิง่แวดล้อม ในบรเิวณพืน้ทีอ่�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมอืงเพชรบรุ ีอ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ ีและอ�าเภอหวัหนิ 

อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วันที่ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๑

   ๗. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ 

๑๕๒ ง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

   ๘. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ขยายระยะเวลาการใช้บงัคบัประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอ

บางละมุงและอ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง วันที่ ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๙. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการมอบหมายหน่วยงาน 

ของรฐัแห่งอืน่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการด�าเนนิการพจิารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

   ๑๐. ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

   นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย สผ. ร่วมกับส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภมูอิากาศ พ.ศ. .... เพือ่ออกมาเป็นกฎหมายใหม่ในการจดัการกบัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย

  ๒.๓.๒ การด�าเนินการอื่นๆ ด้านกฎหมาย 

   สผ. มีภารกิจในการด�าเนินงาน ด้านกฎหมาย ได้แก่ การด�าเนินคดีปกครอง การเป็นพยานและ 

ผูเ้ชีย่วชาญในคดปีกครอง คดแีพ่ง และคดอีาญา การชีแ้จงข้อเทจ็จรงิและจดัส่งเอกสารหลกัฐานต่อองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู 

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้าง 

ทีป่รกึษาและร่างสญัญาจ้างเหมาบรกิาร และการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โดยการด�าเนินคดีปกครอง สผ. ได้ด�าเนินคดีปกครองไปแล้ว จ�านวน ๑๑๗ คดี โดยแบ่งออกเป็น คดีปกครองที่อยู่ระหว่างการ
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิจารณาคดีของศาลปกครอง จ�านวน ๕๙ คดี และคดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาดแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยคดีที่ศาลปกครองสูงสุด 

มคี�าพพิากษาแล้ว คดทีีไ่ม่มกีารอทุธรณ์ และคดทีีศ่าลอนญุาตให้มกีารถอนฟ้อง จ�านวน ๕๘ คด ีทัง้นี ้มคีดทีีเ่ข้ามาใหม่ จ�านวน ๘ คด ี

ซึ่งเนื้อหาการฟ้องร้องด�าเนินคดีปกครองส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบกับรายงาน 

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม จ�านวน ๗ คด ีและการพจิารณาการเป็นผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

จ�านวน ๑ คดี และ สผ. ยังได้รับค�าสั่งศาลให้จัดส่งพยานหลักฐานและเชิญเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความเห็นด้านวิชาการ

ประกอบการพจิารณาคดด้ีานสิง่แวดล้อม ทัง้ในส่วนของศาลยตุธิรรม และศาลปกครอง จ�านวน ๙ คด ีส�าหรบัการด�าเนนิงานอืน่ๆ 

ด้านกฎหมาย สผ. ยังได้ด�าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จ�านวน ๗ เรื่อง 

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จ�านวน ๑ เรื่อง การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย จ�านวน ๑๖๐ เรื่อง 

การตรวจพิจารณาร่างสัญญา จ�านวน ๔๖ ร่างสัญญา และการตรวจสอบคุณสมบัติผู ้มีสิทธิจัดท�ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๓๕ ราย

การด�าเนินงาน จ�านวน

การด�าเนินคดีปกครอง ๑๑๗ คดี

- คดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาด ๕๘ คดี

- คดีปกครองที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล (คดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๘ คดี) ๕๙ คดี

การเป็นพยานและผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา ๙ คดี

การชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ๗ เรื่อง

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ๑ เรื่อง

การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย ๑๖๐ เรื่อง

การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ ๔๖ ร่างสัญญา

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓๕ ราย

ตารางสรุปการด�าเนินงานด้านกฎหมายของ สผ.

 ๒.๔ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 

  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการประสานความร่วมมือ 

ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศทีส่�าคญัๆ ประกอบด้วย ความร่วมมอืทวภิาคด้ีานสิง่แวดล้อม ความตกลง 

พหภุาคด้ีานสิง่แวดล้อม และกรอบอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม มกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรปุได้ ดงันี้

  ๒.๔.๑ ความร่วมมือทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

   ๑) ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

    รัฐบาลไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รัฐบาลเยอรมนี 
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โดยกระทรวงสิง่แวดล้อม คุม้ครองธรรมชาต ิและความปลอดภยัทางปรมาณแูห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ี(Bundesministe-

rium fữr Umwelt, Naurschutz und nukieare Sincherheit: BMU) ด�าเนนิโครงการความร่วมมอืด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศในลักษณะทวิภาคี (Bilateral) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระดับนโยบาย ซึ่งได้ก�าหนดให้มีการด�าเนินงานร่วมกันภายใต้

แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ

การด�าเนินงานตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการ 

รวมทั้ง การเงินภายใต้กรอบการพิจารณาในราย ๒ ปี ซึ่งรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อด�าเนิน 

แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมนี เป็นระยะเวลา ๔ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนาสภาพภูมิอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานรบัผดิชอบหลกัของประเทศไทย ได้แก่ สผ. กระทรวงพลงังาน กรมควบคมุมลพษิ กรมทรพัยากรน�า้ และกรมการข้าว 

นอกจากนี้ สผ. ปฏิบัติหน้าที่หลักในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างไทย-เยอรมนี ในระหว่างวันที ่

๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันก�าหนดกรอบความร่วมมือด้านวิชาการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็น 

ความสนใจร่วมกันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ๒) ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย-เครือรัฐออสเตรเลีย 

    สผ. ร่วมกับ กรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานออสเตรเลีย (Australian Department of the 

Environment and Energy: DoEE) มคีวามร่วมมอืในการพฒันาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย 

(Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) ซึง่น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการ

จัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 

เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และเปิดตัวระบบ TGEIS เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณ ในการพัฒนาระบบ TGEIS 

ตามแนวทางของคูม่อืการประเมนิบญัชก๊ีาซเรอืนกระจกระดบัประเทศ การพฒันาระบบ TGEIS จะช่วยสนบัสนนุให้ประเทศไทย

สามารถยกระดับการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ประกอบในรายงานแห่งชาติ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี  

เสนอต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสนับสนุนในการก�าหนด

นโยบายด้านการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดย สผ. ได้พฒันาระบบ TGEIS แล้วเสรจ็ 

และเริ่มใช้งานใน พ.ศ. ๒๕๖๑

  ๒.๔.๒ ความร่วมมือพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ สผ. ท�าหน้าที่หน่วยประสานงานกลาง  

ของความตกลงพหพุาคด้ีานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้แก่ อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ อนสุญัญา

ว่าด้วยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาต ิอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า และพันธมิตรเครือข่ายการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ 

อย่างยัง่ยนืในเส้นทางการบนิเอเชยีตะวนัออก-ออสเตรเลยี ซึง่มกีารด�าเนนิงานทีส่�าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรปุได้ ดงันี้

   ๑) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

    ประเทศไทยเป็นภาคอีนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological 

Diversity: CBD) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ และเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็น 

พิธีสารภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดย สผ. ด�าเนินงานในกรอบอนุสัญญาที่ส�าคัญ ดังนี้
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    (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ารายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ฉบับที่ ๖ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะหแ์ละการประเมินผลความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ น�าเสนอข้อมูลปัจจุบันด้านสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

ในการด�าเนินงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�ารายงานสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Global Biodiversity Outlook: GBO) 

ฉบับที่ ๕ ต่อไป 

    (๒) เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ 

การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๒ (SBSTTA-22) และการประชุมคณะที่ปรึกษา

ด้านการด�าเนินงาน ครั้งที่ ๒ (SBI-2) ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งผลจาก

การประชมุและข้อเสนอแนะจะได้น�าเสนอในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ สมยัที ่๑๔ 

การประชมุสมชัชาภาคพีธิสีารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภยัทางชวีภาพ สมยัที ่๙ และการประชมุทีเ่กีย่วข้อง ณ เมอืงชาร์ม 

เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาชาร์ม เอล เชค เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ

อนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) รวมถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐ 

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) และเป้าหมายไอจิ ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพหลังสิ้นสุด 

ค.ศ. ๒๐๒๐

    (๓) เวทีวิทยาศาสตร์และนโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ

จากระบบนิเวศ โดยประเทศไทย เป็นสมาชิกเวทีวิทยาศาสตร์และนโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

และบริการจากระบบนิเวศ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ โดย สผ. เข้าร่วมการประชุมเวทีวิทยาศาสตร์และนโยบายฯ ครั้งที่ ๖ 

(IPBES-6) ในระหว่างวันที่ ๑๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองเมเดยิน สาธารณรัฐโคลอมเบีย มีประเด็นที่ส�าคัญ คือ การด�าเนิน

กิจกรรมภายใต้แผนการด�าเนินงาน รอบที่ ๑ (ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๑๘) ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๔ จนถึงปัจจุบัน การประเมินด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศใน 

๔ ภมูภิาค ได้แก่ Africa, Americas, Asia and Pacific and Europe and Central Asia และ การประเมนิความเสือ่มโทรมของ

ดนิและการฟ้ืนฟ ูพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายในประเดน็ดงักล่าว รวมถงึแผนการด�าเนนิงานรอบต่อไปของเวทวีทิยาศาสตร์

และนโยบายฯ ทัง้นี ้รายงานการประเมนิด้านความหลากหลายทางชวีภาพ จะเป็นข้อมลูประกอบการจดัท�ารายงานสถานภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Global Biodiversity Outlook: GBO) ฉบับที่ ๕ ซึ่งจะมีการรายงานในระหว่างการ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ ต่อไป
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   ๒) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 

    ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ 

ทางธรรมชาติ (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) หรืออนุสัญญา

คุ้มครองมรดกโลก มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ สผ. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ส�าหรับคณะทูตานุทูต 

รัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ณ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี) 

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ รวมทั้ง วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาตใิห้กบัคณะทตูานทุตูประเทศรฐัภาคสีมาชกิคณะกรรมการมรดกโลก หน่วยงาน 

ภาครฐัของประเทศไทย และองค์กรระหว่างประเทศทีป่ระจ�าการในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสรมิความร่วมมอืและความสมัพนัธ์

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงานเพื่อผลักดันให้พื้นที่กลุ่มป่า 

แก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกมีมติในการประชุมสมัยสามัญ 

ครัง้ที ่๓๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และครัง้ที ่๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ทีส่่งกลบัเอกสารการขอขึน้ทะเบยีนพืน้ทีก่ลุม่ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 

เพือ่ให้ด�าเนนิการในด้านต่างๆ ภายในระยะเวลา ๓ ปี และจะต้องจดัส่งเอกสารให้ศนูย์มรดกโลก เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

มรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ต่อไป

   ๓) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

    ประเทศไทยให้ความส�าคญักบัปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่เป็นความท้าทายส�าคญั

ต่อการด�าเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศและของโลก ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัเข้าร่วมเป็นรฐัภาคี

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on 

Climate Change: UNFCCC) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ และด�าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารเกียวโต และเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส ซึ่งพิธีสารและความตกลงดังกล่าว 

เป็นเครื่องมือทางกฎหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ช่วยส่งเสริมให้ภาคีด�าเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของอนุสัญญาฯ 

โดย สผ. มีการด�าเนินงานในกรอบอนุสัญญาฯ ที่ส�าคัญ ได้แก่

    (๑) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ 

ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง  ๆ

ที่เกี่ยวข้อง 
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    (๒) เข้าร่วมการประชมุอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ประจ�าปี 

๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

    (๓) จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๑ และการเสวนาทาลานัว (Talanoa Dialogue) ของประเทศไทยร่วมกับสหภาพยุโรป 

เมือ่วนัที ่๒๑ มถินุายน ๒๕๖๑ ณ กรงุเทพมหานคร เพือ่เผยแพร่สรปุผลการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ประจ�าปี ๒๕๖๑ และรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยการน�าเสนอตวัอย่างของแนวปฏบิตัทิีด่จีากภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และผูแ้ทนสมาชกิสหภาพยโุรป เพือ่ใช้เป็นข้อมลู

ประกอบการจัดท�าความเห็นของประเทศไทยในกระบวนการ Talanoa Dialogue ภายใต้อนุสัญญาฯ ต่อไป 

    (๔) เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรย่อย 

สมัยเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๒-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือรายละเอียด 

แนวปฏิบัติความตกลงปารีสและได้จัดท�าเอกสาร Bangkok Outcome เพื่อเป็นผลลัพธ์ของการประชุม และเป็นพื้นฐานการ

เจรจารายละเอยีดแนวปฏบิตัคิวามตกลงปารสี ตามทีม่กีารก�าหนดให้ภาคพีจิารณารบัรองในการประชมุรฐัภาคกีรอบอนสุญัญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมือง 

คาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ 
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   ๔) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า 

    ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�า้ (Convention on Wetlands) หรือ

อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention on Wetlands) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย สผ. ด�าเนินงานในกรอบอนุสัญญาที่ส�าคัญ 

ดังนี้ 

    (๑) ศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่จดัท�ารายงานแห่งชาตสิ�าหรบัการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญา

ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า สมัยที่ ๑๓ ซึ่งประกอบด้วยการด�าเนินงานของประเทศไทยตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาฯ สถานภาพและ 

การคุกคามพื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศ และการก�าหนดเป้าหมายระดับชาติเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานต่อไปของอนุสัญญาฯ 

ซึ่งรายงานดังกล่าวถูกจัดส่งให้ส�านักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูล

ในการจัดท�ารายงานสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน�า้โลก (Global Wetland Outlook: GBO) ต่อไป 

    (๒) เข้าร่วมการประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�า้ ได้แก่ การประชุมเตรียมการระดับ

ภูมิภาคเอเชีย ส�าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า สมัยที่ ๑๓ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

ศรีลังกา การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า ครั้งที่ ๕๔ ณ สมาพันธรัฐสวิส และเตรียมการเข้าร่วม

ประชุมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า สมัยที่ ๑๓ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้หัวข้อ Wetland for 

Sustainable Urban Future 

   ๕) พนัธมติรเครอืข่ายการอนรุกัษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของนกอพยพอย่างยัง่ยนื

ในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย

    มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

เครอืข่ายการอนรุกัษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของนกอพยพอย่างยัง่ยนืในเส้นทางการบนิเอเชยีตะวนัออก- 

ออสเตรเลีย (Partnership for the Conversation of Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of their 

Habitats in the East Asian-Australasian Flyway) เพื่อการเสนอพื้นที่ชุ ่มน�้าที่ส�าคัญเข้าเป็นเครือข่ายนกอพยพ 

การอนุรักษ์นกอพยพและการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าด้วยการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอย่างยั่งยืน 

โดย สผ. มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่
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    (๑) เข้าร่วมการประชุม The ASEAN Network and Wetlands and Migratory Waterbirds 

Conservation ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

    (๒) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�าหรับนกอพยพในเส้นทาง 

การบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

เพื่อการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการอนุรักษ์นกน�้าอพยพ รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการนกน�้า

อพยพและถิ่นที่อยู่อาศัย 

    (๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการด�าเนินงานพื้นที่เครือข่ายนกอพยพของประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อวางแผนส�ารวจประชากรนกอพยพร่วมกับผู้จัดการพื้นที่นกอพยพ ๓ พื้นที่ ได้แก่ ปากแม่น�้า

กระบี่ พื้นที่นาเกลือโคกขาม และพื้นที่ปากทะเล-แหลมผักเบี้ย

  ๒.๔.๓ การด�าเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม

   ๑) คณะท�างานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN 

Working Group on Nature Conservation and Biodiversity: AWGNCB) สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของ 

คณะท�างานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และหน่วยประสานงานศูนย์อาเซียนว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ด�าเนินงาน ดังนี้ 

    (๑) เข้าร่วมการประชุม AWGNCB ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที ่

๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วย 

ความหลากหลายทางชวีภาพ ครัง้ที ่๒๐ และการประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีน ครัง้ที ่๒๙ และการประชมุทีเ่กีย่วข้อง ระหว่าง

วันที่ ๑๒-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

    (๒) สผ. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม- 

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมูเ่กาะลบิง จงัหวดัตรงั และอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะอ่างทอง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นอทุยานมรดกอาเซยีน

แห่งใหม่ ซึง่คาดว่าอทุยานแห่งชาตทิัง้สองแห่งจะได้รบัการรบัรองเป็นอทุยานมรดกอาเซยีใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่เป็นปีทีป่ระเทศไทย

ด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน
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    (๓) สผ. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นผู้น�าในการด�าเนินงานเรื่อง 

การบรูณาการความหลากหลายทางชวีภาพกบัการเกษตรของแผนปฏบิตักิารอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ 

ภายใต้ (ร่าง) ยทุธศาสตร์อาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ (ASEAN Strategic Plan on Environment 2016-2025:  

ASPEN 2016-2025) โดย สผ. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ASEAN 

Multi-Sectoral Workshop on Mainstreaming Biodiversity for Food and Agriculture 

   ๒) คณะท�างานอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื (ASEAN Working Group on Environmentally 

Sustainable Cities: AWGESC) มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

    สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของคณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 

ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีภารกิจที่ต้องด�าเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCC Blueprint 2025) ภายใต้หัวข้อ

เมอืงยัง่ยนืด้านสิง่แวดล้อม (C2 Environmentally Sustainable Cities) รวมทัง้ การด�าเนนิงานตามกจิกรรมในแผนปฏบิตักิาร 
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คณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN 2016-2025) ในการประชุมคณะท�างาน AWGESC 

ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

    (๑) ประเทศไทยน�าเสนอข้อเสนอโครงการ ASEAN-China Symposium on Ecologically 

Friendly Urban Development ซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China 

Cooperation Fund (ACCF) ด�าเนินโครงการร่วมกับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน (China-ASEAN 

Environmental Cooperation Centre: CAEC) เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้หารอืและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพฒันาเมอืง 

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก ประกอบด้วย การอนรุกัษ์และดแูลรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพในเมอืง 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะท�างานฯ ให้การรับรอง

ข้อเสนอโครงการในหลักการ และให้ประเทศไทยรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและน�าส่งส�านักเลขาธิการอาเซียน ต่อไป

    (๒) การด�าเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการคณะท�างานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 

เมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ (ASEAN Strategic 

Plan on Environment: ASPEN 2016-2025) ประเทศไทยเป็นผู้น�ากิจกรรม (Lead Country) จ�านวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 

๑) ส่งเสรมิความหลากหลายทางชวีภาพในเมอืงและพืน้ทีส่เีขยีว (Promote urban biodiversity and greenery) เป็นประเทศ

ผู้น�ากิจกรรมร่วมกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ สผ. ได้เริ่มกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านองค์ความรู้พื้นที่

สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว พื้นที่ศึกษาบริเวณคุ้งบางกะเจ้า อ�าเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการด�าเนินงาน คือ ผลการศึกษาพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่

ศึกษาบริเวณคุ้งบางกะเจ้า การให้ความรู้แก่ชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและพื้นที่สีเขียว การรวบรวมและ

จัดท�าระบบข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่เบื้องต้น และ (ร่าง) กรอบแนวทางความร่วมมือและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน และ ๒) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองส�าหรับเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพในการเรียนรู้แบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ต่างๆ เช่น เมืองอุตสาหกรรม เป็นต้น (Promote city-to-city 

cooperation as a capacity building tool for learning and sharing expertise and experiences, such as 

industrial cities) 

    (๓) ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ASEAN Smart Cities Network (ASCN) เพื่อส่งเสริมสภาพ

แวดล้อมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการใช้เทคโนโลยี โดยมีพื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต

(ด้านดิจิทัล) ชลบุรี (ด้านพลังงาน นิคมอมตะนคร ดิจิทัล พาร์ค อ�าเภอศรีราชา และเมืองพัทยา) และกรุงเทพมหานคร 

(ด้านคมนาคม ศูนย์พหลโยธิน)
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    (๔) โครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme (2018-2020) โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ กับสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (Institute for Global 

Environmental Strategies: IGES) ซึ่ง สผ. ได้รับมอบเป็นหน่วยงานหลักแห่งชาติ (National Focal Point Team: NFP 

Team) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยประสานงานระดับประเทศของโครงการ (National Coordinator 

Team: NC Team) และมีเมืองที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มเมือง SDGs Frontrunner Cities ๒ เมือง ได้แก่ 

เทศบาลนครอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ีและเทศบาลนครภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ และกลุม่เมอืง Model Cities ๔ เมอืง ได้แก่ เทศบาล 

เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลต�าบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย เทศบาลต�าบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา และเทศบาล

ต�าบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี 

   ๓) คณะท�างานอาเซยีนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (ASEAN Working Group on Climate 

Change: AWGCC) มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

    สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางคณะท�างานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC) เข้าร่วมการประชมุทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ในระดบัอาเซยีน ดงันี ้(๑) การประชมุเตรยีมการ AWGCC ครัง้ที ่๙ ระหว่างวนัที ่๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์ 

(๒) การประชุม Climate Change Conference Partnership เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์

(๓) การประชุม AWGCC ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (๔) การประชุมรัฐมนตรี

อาเซียนสมัยพิเศษในการด�าเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ (Special ASEAN Ministerial Meeting on Climate Action: 

SAMCA) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ (๕) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ 

ในการด�าเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ (Expanded Special ASEAN Ministerial Meeting on Climate Action: E-SAMCA) 

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และเข้าร่วมประชุม AWGCC ในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและ 

การประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

    การด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอาเซียน มีประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

    (๑) แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC Action Plan: AAP) 

ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้น�ากิจกรรม (Lead Lountry) ใน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) Strengthening Climate Resilience of 

AMS through Experience Sharing and Lesson Learned on Progress of Climate Change Adaptation Activities 

สผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๒) Regional Training on Greenhouse Gas Mitigation สผ. ด�าเนินการร่วมกับองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ๓) Regional Training on MRV GHG 

Mitigation สผ. ด�าเนินการร่วมกับ อบก./CICT และ ๔) Regional Training on Climate Finance สผ. ด�าเนินการร่วมกับ 

อบก./CICT โดยทั้ง ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่างการด�าเนินการ 

    (๒) พจิารณา (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซยีนว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ต่อทีป่ระชมุ

รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP24) 

    (๓) พิจารณาให้การรับรองโครงการและการด�าเนินโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น การรับรองข้อเสนอของสหภาพยุโรป (European Union: EU) เรื่อง กิจกรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EU proposal on Environment and Climate Change-Climate 

Action 2018-2020) การร่วมด�าเนินโครงการ Improve Estimation of Greenhouse Gas Emissions From Land Use 

Change in Peatlands และโครงการ ASEAN-UNFCCC Collaborative Instruments for Ambitious Climate  Action 

(CIACA) Collaboration เป็นต้น

    (๔) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอาเซียน เช่น การส่ง 

ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Workshop on Understanding Carbon Pricing ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น

    (๕) จัดการเสวนาและกิจกรรมคู่ขนาน ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23) สผ. ร่วมกับ อบก. และกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการเสวนาเรื่อง Boosting Climate Actions in Southeast Asian Countries through the Role 

of Capacity Building ณ ศาลาไทย (Thai Pavilion) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ๒.๕ การด�าเนินงานของคณะกรรมการ

  ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ

ระดับชาติ และคณะกรรมการที่ส�าคัญๆ มีการด�าเนินงานสรุปได้ ดังนี้

  ๒.๕.๑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

   คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิแต่งตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ 

ผูท้รงคณุวฒุเิป็นกรรมการ โดยมปีลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีการประชุม จ�านวน ๕ ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ ทั้งในเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ประกอบด้วย เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ�านวน ๒๓ เรื่อง 

และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ�านวน ๔๓ เรื่อง อาทิ (ร่าง) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย

ล�าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการรถไฟ

ความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) ของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟสายสีน�า้เงิน  

ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย ๔ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อน 

ด้วยพลงังานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ 
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ติดตามการด�าเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) และ

รอบที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) จากหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมาย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ 

ทราบ ซึ่งการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการฯ มมีตริบัทราบรายงานฯ ดงักล่าว ทัง้นี ้ยงัได้มกีารตดิตามผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการผูช้�านาญการและ

คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการฯ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ประสานหน่วยงานที่ท�า

หน้าทีฝ่่ายเลขานกุารคณะกรรมการผูช้�านาญการและคณะอนกุรรมการ ภายใต้คณะกรรมการฯ เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงาน 

รวมทั้งสิ้น ๗๑ คณะ และได้รวบรวมผลการด�าเนินงาน เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

  ๒.๕.๒ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

   คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน และเลขาธกิาร สผ. เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

มอี�านาจหน้าทีบ่รหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดนิของประเทศให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของ

ประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

   ๑) การด�าเนนิงานการจดัทีด่นิท�ากนิให้ชมุชน ได้แก่ การก�าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมาย รวมทัง้สิน้ ๘๘๐ พืน้ที่ 

๗๐ จังหวัด เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๒๒๗,๒๐๔-๓-๓๓.๔๔ ไร่ การจัดคนเข้าท�าประโยชน์แล้ว จ�านวน ๑๖๕ พื้นที่  

๖๑ จังหวัด จ�านวน ๔๕,๓๒๙ ราย ๕๗,๑๕๓ แปลง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว จ�านวน ๑๑๘ พื้นที่ ๕๖ จังหวัด และ

การพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย จ�านวน ๖ โครงการ

   ๒) ความคืบหน้าของการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และ (ร่าง) พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายทีด่นิ (ฉบบัที ่....) 

พ.ศ. ....

   ๓) พืน้ทีเ่ป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยูอ่าศยัและท�ากนิในพืน้ทีป่่าไม้ (ทกุประเภท)

   ๔) การเสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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   ๕) การพจิารณากระบวนการการจดัทีด่นิท�ากนิให้ชมุชนตามนโยบายรฐับาล ในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ 

(กรณีการจัดระบบ) พื้นที่นิคมสร้างตนเอง พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ป่าชายเลน

   ๖) การรวบรวมข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินท�ากิน ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนกับ ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย 

ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื และกรมทีด่นิ จ�านวนรวมทัง้สิน้ 

๘๔๑,๑๗๐ ราย

  ๒.๕.๓ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

   คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (คจช.) แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขาธิการ 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

   ๑) การพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน ด�าเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน มีผลการด�าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ (๑) การพิจารณามอบพื้นที่

จ�าแนกออกจากป่าไม้ถาวรป่าวังโต๊ะคุ่ย ต�าบลชุมพล อ�าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (๒) การพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ 

ส่วนกลาง ร้อยละ ๒๐ เป็นทีต่ัง้วดัสกักวนั ในเขตนคิมสร้างตนเองล�าปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์(๓) การทบทวนการจดัหาผลประโยชน์

ในที่ดินของรัฐ แปลงดงน�า้จั้น ดงบ้านอ้น และดงเหล่าแขม อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ (๔) การสงวนหวงห้าม 

ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในท้องที่อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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   ๒) การจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการจัดที่ดินของทบวงการเมือง ภายใต้โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน: การจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ 

(๑) การติดตามผลการจัดที่ดินของทบวงการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ 

(พ.ศ. ๒๕๒๙) จ�านวน ๕ หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมที่ดิน ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง (๒) การติดตามตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามข้อร้องเรียนของประชาชน และการพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าไม้ 

ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดินของรัฐ เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ และ (๓) การพิจารณาปัญหา อุปสรรค และ 

ข้อเสนอแนวทางการจัดที่ดินภายใต้ คทช.

   ๓) การแก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนด้านทีด่นิท�ากนิ โดย สผ. ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร/กระบวนการ

จัดการเรื่องร้องเรียนด้านที่ดินท�ากิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถด�าเนินงานเรื่องร้องเรียน 

ด้านทีด่นิท�ากนิ จ�านวน ๒๕ เรือ่ง (เรือ่งทีย่ตุแิล้ว จ�านวน ๒ เรือ่ง และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ จ�านวน ๒๓ เรือ่ง) รวมทัง้ ด�าเนนิการ 

ติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จ�านวน 

๔๘๖ ชุมชน

  ๒.๕.๔ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

   คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ แต่งตั้งตามระเบียบส�านัก 

นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ โดยมนีายกรฐัมนตรี 

เป็นประธาน โดยนายกรฐัมนตรไีด้มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย ปฏบิตัหิน้าทีป่ระธานกรรมการ 

โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

   ๑) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนที่น�าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 

   ๒) ฐานข้อมูลและแผนที่น�าทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ภาคของเสีย 

และภาคกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

   ๓) การจัดส่งข้อคิดเห็นของประเทศไทย ต่อส�านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

   ๔) การพฒันาโครงสร้างเชงิสถาบนัในการรายงานข้อมลูเพือ่จดัท�าบญัชก๊ีาซเรอืนกระจกและมาตรการ

การลดก๊าซเรือนกระจก 

   ๕) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (Third National Communication)

  ๒.๕.๕ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

   คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) แต่งตั้งขึ้น 

ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ.  

เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

   ๑) การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และ

ก�าจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับมาตรการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณต่อไป
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   ๒) การเสนอพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ 

โดยประเทศไทยเสนอพื้นที่คุ้มครองเพิ่มเติมอีก ๒ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง 

และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและเจ้าภาพจัดการ

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการน�าเสนอพื้นที่ทั้ง ๒ แห่ง

ข้างต้น เมือ่วนัที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๑ ทัง้นี ้ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวนอทุยานมรดกอาเซยีนทีร่วมพืน้ทีอ่นรุกัษ์ของประเทศไทยแล้ว 

จะเพิ่มขึ้นจาก ๔๔ แห่ง เป็น ๔๖ แห่ง 

   ๓) (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกจิชวีภาพ ซึง่จดัท�าโดยส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องค์การ

มหาชน) กอช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ โดยให้ปรับปรุงตามความเห็นของ กอช. ก่อนน�าเสนอ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

   ๔) ท่าทขีองประเทศไทยส�าหรบัการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

สมยัที ่๑๔ และการประชมุทีเ่กีย่วข้อง ณ สาธารณรฐัอาหรบัอยีปิต์ ซึง่การประชมุคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบท่าทดีงักล่าว และ

พลเอก สรุศกัดิ ์กาญจนรตัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เป็นหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย เข้าร่วม

การประชุมระดับระดับรัฐมนตรี เพื่อร่วมอภิปรายภายใต้หัวข้อ ลงทุนกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อผู้คนและโลก และ

การรับรองปฏิญญาชาร์ม เอล เชค ลงทุนกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อผู้คนและโลก

  ๒.๕.๖ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

   คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.) แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส�านัก 

นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการด�าเนนิงานตามอนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๙  

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก�ากับการบริหารราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ เลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

   ๑) ผลการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญั ครัง้ที ่๔๑ ระหว่างวนัที ่๒-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ เมอืงคราคฟู สาธารณรฐัโปแลนด์ และสรปุรายงานผลการประชมุสมชัชารฐัภาคแีห่งอนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลกสมยัสามญั 

ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

   ๒) ข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และหอบูรพาจารย์ บริเวณวัดพระธาตุพนม 

วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
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   ๓) การสนบัสนนุตวัแทนประเทศไทยเพือ่ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรทีป่รกึษาของคณะกรรมการมรดกโลก 

เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยในการด�าเนินการ และเปิดโอกาสให้ได้ร่วมเสนอแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับต่าง ๆ

   ๔) (ร่าง) รายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนอ และมอบหมายให้ สผ. ประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวง 

การต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและภาษา ก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก 

   ๕) มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ประสานแจ้งเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงปารีส 

เพื่อหารือเรื่องการสมัครเป็นกรรมการมรดกโลก ต่อที่ประชุมกลุ่มเอเชียและแปซิฟิก และด�าเนินการจัดท�าข้อมูลการขอเสียง 

และแลกเสียงในกรอบการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการแห่งชาติฯ พิจารณาต่อไป

   ๖) รับทราบสรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๒ ระหว่างวันที่  

๒๔ มิถุนายน-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน

   ๗) เหน็ชอบการสมคัรเข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการมรดกโลกของราชอาณาจกัรไทย ในการประชมุ 

สมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๒ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบหมายให้ สผ. น�าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก ในการ

ประชมุสมชัชารฐัภาคแีห่งอนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลกสมยัสามญั ครัง้ที ่๒๒ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และเหน็ชอบให้แต่งตัง้ 

คณะท�างานในการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

  ๒.๕.๗ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

   คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส�านัก 

นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการอนรุกัษ์และพฒันากรงุรตันโกสนิทร์ และเมอืงเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมรีองนายกรฐัมนตร ีซึง่นายกรฐัมนตร ี

มอบหมายให้ก�ากับการบริหารราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ. 

เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

   ๑) ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว รวม ๒๗ เมือง ด�าเนินการ 

ขับเคลื่อนให้เมืองเก่าที่ยังไม่มีแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จ�านวน ๒๔ เมือง จัดท�าแผนแม่บท 

และผังแม่บทฯ โดยการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

   ๒) การขับเคลื่อนการด�าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ให้มีการสนับสนุนการจัดท�าแผนแม่บท

และผังแม่บทฯ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และงบประมาณเพื่อด�าเนินการ 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ๒.๕.๘ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

   คณะกรรมการกองทนุสิง่แวดล้อม แต่งตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ. เป็นฝ่าย

เลขานุการ มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และวิธีการขอจัดสรรหรือ

ขอกู้ยืมเงินกองทุน วางระเบียบการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินกองทุน ก�าหนดระยะเวลาช�าระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุน 

รวมทั้ง อัตราดอกเบี้ย โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

   ๑) ด้านนโยบายในการบรหิารจดัการกองทนุสิง่แวดล้อม เช่น แผนการบรหิารพฒันากองทนุสิง่แวดล้อม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน 

(ร่าง) คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบาลเมืองตราดขอขยายเวลาการด�าเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์

ในการก�าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 

   ๒) ด้านการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) ๒๓ (๓) และ 

๒๓ (๔) แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การจดัสรรเงนิกองทนุสิง่แวดล้อม สมทบ

โครงการภายใต้แผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม ในระดบัจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่า เพื่อการพัฒนาเป็น 

ศนูย์การเรยีนรูด้้านการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื โครงการนวตักรรมการรกัษาฟ้ืนฟรูะบบราก และสร้างการมส่ีวนร่วม 

ในการอนุรักษ์ต้นยางนา ถนนสายเชียงใหม่-ล�าพูน และโครงการ 3Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

ต�าบลป่าพลู อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน เป็นต้น รวมทั้ง ได้ด�าเนินการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการ 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ

 ๒.๖ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

  ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) มกีารด�าเนนิงานในด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน�้าที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

  ๒.๖.๑ การทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน�า้ของประเทศไทย และการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ

พื้นที่ชุ่มน�า้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

   สผ. ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศไทย เพื่อปฏิรูปการบริหาร

จัดการพื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศไทย โดยการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนเกณฑ์การจัดล�าดับความส�าคัญของพื้นที่ชุ่มน�้า และ

มาตรการอนรุกัษ์พืน้ทีชุ่ม่น�า้ให้มกีลไกการบรหิารจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�้าทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั และสามารถ

บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

รปูแบบการตดิตามผลการด�าเนนิงานตามกลไกการบรหิารจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�้าทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ เพือ่ให้สามารถก�ากบั ควบคมุ ดแูล

การบรหิารจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถปรบัปรงุแก้ไขกลไกการบรหิารจดัการพืน้ทีชุ่ม่น�้าให้เหมาะสม 

พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป
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  ๒.๖.๒ การเสรมิสร้างความรู ้เรือ่ง การเข้าถงึทรพัยากรชวีภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีม

และยุติธรรม
   สผ. จัดท�ากลไกการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
โดยจดัการประชมุเสรมิสร้างความรู ้เรือ่ง การเข้าถงึทรพัยากรชวีภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทยีมและยตุธิรรม 
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และชมุชนท้องถิน่ รวมทัง้ แลกเปลีย่นบทเรยีนและความคดิเหน็
ในด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมจัดท�า (ร่าง) 
ข้อก�าหนดชุมชน (ระดับท้องถิ่น) กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระดับท้องถิ่นในพื้นที่น�าร่อง เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้และ 
เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการจัดท�า คู่มือการจัดท�าข้อก�าหนดชุมชน (ระดับท้องถิ่น) เรื่อง การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ 
จากทรัพยากรชีวภาพส�าหรับขยายผลในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป

  

 ๒.๗ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีภารกิจส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรฐาน และมาตรการการอนรุกัษ์ คุม้ครองและฟ้ืนฟคูณุภาพสิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ศิลปกรรมในพื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และพื้นที่มรดกโลก รวมทั้ง ประสาน
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
เหมาะสมและยั่งยืน การด�าเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พื้นที่เมืองเก่า และ
พื้นที่มรดกโลกที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

  ๒.๗.๑ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
   ๑) การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทน�้าตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ�้า 
    สผ. ด�าเนนิการตดิตามและประเมนิคณุภาพสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศสิง่แวดล้อมแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ประเภทน�้าตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ�า้ เพื่อให้ทราบสาเหตุของผลกระทบ ทั้งจาก 
ภัยธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๖๐ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อน�ามาพิจารณาและก�าหนดเป็นแนวทางมาตรการแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์ 
โดยมีเป้าหมายในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับ
พื้นที่แหล่งธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สผ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท�าการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารการประเมิน และ
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ระบบฐานข้อมูลของ สผ. บนหน้าเว็บไซต์ www.onep.go.th/thailandnaturalsites เป็นต้น รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ส�ารวจพื้นที่

เพือ่ตดิตามสภาพปัจจบุนัของพืน้ทีเ่ป้าหมาย ทัง้นี ้แหล่งธรรมชาตทิีไ่ด้รบัการประเมนิจ�านวนทัง้หมด ๒๔๘ แห่ง พบว่า ผลการ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ตามรายประเภท มีดังนี้ (๑) ประเภทน�้าตก อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดี ๘๘ แห่ง 

(๒) ประเภทภูเขา อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดี ๕๘ แห่ง และระดับปานกลาง ๕ แห่ง (๓) ประเภทธรณีสัณฐาน

และภูมิลักษณวรรณา อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดี ๕๙ แห่ง และ (๔) ประเภทถ�้า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับดี ๒๘ แห่ง ระดับปานกลาง ๘ แห่ง และระดับต�า่ ๒ แห่ง

   ๒) การขับเคลื่อนภารกิจด้านศิลปกรรม

    (๑) การขับเคลื่อนการด�าเนินงานอนุรักษ์พื้นที่ย ่านชุมชนเก่าในระดับจังหวัด (จังหวัด

นครศรีธรรมราช)

    สผ. สนับสนุนให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดน�าร่องในการ

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า (ด้านการขับเคลื่อน) ที่ให้หน่วยงาน 

ส่วนภูมิภาคมีบทบาทเป็นแกนกลางในการประสานขับเคลื่อนนโยบายจากส่วนกลาง และให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

เป็นแกนหลกัในการด�าเนนิงาน นอกจากนี ้สผ. ได้จดัอบรมเสรมิสร้างองค์ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟยู่านชมุชนเก่า 

ให้แก่คณะท�างานฯ ผูแ้ทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิน่ หน่วยงานระดบัจงัหวดั ย่านชมุชนเก่า จ�านวน ๙ แห่ง รวม ๙๐ คน เพือ่ขบัเคลือ่น 

การด�าเนินงานในระดับจังหวัด ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องย่านชุมชนเก่า ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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   (๒) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน

    สผ. จัดท�าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ย่านชุมชนเก่า 

ท่าอเุทน ระหว่าง สผ. หน่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรมท้องถิน่จงัหวดันครพนม วดัพระธาตทุ่าอเุทน เทศบาล

ต�าบลท่าอุเทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแสดงเจตจ�านงร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง ๖ แห่ง ในการบูรณาการ

วิธีการด�าเนินงานสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมอันดีงาม และการด�ารง

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชน และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

ได้อย่างเป็นรปูธรรม ทัง้นี ้ได้มกีารจดัพธิลีงนามในบนัทกึความร่วมมอื ณ ศนูย์ภมู-ิมนูมงั ย่านชมุชนเก่าท่าอเุทน อ�าเภอท่าอเุทน 

จังหวัดนครพนม โดยเลขาธิการ สผ. ได้ลงนามร่วมกับภาคีเครือข่ายดังกล่าว
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    (๓) การด�าเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนด 

เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ�าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

     สผ. ได้จัดประชุมคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม 

เมอืงศรมีโหสถ โดยนายอ�าเภอศรมีโหสถ เป็นประธาน เพือ่หารอืเกีย่วกบัการด�าเนนิงานภายหลงัการบงัคบัใช้ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณ 

ศรีมโหสถ อ�าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ ในพื้นที่ตัวอย่างเมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัด

เชียงใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. นายอ�าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีต�าบล 

ท่าวังตาล อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมศึกษาดูงานพื้นที่เวียงกุมกาม และประชุมร่วมกับ 

คณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ ต่อมาในช่วงเดือนกันยายน 

ประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ และ 

เจ้าหน้าที่ สผ. ได้ส�ารวจพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการด�าเนินโครงการติดตาม

การด�าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ�าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

   ๓) การขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และการด�าเนินงาน 

ตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด 

    แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด จัดท�าขึ้นเพื่อให้การ

ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานเป็นไปอย่างสะดวก

และรวดเร็ว รวมทั้ง การขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้บรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงาน 

จะมีศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ สผ. ท�าหน้าที่ขับเคลื่อน ติดต่อประสานงานกับภาคีอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งผลการ 

ด�าเนินงาน มีดังนี้ 

    (๑) การจัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด และจัดประชุม

ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจ�าปี ๒๕๖๑

    (๒) ประสาน ตดิตาม ประเมนิผล และนเิทศ การด�าเนนิงานของหน่วยอนรุกัษ์ฯ และภาคอีนรุกัษ์ฯ 

กลุ่มจังหวัด จัดท�ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�าจังหวัด เสนอคณะอนุกรรมการอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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    (๓) สนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

ท้องถิน่ ผ่าน สผ. เพือ่สนบัสนนุแผนงาน โครงการของหน่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมศลิปกรรม และจดัประชมุคณะท�างานพจิารณา

กลั่นกรองแผนงาน โครงการ ติดตามการด�าเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ 

รวมทั้ง พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส�าหรับหน่วยอนุรักษ์ฯ 

    (๔) จดักจิกรรม และสนบัสนนุการให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจ การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติ

และขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยผลักดันให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรเอกชนไม่แสวงผลก�าไร ชมรม ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และวัด เข้าร่วมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีการน�าเครื่องมือ และกลไกทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสารรายงาน

สถานการณ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม โดยเปิดเฟซบุก๊ ชือ่ หน่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรมท้องถิน่ 

จังหวัด ....

    (๕) อบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัต ิ

ในระดบัท้องถิน่ เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในกระบวนการด�าเนนิงานเพือ่อนรุกัษ์คุม้ครอง และฟ้ืนฟคูณุภาพสิง่แวดล้อม

ธรรมชาติและศิลปกรรม ให้เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามแนวทาง

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้ง ขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด และขยาย 

ความร่วมมือไปยังเครือข่าย จะช่วยผลักดันให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ซึ่งมี 

เป้าหมายให้ประชาชนทุกระดับในท้องถิ่นตระหนัก และมีความเข้าใจถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่อยู่โดยรอบ

แหล่งศิลปกรรม น�าไปสู่การพัฒนาวิธีการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่นและ 

ประเทศชาติโดยส่วนรวม

  ๒.๗.๒ การบริหารจัดการพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่า และพื้นที่มรดกโลก

   ๑) การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานอนรุกัษ์และพฒันาเมอืงเก่า (โครงการจดัท�าแผนแม่บทและผงัแม่บท

การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า)

    คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวม ๒๗ เมือง สผ. ในฐานะส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา 
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กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เห็นสมควรด�าเนินการขับเคลื่อนให้เมืองเก่า ที่ยังไม่มีแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และ

พฒันาเมอืงเก่า จ�านวน ๒๔ เมอืง จดัท�าแผนแม่บทและผงัแม่บทฯ โดยการมส่ีวนร่วม ส่งผลให้บรเิวณเมอืงเก่าได้รบัการอนรุกัษ์

และพฒันาทีเ่หมาะสม ด�ารงคณุค่าความเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่�าคญัของชาต ิพร้อมกบัการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนืทางด้าน

การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม 

   ๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 

และทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน

    สผ. ด�าเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดก 

ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ในคณุค่าความโดดเด่นอนัเป็นสากลและความส�าคญัของแหล่งมรดกโลก และแหล่งมรดกทางวฒันธรรม แหล่งมรดกทางธรรมชาต ิ

ที่อยู่ระหว่างเตรียมการน�าเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกให้กับชุมชนและหน่วยงานโดยรอบแหล่ง โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่น 

ในระดับสากล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (๒) ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงานตาม

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดเตรียมเอกสาร

การน�าเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก (๓) ศึกษาเปรียบเทียบการก�าหนด

เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก 

ระหว่างประเทศไทยและเขตภูมิภาคลุ่มน�้าโขง และ (๔) ประเมินศักยภาพและข้อจ�ากัดในการน�าเสนอแหล่งมรดกโลก 

ของไทย โดยได้มกีารด�าเนนิการจดัท�าเอกสารเผยแพร่คูม่อืการน�าเสนอแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติ

เป็นแหล่งมรดกโลก และรายงานผลการศกึษาเปรยีบเทยีบ และการประเมนิศกัยภาพแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและแหล่งมรดก

ทางธรรมชาติของไทยที่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ส่งผลให้ชุมชนและ 

หน่วยงานโดยรอบแหล่งมรดกโลกมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกโลก และมีความตระหนักในการ

รักษาคุณค่าและความส�าคัญของแหล่งมรดกโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงาน 

ตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
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   ๓) ผลการด�าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนพื้นที่กลุ ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่กลุ ่มป่า 

แก่งกระจาน

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อนเพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่เป็นแหล่ง 

มรดกโลกอย่างยั่งยืนและไม่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย และแผนขับเคลื่อนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการผลักดันให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย 

โดยมอบหมายให้ สผ. ก�ากบั ตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนขบัเคลือ่นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ผลการด�าเนนิงานตามแผน

ขบัเคลือ่นพืน้ทีก่ลุม่ป่าดงพญาเยน็-เขาใหญ่ สามารถด�าเนนิงานเพิม่พืน้ทีป่่าไม้ให้มจี�านวนเพิม่มากขึน้ และด�าเนนิการป้องกนัและ

เฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ และการลักลอบตัดไม้พะยูง รวมทั้ง ด�าเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท�าแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของมรดกโลก   

การปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และขับเคลื่อนกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นต้น  

ผลการด�าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน สามารถป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ สื่อออนไลน์ ภาพยนตร์ 

และสารคดี เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยการติดตามสถานภาพสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบ และอยู่ระหว่างด�าเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมา 

ในการอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า สร้างภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ ด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนกะเหรี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาลุ่มน�้า (Protected Area Committee: PAC) เพื่อติดตาม 

ความคืบหน้าในการด�าเนินงานในพื้นที่ รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่

  

 ๒.๘ การติดตามประเมินผลนโยบาย แผน มาตรการ และการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการด�าเนินงานด้านการติดตาม 

ประเมินผล ที่ส�าคัญ ดังนี้

  ๒.๘.๑ การตดิตามประเมนิผลแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน)

   สผ. ได้ติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในขั้นตอนการ 

จัดท�าโครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) เพื่อติดตามผล 

การรับรู้และความเข้าใจต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการด�าเนินงาน คือ ๑) ศึกษาข้อมูลสาระส�าคัญของ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และกลุ่มเป้าหมายในการติดตามผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม ทัง้ในส่วนของหน่วยงานภาครฐั องค์กรพฒันาเอกชนด้านสิง่แวดล้อม ภาคเอกชน และสถาบนั 

การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดท�าแบบรายงานการติดตามผลการด�าเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ และจัดส่งให้หน่วยงานภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วข้อง ตามที่ระบุไว้ในแผนจัดการคณุภาพสิง่แวดล้อม ทั้งหนว่ยงานหลกัและ

หน่วยงานสนบัสนนุ เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิการตามแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม การรบัรูแ้ละความเข้าใจต่อการแปลงแผน

จดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของหน่วยงานและภาคเีครอืข่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องไปสูก่ารปฏบิตั ิ๓) เกบ็รวบรวม

แบบรายงานการตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่บนัทกึผลข้อมลู และ ๔) จดัสมัมนาโครงการ

ติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) เพื่อน�าเสนอข้อมูล

จากแบบรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดมความคิดเห็นต่อการแปลงแผนจัดการคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมไปสูก่ารปฏบิตัริายยทุธศาสตร์ เพือ่เป็นข้อเสนอแนะในการขบัเคลือ่นแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในระยะต่อไป 

  ๒.๘.๒ การพฒันาระบบบรูณาการการสือ่สารข้อมลูการด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน

   สผ. ได้จดัท�าโครงการการพฒันาระบบบรูณาการการสือ่สารข้อมลูการด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่เพิม่ศกัยภาพการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน ซึ่งได้พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ระดบัส่วนกลาง ภมูภิาค และจงัหวดั ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศกึษา 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 

ฐานข้อมลู ให้สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการรายงานและตดิตามผลการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงและน�าข้อมูลจากระบบ 

ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย และวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ในระยะต่อไป 
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  ๒.๘.๓ การจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑

   สผ. ได้ด�าเนนิการจดัท�ารายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง ตามมาตรา ๑๓ (๑๓) 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผ่านการก�ากับดูแลของคณะอนุกรรมการ

จดัท�ารายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิเพือ่น�าเสนอคณะรฐัมนตรเีป็นประจ�า

ทุกปี ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท�านโยบายและวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ารายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จ�านวน ๔ ครั้ง รวมทั้ง จัดประชุมสัมมนาเพื่อ 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ฯ จ�านวน ๑ ครั้ง โดย รายงานสถานการณ์ฯ ได้รับความเห็น

ชอบจากคณะอนุกรรมการจัดท�ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้รับความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๑ รวมทั้ง สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศไทย โดยน�าเสนอสถานการณ์ ผลกระทบ การด�าเนนิงาน 

และให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายสาขา ๑๑ สาขา ได้แก่ ๑) ทรัพยากรดินและ

การใช้ที่ดิน ๒) ทรัพยากรแร่ ๓) พลังงาน ๔) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๕) ทรัพยากรน�้า ๖) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๗) ความหลากหลายทางชีวภาพ ๘) สถานการณ์มลพิษ ๙) สิ่งแวดล้อมชุมชน ๑๐) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ 

๑๑) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัพบิตั ิพร้อมทัง้คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างบรูณาการ ตลอดจนมกีารจดัท�าฐานข้อมลูเพือ่การรายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สผ.

  

 ๒.๙ การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

  ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการกองทนุ

สิง่แวดล้อม ร่วมกบัผูจ้ดัการกองทนุสิง่แวดล้อม ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการกองทนุสิง่แวดล้อม ได้ด�าเนนิการบรหิาร

จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยการสนับสนุนเงินอุดหนุน

และเงินกู้ให้แก่โครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย/อากาศเสีย ระบบก�าจัดของเสียส�าหรับควบคุมบ�าบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้ง การด�าเนิน 

กิจกรรมใดๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๖๑ กองทุนสิ่งแวดล้อม 
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ได้ให้การสนับสนุนโครงการจ�านวน ๑,๐๐๖ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๘๑ ล้านบาท ซึ่งจากการด�าเนินงานดังกล่าว 

ท�าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๗.๕๒ ล้านคน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองทุนสิ่งแวดล้อม 

ได้ให้การสนบัสนนุโครงการ จ�านวน ๗๖๕ โครงการ เป็นเงนิทัง้สิน้ ๓๓๕.๒๔ ล้านบาท จากการตดิตามโครงการ ผลส�าเรจ็ของโครงการ

ทีก่องทนุสิง่แวดล้อมให้การสนบัสนนุ ประสบผลส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื และเป็นตวัอย่างทีด่ ีได้แก่ โครงการการสร้างเสรมิพลงัชมุชน 

เพือ่การอนรุกัษ์ และฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทางชวีภาพ ในพืน้ทีป่่าใหญ่โคกจกิ-ตาลอก อ�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ซึ่งได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ และสิ้นสุดโครงการใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ โครงการ 

ได้รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจความหลากหลาย 

ทางชวีภาพ ข้อมลูการใช้ประโยชน์ทรพัยากรชวีภาพ การอนรุกัษ์ การบรหิารจดัการกลุม่ กระบวนการผลติ และผลติภณัฑ์ชมุชน 

และจดัท�าและน�าแผนพฒันาการอนรุกัษ์การใช้ประโยชน์ทรพัยากรชวีภาพและภมูปัิญญาท้องถิน่ของชมุชนอย่างยัง่ยนืไปปฏบิตัิ 

รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในพื้นที่ป่าใหญ ่

โคกจกิ-ตาลอก เป็นการสร้างเครอืข่ายระหว่างองค์กรชมุชนในพืน้ที ่และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผลส�าเร็จส�าคัญจากการด�าเนินโครงการ คือ ข้อมูลจากการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

ด้านพืช และสัตว์ท้องถิ่นของป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก พบพืช จ�านวน ๑๗๒ ชนิด สัตว์ จ�านวน ๑๕๑ ชนิด ความหลากหลาย 

ทางชวีภาพดงักล่าวเป็นความมัน่คงทางอาหารทีส่�าคญัของชมุชนโดยตลอดเส้นทางทีส่�ารวจพืน้ที ่สามารถพบพชื สตัว์ และเหด็ 

โดยประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งในชีวิตประจ�าวัน ด้านอาหาร ด้านพืชสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค 

นอกจากนี ้ยงัพบสตัว์ทีน่�ามาใช้ประกอบอาหาร และเป็นแหล่งของเหด็ทีช่มุชนน�ามาบรโิภคได้ตลอดทัง้ปี ดงันัน้ การอนรุกัษ์พืน้ทีป่่า 

นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนใน

ระดับพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยได้ท�าการประเมินรายได้ของชุมชน 

จากการประเมินมูลค่าด้านผลผลิตในรูปของของป่า พบว่า มูลค่าของผลผลิตในรูปของของป่าที่มีการใช้ประโยชน์จากป่าใหญ่

โคกจกิ-ตาลอก มมีลูค่ารวม ๒,๔๓๖,๓๑๕ บาท และการใช้ประโยชน์จากเหด็ มกีารใช้ประโยชน์ทีม่มีลูค่าสงูถงึ ๖๘๐,๙๙๐ บาท

  

 ๒.๑๐ การบริหารจัดการที่ดิน

  ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีเ่สนอความเหน็

เพือ่ประกอบการพจิารณาในการก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารทีด่นิและทรพัยากรดนิ การวางแผนการถอืครองทีด่นิ 

การสงวนและพฒันาทีด่นิ เพือ่จดัให้แก่ประชาชน และการสงวนหรอืหวงห้ามทีด่นิของรฐั มกีารด�าเนนิการทีส่�าคญัสรปุได้ ดงันี้



Annual Report 2018

75
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

  ๒.๑๐.๑ นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

   สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(คทช.) ได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏบิตักิาร 

ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึง่เป็นกรอบนโยบายระยะ ๒๐ ปี ไปสูก่ารปฏบิตัใินระยะ ๕ ปีแรก คอื พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดนิ น�าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

การจดัสรรงบประมาณตามภารกจิของหน่วยงานอย่างบรูณาการ ไม่เกดิความซ�้าซ้อนในการท�างานและจดัตัง้งบประมาณ และ

สามารถน�าไปสู่การจัดวางพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๑๐.๒ การขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

   สผ. ได้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิศกัยภาพการขบัเคลือ่นแผนการบรหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดนิ

ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และท�าความเข้าใจต่อ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรพัยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และก�าหนดแนวทางการขับเคลือ่นแผนฯ ไปสู่การปฏบิัตใิห้มีความสอดคล้อง

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั รวมทัง้ ส่งเสรมิศกัยภาพให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในระดบัจงัหวดั ได้น�ายทุธศาสตร์และแนวทาง

การด�าเนินงานภายใต้แผนฯ ไปด�าเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยผลที่ได้จากการด�าเนินงาน คือ ๑) กรอบแผนปฏิบัติการ 

เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในระดับจังหวัด ที่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินงานภายใต้

แผนการบรหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดนิของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๒) คูม่อื แนวทางการขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการ

ทีด่นิและทรพัยากรดนิ โดยให้มคีวามเชือ่มโยงกบัวตัถปุระสงค์ เป้าประสงค์ และตวัชีว้ดัภายใต้แผนฯ และ ๓) ผลการด�าเนนิงาน 

การส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินงานภายใต้แผนฯ ในพื้นที่น�าร่อง (จังหวัดสงขลา)

 ๒.๑๑ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญภายใต้กรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC) ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) สรุปได้ ดังนี้

  ๒.๑๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   แผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ซึง่มแีนวทางหลกั ๓ แนวทาง 

ได้แก่ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า (Mitigation) และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (Capacity Building) ซึ่ง สผ. ด�าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

   ๑) การบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ สู่การ

ปฏิบัติในระดับพื้นที่

    สผ. ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่ง

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German Federal Ministry for the Environment, Nature Protection and Nuclear 

Safety) ผ่านองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั (German International Cooperation: GIZ) ด�าเนนิโครงการ 

ด้านนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่สนบัสนนุการขบัเคลือ่นนโยบายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศไปสู่ 

การด�าเนินงานในพื้นที่ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๖๐ จังหวัด โดยฝึกอบรมการจัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการจัดท�าแผน 

ในระดับจังหวัดและแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่าย 

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

   ๒) การบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการ

จัดท�านโยบายในรายสาขา และแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่

    สผ. ร่วมกบักระทรวงสิง่แวดล้อม คุม้ครองธรรมชาตแิละความปลอดภยัทางปรมาณแูห่งสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านองค์กร GIZ ด�าเนินโครงการสนับสนุนการจัดท�าแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศบนมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National Adaptation Plan Project) พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒  

เพือ่ศกึษาวเิคราะห์ความเสีย่งจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และสนบัสนนุให้เกดิการจดัท�า (ร่าง) แผนการ

ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาต ิ(National Adaptation Plan: NAP) ในพืน้ทีน่�าร่อง ๔ พืน้ที ่ได้แก่ จงัหวดั

เชยีงราย อดุรธาน ีกลุม่จงัหวดัลุม่น�้าเจ้าพระยา และกลุม่จงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั และบรูณาการประเดน็ด้านการปรบัตวัฯ 

ร่วมกับนโยบายและแผนรายสาขา ใน ๓ สาขาน�าร่อง ได้แก่ สาขาสาธารณสุข สาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ 

และสาขาการท่องเทีย่ว ซึง่ สผ. ได้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การบรูณาการแนวทางการปรบัตวั ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ ในพืน้ทีน่�าร่องทัง้ ๔ พืน้ที ่และจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การบรูณาการแนวทางการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ ในสาขาน�าร่อง ๓ สาขา นอกจากนี้ สผ. และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

มือเพื่อสนับสนุนการวางแผน และพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อน 
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การด�าเนนิงานและเชือ่มโยงการวางแผนและผงัตามแนวทางการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และสร้างภมูคิุม้กนั

ให้แก่เมืองและชุมชนในประเทศไทย น�าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

   ๓) การศกึษาแนวทางการจดัท�าระบบฐานข้อมลูการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานแผนการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

    สผ. ศึกษาแนวทางการจัดท�าระบบฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

แผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่ก�าหนดกรอบแนวทางการตดิตามและประเมนิผลความส�าเรจ็ของการ

ด�าเนินงานตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และการจัดท�าแผนงานโครงการปฏิบัติในระดับ

พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง แนวทางการรวบรวมและจัดท�าระบบฐานข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อก�าหนด 

ปีฐาน (Base Year) และกรณีฐาน (Baseline Data) ตลอดจนการจ�าแนกประเภทและเสนอแนะตัวชี้วัดการด�าเนินงาน 

ที่เหมาะสม เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์และประเมินผลความส�าเร็จของแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ๒.๑๑.๒ การพัฒนากลไกและเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

   สผ. ด�าเนินงานขับเคลื่อน เสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนากลไกการด�าเนินงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่ส�าคัญ ดังนี้

   ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ 

ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น

    สผ. ร่วมมอืกบัองค์กร GIZ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) และการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศที่มีบทบาททั้งในฐานะผู ้ผลิตและผู ้บริโภค 

ของอตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเยน็ ผ่านการด�าเนนิการของคณะกรรมการก�ากบัโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น 

โดยมีเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

ของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น (Thailand Refrigeration and Air Conditioning 

NAMA หรอื Thailand RAC NAMA) ซึง่เป็นโครงการทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุจากกองทนุ NAMA Facility รฐับาลสหพนัธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี และรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ผ่านรูปแบบการผลิต

และการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�า 

ความเย็นใช้สารท�าความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อชั้นบรรยากาศ ในกลุ่มอุปกรณ์ ๔ ประเภท ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับ



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

78
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อากาศ และเครื่องท�าความเย็น อีกทั้ง ได้รับความร่วมมือจาก กฟผ. ซึ่งท�าหน้าที่ผู้รับทุนและผู้บริหารเงินทุน จัดตั้งกองทุน 

RAC NAMA Fund เพื่อส่งเสริมการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้สารท�าความเย็น

ธรรมชาตทิีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมให้แก่ผูผ้ลติ รวมถงึส่งเสรมิการใช้อปุกรณ์ในระดบัครวัเรอืน ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

และภาคบริการ นอกจากนี้ สผ. ร่วมมือกับ GIZ ศึกษาวิจัยเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ 

แบบแยกส่วน ที่ใช้สารท�าความเย็นชนิด R290 ซึ่งจะน�าไปสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ Thailand RAC NAMA เพื่อให้

สามารถน�าไปใช้ในการขออนมุตัแิละด�าเนนิการในรปูแบบของผลติภณัฑ์ ทีต่อบสนองต่อความต้องการใช้เครือ่งปรบัอากาศและ

เครื่องท�าความเย็นของประชาชนในระดับครัวเรือน และ/หรือ สถานประกอบการให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไป

   ๒) การศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันและรายจ่ายของภาคเอกชน ในการด�าเนินงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

    สผ. ร่วมกบั โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Development Programme: 

UNDP) ด�าเนินโครงการศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันและรายจ่ายของภาคเอกชน ในการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย (Private Climate Expenditure and Institutional Review: PCEIR) ศึกษาปริมาณเงินลงทุน

ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานทดแทน ซึ่งได้ท�าการศึกษาแนวทางการติดตามข้อมูลการลงทุนภาคเอกชน

และการสนับสนุนจากภาครัฐ ส�าหรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน (Tracking System) โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็น 

ก่อนน�าไปใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�าไปใช้ประโยชน์ และได้น�าผลการศึกษาเสนอต่อคณะท�างาน

ศกึษาโครงสร้างเชงิสถาบนัและรายจ่ายของภาคเอกชน ในการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศไทย 

โดยได้รับความเห็นชอบให้ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานติดตามข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการสนับสนุนจาก

ภาครฐั พร้อมทัง้สนบัสนนุงานตดิตามและวเิคราะห์ความก้าวหน้าในการด�าเนนิมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาค

พลังงาน (พลังงานทดแทน)

   ๓) โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว 

ของประเทศไทย 

    สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานหลัก ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: 

GCF) ซึง่มีภารกิจในการเตรยีมความพร้อมให้กบัผูม้ีสว่นเกี่ยวขอ้งภายในประเทศให้มศีักยภาพในการเข้าถงึเงินทนุของกองทุน 

ภมูอิากาศสเีขยีว ซึง่เป็นกองทนุภายใต้กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ขอรบัเงนิสนบัสนนุ 

จากโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวของประเทศไทย เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) ในประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคธรุกจิ และ

ภาคสถาบนัการเงนิการธนาคาร ให้สามารถจดัสรรทรพัยากรทางการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคล้องกบัความต้องการ

ของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก จัดท�า (ร่าง) คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) แล้วเสร็จ 

โดยอยู่ระหว่างจัดท�าเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ ส�าหรับใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน�าไปใช้เป็นแนวทาง 

ในการจัดท�าข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนส�าหรับการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง 

การเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการมีส่วนร่วมของ

ภาคสถาบันการเงิน การธนาคาร ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของภาคเอกชน ให้สามารถพัฒนาโครงการ 

ที่สนับสนุนการด�าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อไป
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 ๒.๑๒ การจัดท�านโยบาย แผน มาตรการ และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

  ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท�านโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศ มกีารจดัท�านโยบาย แผน มาตรการ และการขบัเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิตัิ

ที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

  ๒.๑๒.๑ การส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙

   สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิได้จดัท�านโยบายและแผนการส่งเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ส�าหรับเป็นกรอบชี้ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผล 

เป็นรูปธรรม โดยผ่านแผนในระดับต่างๆ และได้มีการจัดสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา

คณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สูส่งัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม นอกจากนี ้ยงัได้ด�าเนนิการจดัพมิพ์นโยบาย

และแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและภาคี 

การพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้น�าส่งนโยบายและแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ให้กับส�านักงาน 

สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิในฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิเพือ่น�านโยบายและแผนฯ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  เสนอต่อคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิเพือ่ประกอบการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาต ิซึง่การด�าเนนิงานดงักล่าว 

เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  ๒.๑๒.๒ การสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ

จังหวัด

   สผ. ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�าหรับการก่อสร้างหรือด�าเนินการ 

เพื่อให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมหรือระบบก�าจัดของเสียรวม ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 

สิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้แผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั จ�านวน ๕๙ รายการ 

วงเงินรวม ๑,๙๘๙.๖๔๘๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณส�าหรับโครงการถ่ายโอนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน�า้เสียในระดับ

จังหวัด จ�านวน ๒๓ รายการ วงเงิน ๖๘๕.๕๘๘๓ ล้านบาท และงบประมาณส�าหรับโครงการถ่ายโอนแผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการขยะในระดับจังหวัด จ�านวน ๓๖ รายการ วงเงิน ๑,๓๐๔.๖๔๘๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้โอนงบประมาณให้ส�านักงาน

สิง่แวดล้อมภาค เพือ่ด�าเนนิภารกจิร่วมกบั สผ. ในการตดิตามประเมนิผลระบบบ�าบดัน�า้เสยีชมุชนและระบบก�าจดัขยะมลูฝอย
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ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัด ในการจัดท�าและติดตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมผลการติดตามฯ ดังกล่าว มาจัดท�าข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายในการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ต่อไป นอกจากนี้ สผ. ยังได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท�า

แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่บุคลากรจากส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมจงัหวดั และส�านกังานสิง่แวดล้อมภาค เพือ่รบัทราบแนวทางการจดัท�าแผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั และเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการจัดท�าเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

และสมบูรณ์ รวมทั้ง ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารโครงการและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ 

เพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั ให้แก่บคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รบัการอดุหนนุงบประมาณ

ภายใต้แผนปฏบิตักิารฯ ในระดบัจงัหวดั เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารงบประมาณ 

รวมทั้ง สามารถบริหารโครงการจัดการน�า้เสียชุมชนและขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒.๑๓ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการด�าเนินงานด้านการประเมิน 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม พฒันา และปรบัปรงุ ระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วม

ของประชาชน เพื่อให้ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้ประเทศสามารถพฒันาควบคูไ่ปกบัการอนรุกัษ์ และใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมได้อย่างสมดลุและยัง่ยนื มกีารประกาศก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการทีต้่องจดัท�ารายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม ๓๕ ประเภทโครงการ และโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 

ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จ�านวน ๑๒ ประเภท โดยผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

  ๒.๑๓.๑ การพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   ๑) คณะกรรมการผู ้ช�านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 

ซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จ�านวน ๙ คณะ ได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ และก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข 

ผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วมของประชาชน ลดความขดัแย้ง และใช้เป็นกลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เป็นการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ของคณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๒,๗๘๖ ฉบับ ซึ่งจ�าแนกออกเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่เข้าใหม่ จ�านวน ๖๖๐ ฉบับ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ชี้แจง 

เพิ่มเติม และขยาย จ�านวน ๕๖๒ ฉบับ และรวมจ�านวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ ชี้แจงเพิ่มเติม และขยาย จ�านวน ๑,๒๒๒ ฉบับ และได้ด�าเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จ�านวน 

๔๐๐ ครั้ง พร้อมทั้ง ด�าเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ในพืน้ที ่เปรยีบเทยีบกบัข้อมลูในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ทัง้นี ้ผลการด�าเนนิงานท�าให้การพจิารณารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ามาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการควบคมุ

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

และประชาชน

กราฟแสดงจ�านวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๑
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ตารางสรุปจ�านวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเภทโครงการ จ�านวนรายงาน
การประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ สผ. รับเรื่องไว้
ทั้งหมด (ฉบับ)

จ�านวนรายงาน
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเข้าใหม่ 

(ฉบับ)

จ�านวนรายงาน
การประเมิน
ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ 
ชี้แจงเพิ่มเติม

และขยาย (ฉบับ)

จ�านวนรายงาน
การประเมิน
ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่เข้าใหม่ 
และเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ 
ชี้แจงเพิ่มเติม

และขยาย (ฉบับ)

บริการชุมชนและที่พักอาศัย ๑,๗๘๒ ๕๑๙ ๑๘๙ ๗๐๘

คมนาคม ๑,๕๙ ๒๕ ๗๔ ๙๙

เหมอืงแร่และพฒันาปิโตรเลยีม ๒๙๔ ๕๓ ๑๑๒ ๑๖๕

พลังงาน ๑๙๒ ๑๘ ๕๒ ๗๐

อุตสาหกรรม ๑๗๗ ๒๐ ๖๒ ๘๒

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ๑๔๗ ๑๐ ๖๖ ๗๖

แหล่งน�้าและเกษตรกรรม ๓๕ ๑๕ ๗ ๒๒

รวม ๒,๗๘๖ ๖๖๐ ๕๖๒ ๑,๒๒๒

   ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    สผ. ด�าเนนิการปรบัปรงุกระบวนการสรรหาผูท้รงคณุวฒุ ิในคณะกรรมการผูช้�านาญการพจิารณา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งแต่เดิมเป็นระบบการแต่งตั้ง เปลี่ยนเป็นการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งม ี

ผูท้ีส่นใจสมคัรเป็นผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน ๑๑๒ คน และได้ คชก. จากระบบการคดัเลอืกใหม่ จ�านวน ๘ คณะ นอกจากนี ้ทีผ่่านมา 

สผ. ได้จดัท�าแนวทางการพจิารณาจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านคณุภาพอากาศ ส�าหรบัโครงการประเภท

อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน เพื่อให้ คชก. มีแนวทางการพิจารณาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

   ๓) การจัดท�าแนวทางการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    สผ. จัดท�าแนวทางการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม ส�าหรับ

โครงสร้างพื้นฐานทางน�้า ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ระหว่าง คชก. เจ้าหน้าที่ สผ. นิติบุคคลผู้จัดท�ารายงาน และหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทาง

การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโครงการที่เสนอขอรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม น�าแนวทางไปปฏิบัติ ท�าให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และขั้นตอนการด�าเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลให้มีโครงการที่ผ่าน 

การพิจารณาเห็นชอบไม่เกิน ๗๕ วัน เพิ่มขึ้น 
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   ๔) การจัดท�าแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

    สผ. จัดท�าแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน�้า เพื่อให้เจ้าของโครงการ 

หน่วยงานอนุญาต และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้น�าไปใช้ประโยชน์ อีกทั้ง 

เพือ่ความสะดวกในการก�ากบัดแูล ตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการด้านสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย รายละเอยีดโครงการ 

แผนการด�าเนินงานของโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ทัง้ระยะก่อสร้าง และระยะด�าเนนิการ ทีเ่สนอไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

   ๕) การจัดท�าแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท�ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

    สผ. จัดท�าแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท�ารายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพือ่ให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางฯ 

จัดท�าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโครงการหรือกิจการหรือการด�าเนินการ

ซึ่งต้องจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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   ๖) สผ. ด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 

โดยการจัดอบรมและการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�า

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายงาน

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามถกูต้อง และมมีาตรการด้านสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม สามารถป้องกนัและลดผลกระทบ 

จากการพัฒนาโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 

ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านเหมอืงแร่ ปิโตรเคม ีการพฒันาแหล่งน�า้และเกษตรกรรม คมนาคม 

พลังงาน และอุตสาหกรรม 

  ๒.๑๓.๒ การออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   สผ. มหีน้าทีใ่นการออกใบอนญุาตเป็นผูม้สีทิธจิดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และ

ควบคุมก�ากับดูแลการท�างานของผู้ได้รับใบอนุญาต โดยมีนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาต จ�านวน ๓๒ แห่ง มีผู้เสนอขอเป็น 

ผู้ช�านาญการ จ�านวน ๔๖ คน และมีผู้เสนอขอเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�า จ�านวน ๒๙๒ คน รวมทั้ง มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง 

เจ้าหน้าที่ประจ�า จ�านวน ๒๒๓ คน โดยกระบวนการการออกใบอนุญาตดังกล่าว ได้มีการทดลองให้ยื่นลงทะเบียนทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ และการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ซึง่สามารถด�าเนนิการได้ ร้อยละ ๑๐๐ โดยผลลพัธ์จากการด�าเนนิงานท�าให้ผูม้าขอรบับรกิาร มคีวามสะดวกรวดเรว็ โปร่งใส และ

เป็นธรรม โดยเป็นไปตามข้อก�าหนดและนโยบายเป็นอย่างดี นอกจากนี้ สผ. ยังได้จัดท�าฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมรายชื่อนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนกับ สผ. ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูล

รายชื่อและเจ้าหน้าที่ประจ�านิติบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ consult.onep.go.th 
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  ๒.๑๓.๓ ฐานข้อมลูรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม รายงานการตดิตามผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   สผ. ได้จดัท�าศนูย์ข้อมลูการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึง่ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมลูรายงาน

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ ระบบฐานข้อมลูรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม และระบบฐานข้อมลูนติบิคุคลผูม้สีทิธทิ�ารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ได้จัดท�าระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบ

การยืน่ลงทะเบยีนรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มเปิดใช้งานระบบดังกล่าว มาเป็นระยะเวลา ๑ ปี และได้จัดอบรมการใช้ระบบการยื่นรายงาน 

ทางอเิลก็ทรอนกิส์ให้แก่เจ้าของโครงการ และนิตบิคุคลผู้มสีทิธจิดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ในขณะนี ้สผ. 

อยูร่ะหว่างส่งเสรมิให้เจ้าของโครงการส่งรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และรายงานตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการ

การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการส่งเล่มรายงาน โดยมีโครงการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จ�านวน ๔๑๖ โครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน และเป็นการลดการ

ใช้กระดาษ ในกระบวนการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในอนาคต โดยผูท้ีต้่องการสบืค้นข้อมลูรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ eia.onep.go.th ส�าหรับสถิติรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายเดือน สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ www.onep.go.th/eia 
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  ๒.๑๓.๔ การพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

   สผ. ได้รบัรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น ๔,๐๙๐ ฉบับ โดยได้พิจารณาตรวจสอบรายงานฯ และแจ้งผลไปยัง 

หน่วยงานอนุญาตและเจ้าของโครงการ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๒ ฉบับ 
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  ๒.๑๓.๕ การคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   สผ. ด�าเนินโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติตามมาตรการ 

ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA Monitoring Awards 2018) เพือ่ส่งเสรมิและสร้างแรงจงูใจให้ผูป้ระกอบการ 

ปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งเปิดรับสมัครและคัดเลือกใน ๓ ประเภทโครงการ ได้แก่ อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ โดยมี

สถานประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขั้นต้น ๔๖ แห่ง โดยจัดพิธี

มอบรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๒.๑๓.๖ การเสริมสร้างการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   สผ. ด�าเนินการจัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ

กองทุนสิ่งแวดล้อม ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐-เมษายน ๒๕๖๑ ให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู้บ้าน (ทสม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดที่ได้รับ

การกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน  

๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี ระยอง สมุทรปราการ และปทุมธานี และจังหวัดเป้าหมาย 

๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ล�าพูน สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี

 ๒.๑๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีภารกิจในการจัดท�าและเสนอแนะ

นโยบาย แผน และมาตรการด้านการจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงและภมูทิศัน์ การจดัการสิง่แวดล้อมชมุชน การจดัการพืน้ทีส่เีขยีว

และนนัทนาการ รวมทัง้ การก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม ตลอดจนพฒันาเครือ่งมอื กลไก มาตรการจงูใจ 

และการเสรมิสร้างศกัยภาพของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ร่วมเป็นเครอืข่ายในการขบัเคลือ่นนโยบาย แผน และมาตรการดงักล่าว 

ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

  ๒.๑๔.๑ การก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

   สผ. ได้ด�าเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๔๓ มาตรา 

๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยด�าเนินการก�าหนด 
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เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และการพิจารณาความเหมาะสม 

ทางด้านวชิาการและความถกูต้องด้านข้อกฎหมาย การก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม เป็นการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สผ. ได้จัดท�าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 

๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม ในบรเิวณพืน้ทีอ่�าเภอบ้านแหลม อ�าเภอเมอืงเพชรบรุ ีอ�าเภอท่ายาง อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี 

และอ�าเภอหัวหิน อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ได้สิ้นสุดการบังคับใช้ และ

ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมและสอคคล้องกับสถานการณ์ 

การคกุคามของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในปัจจบุนั ส�าหรบัมาตรการทีส่�าคญั ได้แก่ การห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรอื

เปลีย่นการใช้อาคารใดๆ ทีก่่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม การห้ามประกอบกจิกรรมในพืน้ทีท่ีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อระบบ

นเิวศ การรกัษาไว้ซึง่อาคารสถาปัตยกรรมแบบชโิน-โปรตกุสี (เฉพาะพืน้ทีภ่เูกต็) และการด�าเนนิการจดัท�ารายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   นอกจากนี ้สผ. ได้ขยายระยะเวลาการบงัคบัใช้ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�าเภอบางละมุง และอ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และปัจจุบันอยู่ระหว่าง 

การจัดท�าเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อีก ๖ พื้นที่ ได้แก่ 

   ๑) (ร่าง) กฎกระทรวง ก�าหนดให้พื้นที่ต�าบลทรงคนอง ต�าบลบางกระสอบ ต�าบลบางน�้าผึ้ง ต�าบล 

บางยอ ต�าบลบางกระเจ้า และต�าบลบางกอบัว อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

   ๒) (ร่าง) กฎกระทรวง ก�าหนดให้พืน้ทีต่�าบลธาตผุาแดง ต�าบลแม่ตาว และต�าบลแม่ก ุอ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

   ๓) (ร่าง) กฎกระทรวง ก�าหนดให้พืน้ทีต่�าบลบางแก้ว ต�าบลบางจะเกรง็ ต�าบลแหลมใหญ่ และต�าบล

คลองโคน อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

   ๔) (ร่าง) กฎกระทรวง ก�าหนดให้พื้นที่อ�าเภอปลวกแดง อ�าเภอบ้านค่าย และอ�าเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

   ๕) (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ต�าบลบางปะกง ต�าบลท่าข้าม ต�าบลสองคลอง อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ

ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....

   ๖) (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ต�าบลปากคลอง ต�าบลชุมโค ต�าบลบางสน และต�าบลสะพลี อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

พ.ศ. ....

   ภายหลังจากการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ สผ. ได้ด�าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบการด�าเนนิงานจากการประกาศเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ทราบถงึผลสมัฤทธิ ์ปัญหาและ

อุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมทั้ง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง และติดตามการด�าเนินงาน
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ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สผ. ได้ด�าเนินโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ การติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อมในท้องที่ต�าบลวัดเกต ต�าบลหนองหอย อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ ต�าบลหนองผึ้ง ต�าบลยางเนิ้ง และต�าบลสารภี อ�าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมืองล�าพูน จังหวัดล�าพูน กิจกรรมที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ ์

ของการประกาศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมจงัหวดัชลบรุ ีและกจิกรรมที ่๓ การสร้างและพฒันาเครอืข่ายการเฝ้าระวงัและตดิตาม

ผลการด�าเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ๒.๑๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะ

   ๑) การจัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 

    สผ. ได้ศึกษาและจัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน โดยพัฒนาและประยุกต์

ใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ก�าหนดเป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน 

ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง น�าไปใช้เป็นเกณฑ์ทั่วไปในการวัดเปรียบเทียบ

สมรรถนะ ส�าหรับการพัฒนาเมืองในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง

และชุมชนของประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งการอยู่อาศัย การด�ารงชีวิต และการประกอบ

สมัมาชพี มคีณุค่าต่อการมคีณุภาพชวีติทีด่ขีองมนษุย์ ทัง้นี ้กลไกการน�ามาตรฐานคณุภาพสิง่แวดล้อมเมอืงและชมุชนไปปฏบิตัิ 

ใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง 

การมีส่วนร่วมในการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างความร่วมมือในการดูแล เฝ้าระวัง และรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เมืองและชุมชนที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการอยู่อาศัย การด�ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

โดยมีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ 
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   ๒) การจัดท�า (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

    สผ. ได้จัดท�า (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยก�าหนด 

วสิยัทศัน์ เมอืงและชมุชนน่าอยู ่มภีมูคิุม้กนั ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีโดยมพีืน้ทีส่เีขยีวเป็นองค์ประกอบส�าคญั ซึง่มแีนวทาง

การด�าเนนิงาน ๔ แนวทางหลกั ได้แก่ แนวทางที ่๑ ทกุภาคส่วนมจีติส�านกึและหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการพืน้ทีส่เีขยีว แนวทาง

ที ่๒ เมอืงมคีวามมัน่คงทางอาหาร สามารถรองรบัภยัพบิตั ิและมฐีานทรพัยากรเพือ่เอือ้ต่อการด�ารงชวีติของประชาชน แนวทาง

ที่ ๓ เครื่องมือ กลไก เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว และแนวทางที่ ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 

ส่งเสรมินวตักรรม เพือ่สร้างพลงัทางสงัคม ทัง้นี ้เพือ่บรรลสุูเ่ป้าหมายการมพีืน้ทีส่เีขยีวสาธารณะทีป่ระชาชนสามารถเข้าถงึและ

ใช้บริการได้ในภาพรวมของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน และมีพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

ได้แก่ เมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ร้อยละ ๑๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในเมือง เมืองขนาดกลาง (เทศบาลเมือง) ร้อยละ ๒๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง และเมืองขนาดเล็ก (เทศบาลต�าบล) 

ร้อยละ ๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง ทั้งนี้ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ สผ. อยู่ระหว่าง

เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป

   ๓) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

อาเซียน 

    สผ. ได้จดัท�าโครงการจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงและพืน้ทีส่เีขยีวชมุชนเมอืง เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลผลิตที่ส�าคัญ ได้แก่ (๑) แนวทางการยกระดับขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง (๒) ข้อก�าหนดและมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่ 

สีเขียวชุมชนเมือง (๓) เทศบาลตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ด้านพื้นที่สีเขียวและความ 

หลากหลายทางชีวภาพ และ/หรือด้านการจัดการขยะ น�้า อากาศ และ (๔) ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งแวดล้อมเมือง

และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองในระดับเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดท�าข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร

   ๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง

    สผ. จัดท�าโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 

ตรวจสอบและน�าเข้าข้อมูลขนาดพื้นที่สีเขียวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของเทศบาลเมือง จ�านวน ๑๗๘ แห่ง พร้อมทั้ง 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และเผยแพร่การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ซึ่งการด�าเนินโครงการได้มีการทบทวนระบบฐานข้อมูล 
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รวมไปถึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล และ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่สีเขียวโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ระหว่าง 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับเทศบาลเมืองทั้ง 

๑๗๘ แห่ง 

   ๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 

    สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�างานของหน่วยราชการ 

ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ภายใต้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอ�านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้จดัท�าโครงการจดัการสิง่แวดล้อมศนูย์ราชการเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัระบบ 

ศนูย์ราชการ เปน็กรอบแนวทางและเกณฑ์การจดัท�าแผนการใช้ทีด่นิของหนว่ยงานราชการและผงัแม่บทศนูยร์าชการ ทีผ่นวก

แนวคดิสิง่แวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ค�านงึถงึความสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อม และจดัท�าคูม่อืเพือ่เป็นแนวทาง

ให้จังหวัดสามารถด�าเนินการจัดท�าแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ โดยด�าเนินการในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด 

    ๖) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

    สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร คณะกรรมการจดัท�าแผนสิง่แวดล้อมในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

ภาคตะวันออก จัดท�าแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามข้อสั่งการ 

ของนายกรฐัมนตร ีซึง่ สผ. ได้รวบรวมข้อมลูสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และการใช้ประโยชน์ในทีด่นิในพืน้ที่

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค

ของพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับ EEC และน�ามาวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC แผนสิ่งแวดล้อมฯ มีระยะเวลาด�าเนินการ ๔ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส�าหรับใช้เป็นแนวทาง 

การจดัการสิง่แวดล้อมในพืน้ที ่EEC และสอดคล้องกบักรอบระยะเวลาการด�าเนนิงานของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ที่เน้นจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบัน เตรียมความพร้อม รู้เท่าทันในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Creative and Green 

Economy) ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ 

สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน 
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๒.๑๕ การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร

  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา

องค์กร และจดัให้มสีมัมนาและฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ เพือ่พฒันาศกัยภาพและการปฏบิตังิานของบคุลากร รวมทัง้ ส่งบคุลากร 

เข้ารับการศึกษาดูงานและฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

การด�าเนินงานที่ส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

  ๒.๑๕.๑ การจัดการองค์ความรู้ 

   สผ. ก�าหนดให้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นประเด็นยุทธศาสตร์

หนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สผ. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ และได้จัดท�าแผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 

(KM Master Plan) พร้อมทัง้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารการจดัการความรู ้สผ. ประจ�าปีงบประมาณ (KM Action Plan) 

เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขบัเคลือ่นกจิกรรมการจดัการความรูข้อง สผ. ซึง่ได้มกีารด�าเนนิงานและกจิกรรมด้านการจดัการ

ความรู้ของ สผ. ที่ส�าคัญ ดังนี้

   ๑) ทบทวนแผนแม่บทการจดัการความรู ้สผ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ (KM Master 

Plan) ให้สอดคล้องกบัแผน และยทุธศาสตร์ของ สผ. ฉบบัปัจจบุนั พร้อมทัง้จดัท�าแผนปฏบิตักิารการจดัการความรู ้สผ. ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (KM Action Plan) 

    ๒) ด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารการจดัการความรู ้สผ. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดงันี้

     (๑) เสริมสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ของ สผ. และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ 

จัดการความรู้ (KM Team) โดยการจัดท�าเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านการจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้ง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดท�าแผนการจัดการความรู ้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรให้แก่ KM Team 

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู ้ เป ็นมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

Public Sector Management Ouality Award (PMQA) โดยจัดท�าองค์ความรู้ที่ส�าคัญ (Critical Knowledge: CK) 

ในระดับยุทธศาสตร์ของ สผ. จ�านวน ๔ ยุทธศาสตร์ จ�านวน ๑๓ เรื่อง พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานองค์ความรู ้

ที่ส�าคัญ ๑๓ คู ่มือ จัดท�าชุดอภิธานศัพท์ สผ. จ�านวน ๑ ชุด การเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู ้

ในองค์การ โดยจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติของ สผ. (ONEP-CoP) จ�านวน ๑ ชุมชน และชุมชนนักปฏิบัติระดับกอง ได้แก่ CoP 

ด้าน IT ด้านสิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม ด้านนโยบายและแผน และด้านกองทนุสิง่แวดล้อม พร้อมกจิกรรมแลกเปลีย่น

เรียนรู้ของแต่ละชุมชน และจัดให้มีกิจกรรม KM Day เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

     (๒) ยกระดับ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีบทบาทในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ของ สผ. ทั้งนี้ ได้จัดท�าหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ การพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอด 

องค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกษียณอายุราชการ และการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยคัดเลือก 

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา การจัดท�าแผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของ สผ.

     (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนจัดการองค์ความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานระบบ ONEP KM Application ในการสื่อสาร บูรณาการ และจัดเก็บองค์ความรู้ที่ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ โดยจัดท�าคู่มือการใช้งานระบบ ONEP KM Application พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานระบบ ONEP 
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KM Application ให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. โดยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ km.onep.go.th พร้อมทั้งจัดท�า 

แบบส�ารวจความพึงพอใจเพื่อติดตามประเมินผลการใช้งานระบบฯ

  ๒.๑๕.๒ การจัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   การจัดสัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้บุคลากรของ สผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ 

การสัมมนาและฝึกอบรมสามารถน�าความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม

ภายในองค์กร และตรงกบัความต้องการของประชาชนผูใ้ช้บรกิาร ตามภารกจิและหน้าทีข่อง สผ. รวมถงึการเพิม่พนูความรูแ้ละ

ประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวันในด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากร ซึ่งมีการจัดสัมมนาและฝึกอบรมที่ส�าคัญ ดังนี้

ตารางแสดงการจัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

การอบรม/สัมมนา ระยะเวลา

๑. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒. ธรรมะ OD (Organization Development) สามัคคี OK ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓. การจัดท�าบัญชีต้นทุนผลผลิตส�าหรับส่วนราชการ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๔. สผ. รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

๕. การทบทวนแผนแม่บทพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ และจัดท�าแผน
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์กร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

๖. กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๗. Business Model Innovation ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

๘. รอบรู้ระเบียบการลา ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๙. การป้องกันและระงับอัคคีภัย ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑๐. การพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ สานประโยชน์สู่องค์กร ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๑. เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุน: สะดวกผู้ให้ ใส่ใจผู้รับ ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๒. การสร้างนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๓. การจัดท�าแผนบริหารอัตราก�าลัง และแบบบรรยายลักษณะงาน ของส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖ และ ๒๐ กรกฎาคม และ 
๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๔. ระเบยีบ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏบิตั ิเกีย่วกบัการประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๕. กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๖. โครงการส�านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ๓ กันยายน ๒๕๖๑

๑๗. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๑๘. การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑๙. แนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

๒๐. ทิศทางการด�าเนินงานของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
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การอบรม/สัมมนา ระยะเวลา

๑. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๕ ๑๐ มกราคม-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. การพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ ๘๘ ๒๕ เมษายน-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง รุ่นที่ ๗ ๑ พฤษภาคม-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔. นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๒ ๑๖ พฤษภาคม-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๕. ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๓ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  ๒.๑๕.๓ การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก

   การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก สผ. ได้ส่งเสริมให้บุคลากร สผ. ได้มีการศึกษา

ดูงานและร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก บุคลากรสามารถน�าความรู้ 

ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก ไปพัฒนาการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้ การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกของบุคลการ สผ. ที่ส�าคัญ ดังนี้

ตารางแสดงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก
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๑. การป้องกันและปราบปรามทุจริต

	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนด้วยควำม

โปร่งใส	และเป็นธรรม	โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	สผ.	ได้ประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใสกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)	ประจ�ำปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและสุจริต	 มีขั้นตอนและระบบกำรท�ำงำนที่โปร่งใสเป็นธรรม	 และหน่วยงำนภำครัฐ 

มกีำรด�ำเนนิงำนให้เกดิผลประโยชน์ต่อประเทศและประชำชน	โดยมเีนือ้หำกำรส�ำรวจเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนทีม่คีณุธรรมและ

ควำมโปร่งใส	กำรปฏิบัติหนำ้ที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมจรรยำบรรณ	กำรบริหำรงำนอย่ำงมีจริยธรรม	ตลอดจน	กำรจำ่ยหรือ

เรยีกรบัสนิบนจำกเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั	โดยส�ำรวจทัง้ในมติกิำรรบัรู้	(Perception-Based)	คอื	ส�ำรวจควำมคดิเหน็ของผูร้บับรกิำร	

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงำนภำครัฐ	 (External	 Stakeholders)	 และเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนภำครัฐ	 (Internal 

Stakeholders)	 และในมิติหลักฐำนเชิงประจักษ	์ (Evidence-Based)	 คือ	 ส�ำรวจจำกหลักฐำนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ

๒. การประสานงานการด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 มีกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนเรื่องเกี่ยวกับ 

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ	 (ปคร.)	 จ�ำนวน	๘๐๑	 เรื่อง	 ประกอบด้วย	 เรื่องที่	 สผ.	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 จ�ำนวน	๒๑	 เรื่อง 

มีเรื่องที่ส�ำคัญ	เช่น	(ร่ำง)	ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม	ในบริเวณพื้นที่ต�ำบลปำกคลอง	ต�ำบลชุมโค	ต�ำบลบำงสน	และต�ำบลสะพลี	อ�ำเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	พ.ศ.	.... 

(ร่ำง)	นโยบำยและแผนกำรส่งเสรมิและรกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙	และรำยงำนสถำนกำรณ์คณุภำพ 

สิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นต้น	กำรจัดท�ำควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี	จ�ำนวน	๒๒๙	เรื่อง	มีเรื่อง 

ที่ส�ำคัญ	เช่น	กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ	ใน	พ.ศ.	๒๕๖๑	ขออนุมัติโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม	๓	สนำมบิน	และ 

กำรก�ำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก	และ	(ร่ำง)	พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

พ.ศ.	....	เป็นต้น	กำรชีแ้จงและให้ข้อมลูต่อคณะกรรมำธกิำร	จ�ำนวน	๓	เรือ่ง	เรือ่งทีส่�ำคญั	เช่น	ข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั

พจิำรณำ	(ร่ำง)	พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำต	ิ(ฉบบัที่	....)	พ.ศ.	.....	รำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำ	

เรื่อง	วิกฤติทะเลสำบสงขลำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	ของคณะกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	สภำนิติบัญญัติ 

แห่งชำต	ิเป็นต้น	และกำรประสำนแจ้งเรือ่งจำกคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภำ	ให้หน่วยงำนในสงักดัทรำบ	จ�ำนวน	๕๔๘	เรือ่ง	มเีรือ่ง

ทีส่�ำคญั	เช่น	ทศิทำงกำรพฒันำภำคกลำงและพืน้ทีก่รงุเทพมหำนครในช่วงแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิฉบบัที่	๑๒	

(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	แนวทำงกำรเสนอแผนเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี	และควำมก้ำวหน้ำของยุทธศำสตร์ชำติและ

แผนกำรปฏริปูประเทศ	เป็นต้น	ซึง่กำรด�ำเนนิงำนเพือ่ประสำนงำนคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภำ	ช่วยผลกัดนัให้หน่วยงำนเจ้ำของเรือ่ง 

พิจำรณำเรื่องได้อย่ำงรวดเร็ว	 และเร่งรัดให้หน่วยงำนเสนอเรื่อง	 หรือตอบควำมเห็นได้ทันเวลำ	 ตลอดจน	 ช่วยให้ผู้บริหำร 

มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน	ใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงรอบคอบ
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๓. การประชุมวิชาการ ประจ�าปี ๒๕๖๑

	 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	(สผ.)	จดักำรประชมุวชิำกำร	ประจ�ำปี	๒๕๖๑	ภำยใต้ 

หัวข้อ	 ๒๕	 ปี	 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	 เพื่อร่วมอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศ	 มุ่งพัฒนำ	 ต่อยอด 

สร้ำงรำยได้ให้ประเทศและชมุชน	อย่ำงมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	และประชำสมัพนัธ์ให้หน่วยงำนภำครฐั	เอกชน	องค์กรพฒันำเอกชน	

และประชำชนที่เกี่ยวข้อง	 ได้รับทรำบผลงำนที่ส�ำคัญของ	 สผ.	 ตลอดระยะเวลำ	 ๒๕	 ปี	 ที่มีกำรด�ำเนินงำนภำยใต้อนุสัญญำ 

ว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	โดยจัดกำรประชุมเมื่อวันที	่๒๓	พฤษภำคม	๒๕๖๑	ณ	โรงแรม	เดอะ	เบอร์เคลียร์	โฮเต็ล 

ประตูน�้ำ	 กรุงเทพมหำนคร	 ผู้เข้ำร่วมประชุม	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ	 รัฐวิสำหกิจ	 เอกชน	 องค์กรพัฒนำ

เอกชน	 สื่อมวลชน	 และประชำชนที่เกี่ยวข้อง	 จ�ำนวนกว่ำ	 ๖๐๐	 คน	 ซึ่งกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร	 ได้แก่	 กำรเสวนำ 

ถกปัญหำ	และหำแนวทำงร่วมกันในกำรรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทยให้ยั่งยืน	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำที่

สร้ำงควำมสมดุล	ทำงด้ำนเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	โดยแบ่งหัวข้อกำรเสวนำเป็น	๔	หัวข้อ	คือ	๑)	“อดีต	ปัจจุบัน	และ

อนำคตควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของไทย”	๒)	“พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	(ฉบับที	่๒) 

พ.ศ.	๒๕๖๑	กบัควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ”	๓)	“กำรจดัทีด่นิท�ำกนิให้ชมุชน	ภำยใต้แผนกำรปฏริปูประเทศ”	และ	๔)	“กลไก 

ทำงกำรเงินเพื่อกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ”	ตลอดจน	มีกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของ	สผ.	และหน่วยงำน 

ภำยในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง	ภำคีเครือข่ำย	อำท	ิกลุ่มสหกรณ์กำรเกษตรยั่งยืนแม่ทำ	จังหวัด

เชียงใหม่	 มูลนิธิข้ำวขวัญ	 มูลนิธิอีสต์ฟอรั่ม	 สถำบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	 ร่วมออกบูธนิทรรศกำร 

แสดงผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ถึงกำรน�ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมำพัฒนำต่อยอดอีกด้วย



รายงานประจำาปี ๒๕๖๑

98
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

ในกำรปฏิบัติภำรกิจ	ซึ่งกำรประเมินควำมคุ้มคำ่กำรปฏิบัติภำรกิจของ	สผ.	มีกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

	 กำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิง่แวดล้อม	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ตำมพระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืง 

ที่ดี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มำตรำ	 ๒๑-๒๓	 และแนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำกำรปฏิบัติภำรกิจ	 ตำมที่ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิก�ำหนดไว้	เพือ่ประเมนิควำมคุม้ค่ำในกำรปฏบิตัภิำรกจิของ	สผ.	ทัง้มติปิระสทิธภิำพ	มติปิระสทิธผิล	

มิติผลกระทบ	ปัญหำและอุปสรรค	และข้อเสนอแนะ	ผลกำรประเมิน	พบว่ำ	ภำรกิจมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์

ระดบัชำต	ิคอื	รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศกัรำช	๒๕๖๐	ค�ำแถลงนโยบำยของรฐับำล	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชำ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	และข้อสั่งกำรคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	รวมทั้ง	

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	และยุทธศำสตร์หน่วยงำน	สรุปได้	ดังนี้

 ผลผลติที	่๑	เครือ่งมอื	กลไกกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ	ด�ำเนนิกำรแล้วเสรจ็ 

๒๔	เรือ่ง	(ผลผลติตำมเอกสำรงบประมำณ	๑๑	เรือ่ง	และผลผลติอืน่ๆ	(เพิม่เตมิ)	๑๓	เรือ่ง)	ซึง่น้อยกว่ำผลผลติตำมแผน	(๒๙	เรือ่ง) 

มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร	๑๕๐,๑๓๑,๘๐๕.๗๑	บำท	น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมแผน	 (๑๗๕,๙๐๖,๖๐๐.๐๕	บำท)	ที่ก�ำหนด	 

โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย	 ๖,๒๕๕,๔๙๑.๙๐	บำท/เรื่อง	 มำกกว่ำต้นทุนต่อหน่วยตำมแผน	 (๖,๐๖๕,๗๔๔.๘๓	บำท/เรื่อง)		

ทั้งนี้	 มีกำรบูรณำกำรและรับฟังควำมคิดเห็น	 รวมทั้ง	 ถ่ำยทอดสู่กลุ่มเป้ำหมำย/ผลักดันไปสู่กำรปฏิบัติ	 ร้อยละ	 ๑๐๐	 และ 

ร้อยละ	๘๔.๑๓	ตำมล�ำดับ	

 ผลผลติที	่๒	เครือ่งมอืและกลไกกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและกำรจดักำรคณุภำพสิง่แวดล้อมในกำรรองรบั 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ	 ทั้งนี้	 ไม่รวมภำรกิจของโครงกำรถ่ำยโอนกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำร 

คณุภำพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั	เนือ่งจำกเป็นโครงกำรทีส่�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	(สผ.) 

มิได้ท�ำหน้ำที่ด�ำเนินกำร	 แต่ท�ำหน้ำที่ในฐำนะช่วยส่งผ่ำนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงำนอื่นๆ 

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	 ๑๘	 เรื่อง	 (ผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณ	๑๐	 เรื่อง	 และผลผลิตอื่นๆ	 (เพิ่มเติม)	 ๘	 เรื่อง)	 น้อยกว่ำ 

ผลผลิตตำมแผน	 (๑๙	 เรื่อง)	 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร	 ๑๔๗,๐๒๔,๐๔๙.๐๓	 บำท	 น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมแผน	

(๑๖๑,๖๕๐,๔๔๙.๕๗	บำท)	 ที่ก�ำหนด	 โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย	 ๘,๑๖๘,๐๐๒.๗๒	บำท/เรื่อง	 น้อยกว่ำต้นทุนต่อหน่วย 

ตำมแผน	(๘,๕๐๗,๙๑๘.๔๐	บำท/เรื่อง)	ทั้งนี้	มีกำรบูรณำกำรและรับฟังควำมคิดเห็น	และถำ่ยทอดสู่กลุ่มเป้ำหมำย/ผลักดัน

ไปสู่กำรปฏิบัติ	ร้อยละ	๙๐.๕๔	และ	๘๔.๐๘	ตำมล�ำดับ	

 ผลผลิตที่	๓	โครงกำรจัดกำรปัญหำที่ดินท�ำกินตำมแผนงำนบูรณำกำรจัดกำรปัญหำที่ดินท�ำกิน	ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	

๑	 เรื่อง	 (ผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณ)	 เป็นไปตำมแผนที่ก�ำหนด	 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร	 ๘,๙๔๖,๘๗๒.๙๔	 บำท		 

น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมแผน	 (๒๕,๖๔๔,๑๐๘.๑๘	บำท)	 ที่ก�ำหนด	 โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย	 ๘,๙๔๖,๘๗๒.๙๔	บำท/เรื่อง	 

น้อยกวำ่ต้นทุนต่อหน่วยตำมแผน	(๒๕,๖๔๔,๑๐๘.๑๘	บำท/เรื่อง)	

 ผลผลติที	่๔	โครงกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ	ตำมแผนงำนยทุธศำสตร์จดักำร

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศและภัยพิบัติ	ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	๑	เรื่อง	(ผลผลิตตำมเอกสำรงบประมำณ)	
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น้อยกว่ำผลผลิตตำมแผน	 (๓	 เรื่อง)	 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร	 ๒๖,๔๑๓,๙๐๙.๓๒	 บำท	 น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมแผน 
(๒๘,๔๔๔,๑๙๑.๕๙	 บำท)	 ที่ก�ำหนด	 โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย	 ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	 บำท/เรื่อง	 จำกผลผลิตที่ด�ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ	จ�ำนวน	๑	เรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วยเท่ำกับ	๕,๘๐๐,๐๐๐	บำท/เรื่อง	ต้นทุนต่อหน่วยตำมแผนเท่ำกับ	๙,๔๘๑,๓๙๗.๒๐	
บำท/เรื่อง	 เนื่องจำกเป็นต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	 จ�ำนวน	 ๑	 โครงกำร	 คือ	 โครงกำรพัฒนำระบบ 
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย	 ระยะที่	 ๓	 ทั้งนี้	 มีกำรถ่ำยทอดสู่กลุ่มเป้ำหมำย/ผลักดัน 
ไปสู่กำรปฏิบัติ	ร้อยละ	๑๖๒	
 ผลผลิตที่	๕	 โครงกำรสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม	ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนโครงกำร	๑๑๕,๗๔๔,๐๕๕.๑๕	บำท
มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำยตำมแผน	(๑๑๔,๗๖๙,๓๓๖.๐๒	บำท)	ที่ก�ำหนด

๕. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชน	ทัง้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำนของ	สผ.	ตลอดจนข้อมลูและองค์ควำมรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม	โดยจัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	เพื่อให้ประชำชนได้เขำ้ตรวจดู	ศึกษำ	ค้นคว้ำ	ขำย	จ�ำหน่ำย	
จ่ำยแจก	 รวมทั้ง	 จัดท�ำส�ำเนำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 และ	 สผ.	 ได้มีกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข ์
ของประชำชน	มีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ	ดังนี้	

	 ๕.๑	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	 	 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 สผ.	 จัดตั้งขึ้นตำมที่พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	
ก�ำหนด	เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรที่อยู่ในภำรกิจของ	สผ.	ได้สะดวกและทั่วถึง	โดยได้
มีกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 	 ๑)	 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐	
	 	 	 ห้องสมุด	 สผ.	 เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 เนื่องจำกมีควำมเหมำะสมที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ได้ง่ำย	 และเป็นสถำนที่รวบรวมเอกสำรและข้อมูลของ	 สผ.	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 โดยมีกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำร 
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	๒๕๔๐	มำตรำ	๗	และ	๙	ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	รวมทั้ง	มีกำรจัดท�ำ
ดัชนีข้อมูลข่ำวสำรที่จัดให้บริกำรอย่ำงชัดเจน	สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงสะดวก	รวดเร็ว	โดยมีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ของรำชกำร	สผ.	(http://www.oic.go.th/infocenter38/3826/)
	 	 ๒)	 การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
	 	 	 คณะท�ำงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	สผ.	ท�ำหนำ้ที่ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร	สผ.	
มข้ีอมลูข่ำวสำรทีเ่ป็นปัจจบุนั	ครบถ้วน	ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมำยก�ำหนด	และมผีูใ้ช้บรกิำรศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร	สผ.	
มำใช้บริกำรด้วยตนเอง	ใช้บริกำรสอบถำมทำงโทรศัพท์	ใช้บริกำรผ่ำนทำงหนังสือรำชกำร	และใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
	 	 ๓)	 การเผยแพร่ความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธกิารรบัรูข้้อมลูข่าวสารของประชาชนให้บคุลากรของ	สผ.	
และประชาชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร
	 	 	 กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชน	 ได้ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ 
เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 ได้แก่	 เว็บไซต์ของ	 สผ.	 (http://www.
onep.go.th)	 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอิเล็กทรอนิกส์ของรำชกำร	 สผ.	 (http://www.oic.go.th/infocenter38/3826/) 
บอร์ดประชำสัมพันธ์	แผ่นพับประชำสัมพันธ์	และป้ำยประชำสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์	
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๖. การยกย่องและรับรางวัล

	 ๖.๑	 หน่วยงานที่มีผลการด�าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	(สผ.)	ได้รบัรำงวลัศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร

โดดเด่น	พ.ศ.	๒๕๖๑	ซึ่งเลขำธิกำร	สผ.	เขำ้รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณจำก	ดร.วิษณุ	เครืองำม	รองนำยกรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	

๑๓	กันยำยน	๒๕๖๑	ณ	ตึกสันติไมตร	ีท�ำเนียบรัฐบำล

ประเด็นเรื่องที่ร้องเรียน จ�านวน	(เรื่อง)

๑.	กำรได้รับผลกระทบ	ในปัญหำดำ้นสิ่งแวดล้อม ๓๓

๒.	กำรได้รับผลกระทบ	ในปัญหำดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ -

๓.	กำรได้รับผลกระทบ	ในปัญหำดำ้นที่ดินท�ำกิน ๑๖

๔.	กำรได้รับผลกระทบ	ในปัญหำเรื่องที่พักอำศัย ๖๖

๕.	กำรได้รับผลกระทบ	ในปัญหำกำรจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๑๓

๖.	กำรแสดงควำมคิดเห็น	และข้อเสนอแนะด้ำนต่ำงๆ ๔

รวม ๑๓๒

ตารางสรุปประเด็นเรื่องร้องเรียน

	 ๕.๒	 การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

	 	 สผ.	 ได้มีกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	 ซึ่งสรุปผลกำรด�ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน 

จำกประชำชนในภำพรวม	พบว่ำ	ประชำชนได้แจ้งข้อร้องเรยีนในประเดน็ต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั	สผ.	รวม	๑๓๒	เรือ่ง	โดยด�ำเนนิกำร 

แล้วเสร็จ	จ�ำนวน	๑๐๔	เรื่อง	ทั้งนี	้ประเด็นต่ำงๆ	ที่ประชำชนร้องเรียน	สรุปได้	ดังนี้

 ๖.๒	 รางวัลเลิศรัฐ	ประจ�าป	ีพ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรงำน

ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมำอย่ำงต่อเนื่อง	ส่งผลให้กำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น	และได้รับ

กำรยอมรับจำกบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำน	 สผ.	 จึงได้เสนอขอรับรำงวัลเลิศรัฐ	 สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วมของ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร	และได้รับรำงวัลเลิศรัฐ	ประจ�ำป	ีพ.ศ.	๒๕๖๑	เมื่อวันที่	๑๔	กันยำยน	๒๕๖๑	

โดยมีผลรำงวัล	ดังนี	้

	 	 ๑)	 ประเภทรำงวลัเปิดใจใกล้ชดิประชำชน	ของส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	

ระดับดี	

	 	 ๒)	 ประเภทรำงวลัสมัฤทธผิลประชำชนมส่ีวนร่วม	โครงกำรจดัท�ำแผนกำรจดักำรสิง่แวดล้อมภมูทิศัน์	เทศบำล

เมืองประจวบคีรีขันธ์	ระดับดี

	 	 รวมทั้ง	 สผ.	 ได้เสนอกลุ่มเครือข่ำยหัวใจสีเขียว	 ซึ่งด�ำเนินกำรร่วมกับ	 สผ.	 ในโครงกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำร 

สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์	 เทศบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์	 เสนอขอรับรำงวัลเลิศรัฐ	สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม	ซึ่งกลุ่ม

เครือข่ำยหัวใจสีเขียว	ได้รับรำงวัลประเภทรำงวัลผู้น�ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ	ระดับชมเชย
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๗. กิจกรรมเพื่อสังคม

	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 ได้จัดโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และสังคม	โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ	ดังนี้	

	 ๗.๑	 กิจกรรมความสุขจากพ่อ	สู่ผืนแผ่นดิน
	 	 เลขำธิกำร	สผ.	น�ำเจำ้หน้ำที่	สผ.	ร่วมจัดกิจกรรมควำมสุขจำกพ่อ	สู่ผืนแผ่นดิน	เมื่อวันที่	๕	ธันวำคม	๒๕๖๐ 
ณ	 วัดประชำระบือธรรม	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหำนคร	 เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	เนื่องด้วยวันที่	๕	ธันวำคม	เป็นวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	วันชำติ	และวันพ่อแห่งชำติ	 โดยได้มีกำรถวำยจตุปัจจัย	 เครื่องไทยทำน	และภัตตำหำรเพล 
แด่พระภิกษุสงฆ์	จ�ำนวน	๓	รูป	ต่อจำกนั้น	ได้ร่วมกิจกรรมท�ำควำมสะอำด	เก็บกวำดขยะบริเวณโดยรอบวัด

	 ๗.๒	 โครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท
	 	 เลขำธิกำร	 สผ.	 น�ำคณะเจ้ำหน้ำที่	 สผ.	 พร้อมกับผู้ให้กำรสนับสนุนและผู้เข้ำร่วมโครงกำร	 ได้แก่	 ผู้ช่วย 
ผู ้ว ่ำกำรชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงกำร	 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 นำยนพดล	 ธิยะใจ 
อดีตรองเลขำธิกำร	 สผ.	 ในนำมตัวแทนมูลนิธิเอกชัย	 นพจินดำ	 ผู ้อ�ำนวยกำรอำวุโส	 EH&S	 บริษัท	 กัลฟ์	 เอ็นเนอร์จ ี
ดีเวลลอปเมนท์	จ�ำกัด	(มหำชน)	และผู้จัดกำรส่วนประทำนบัตร	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ำกัด	(มหำชน)	จัดท�ำโครงกำร
ห้องสมุดเพื่อมอบควำมรู้ให้น้องในชนบท	ณ	โรงเรียนบำ้นน�้ำเพียงดิน	ห้องเรียนบ้ำนห้วยปูแกง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	และมอบ
หนงัสอื	ทนุกำรศกึษำ	อปุกรณ์กำรเรยีนกำรสอน	อปุกรณ์กฬีำของเล่นเดก็	และสิง่ของทีจ่�ำเป็นอืน่ๆ	รวมทัง้	ปรบัปรงุระบบไฟฟ้ำ
ในโรงเรียน	 ให้กับผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน�้ำเพียงดินฯ	 เพื่อแบ่งปันหนังสือและมอบควำมรู้ให้กับน้องในชนบทที่ขำดแคลน	
อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษำเล่ำเรียน	 ค้นคว้ำ	 หำควำมรู้ของนักเรียน	 เยำวชน	 ครู	 และประชำชนในชุมชน	 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ของนักเรียนให้เกิดทักษะ	รักกำรอ่ำน	และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์	รวมทั้ง	เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด�ำเนินกิจกรรม

ของ	สผ.	อันเป็นประโยชน์แก่สังคม	
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	 ๗.๓	 ศึกษาดูงานกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและท�ากิจกรรม	CSR	เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ชุมชน

	 	 เลขำธกิำร	สผ.	รองเลขำธกิำร	สผ.	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำรและพนกังำนบรษิทัเอสซจีี	เคมคิอลส์	จ�ำกดั	รวมทัง้ 

เจ้ำหน้ำที่	สผ.	ร่วมท�ำกิจกรรม	CSR	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด�ำเนินกำรภำยใต้หลักคุณธรรมและกำรจัดกำรที่ดีเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืน	 โดยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้มีกำรท�ำบ้ำนปลำจ�ำลอง	 ซึ่งประยุกต์จำกท่อ	 PE100	 ที่เหลือจำกกระบวนกำรทดสอบ 

เมด็พลำสตกิ	เพือ่เป็นแหล่งอนบุำลสตัว์น�ำ้	และเพิม่แหล่งท�ำประมงพืน้บ้ำน	รวมทัง้	ได้มกีำรปล่อยลกูหมกึ	เป็นกำรสร้ำงอำชพี

ให้กับชุมชน	 รวมถึงปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล	 และฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีควำมอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชน	 สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน	ณ	หำดแสงจันทร	์จังหวัดระยอง

	 ๗.๔	 กิจกรรมเก็บขยะทะเลและชายฝั่ง	สานพลังประชารัฐ	สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 คณะเจ้ำหน้ำที่	 สผ.	 ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเลและชำยฝั่ง	 สำนพลังประชำรัฐ	 สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 ในวันที่	 

๑๕	มนีำคม	๒๕๖๑	โดยร่วมกนัเกบ็ขยะบรเิวณป่ำชำยเลน	หำดเทยีน	เกำะแสมสำร	จงัหวดัชลบรุี	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรม

ไม่ท�ำร้ำยทะเล
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 ๗.๕	 กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้	 เนื่องในวัน

ต้นไม้ของชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 เลขำธกิำร	สผ.	น�ำคณะผูบ้รหิำรและเจ้ำหน้ำที่	

สผ.	เข้ำร่วมกจิกรรมปลกูต้นไม้	ได้แก่	ต้นรวงผึง้	(ต้นไม้ประจ�ำ

รชักำลที	่๑๐)	กล้วยไม้	และกระโปรงแหม่ม	ในกจิกรรมโครงกำร 

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชำติ	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	

เมื่อวันที่	๒๑	มิถุนำยน	๒๕๖๑	ณ	บริเวณหน้ำอำคำร	สผ.	

 ๗.๖	 โครงการจิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ

	 	 คณะเจ้ำหน้ำที่	 สผ.	 เข้ำร่วมโครงกำรจิตอำสำท�ำควำมดีด้วยหัวใจ	 ในวันที่	 ๑๙	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๑	 ในเขต

พื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบรำณศรีมโหสถ	 อ�ำเภอศรีมโหสถ	 จังหวัดปรำจีนบุรี	 ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง	 สผ. 

อ�ำเภอศรีมโหสถ	เทศบำลต�ำบลโคกปีบ	องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโคกปีบ	และส�ำนักศิลปำกรที่	๕	ปรำจีนบุรี
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๑. งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐

	 	 	 หน่วย	:	บาท	 หน่วย	:	บาท	 อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
	 	 	 พ.ศ.	๒๕๖๑	 พ.ศ.	๒๕๖๐	 พ.ศ.	๒๕๖๑	 พ.ศ.	๒๕๖๐

สินทรัพย์	 	 	 	

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     ๖,๒๗๙,๙๔๑.๑๐      ๖,๙๕๙,๓๘๕.๖๕  ๔.๘๖ ๓.๕๒

  ลูกหนี้ระยะสั้น   ๖๔,๗๐๑,๔๔๔.๐๙   ๑๓๓,๕๒๘,๒๕๘.๑๐  ๕๐.๐๖ ๖๗.๖๓

  วัสดุคงเหลือ     ๒,๙๔๓,๓๒๙.๕๔      ๓,๐๒๗,๔๙๖.๘๖  ๒.๒๘ ๑.๕๓

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 		๗๓,๙๒๔,๗๑๔.๗๓		 	๑๔๓,๕๑๕,๑๔๐.๖๑		 ๕๗.๑๙	 ๗๒.๖๙

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	

  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์    ๓๔,๖๔๘,๔๔๐.๕๐    ๔๕,๙๐๘,๘๗๕.๓๘  ๒๖.๘๑ ๒๓.๒๕

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    ๒๐,๖๘๑,๑๓๘.๕๗      ๘,๐๑๐,๗๐๙.๐๐  ๑๖.๐๐ ๔.๐๖

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 		๕๕,๓๒๙,๕๗๙.๐๗		 		๕๓,๙๑๙,๕๘๔.๓๘		 ๔๒.๘๑	 ๒๗.๓๑

รวมสินทรัพย์	 ๑๒๙,๒๕๔,๒๙๓.๘๐	 ๑๙๗,๔๓๔,๗๒๔.๙๙	 ๑๐๐.๐๐	 ๑๐๐.๐๐

หนี้สิ้น	 	 	 	 	

	 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้การค้า  ๒๕,๕๗๔,๙๗๗.๕๓  ๕๙,๖๕๓,๑๖๑.๓๓  ๑๙.๗๙ ๓๐.๒๑

  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น       ๙๑๒,๐๔๔.๗๓      ๒,๑๓๗,๔๒๒.๙๗  ๐.๗๑ ๑.๐๘

  เงินกู้ยืมระยะสั้น     ๓,๐๔๘,๔๖๘.๙๓      ๑,๔๘๑,๔๖๐.๑๔  ๒.๓๖ ๐.๗๕

  เงินรับฝากระยะสั้น   ๑๑,๐๒๑,๖๖๑.๐๕      ๗,๙๗๗,๒๗๘.๑๑  ๘.๕๓ ๔.๐๔

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 		๔๐,๕๕๗,๑๕๒.๒๔		 		๗๑,๒๔๙,๓๒๒.๕๕		 ๓๑.๓๘	 ๓๖.๐๙

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว     ๑,๘๙๙,๐๑๙.๙๕      ๓,๖๘๙,๔๓๐.๕๒  ๑.๔๗ ๑.๘๗

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว     ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐      ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑.๑๖ ๐.๗๖

	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 				๓,๓๙๙,๐๑๙.๙๕		 				๕,๑๘๙,๔๓๐.๕๒		 ๒.๖๓	 ๒.๖๓

รวมหนี้สิน	 		๔๓,๙๕๖,๑๗๒.๑๙		 		๗๖,๔๓๘,๗๕๓.๐๗		 ๓๔.๐๑	 ๓๘.๗๒

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 ๘๕,๒๙๘,๑๒๑.๖๑	 ๑๒๐,๙๙๕,๙๗๑.๙๒	 ๖๕.๙๙	 ๖๑.๒๘

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

  ทุน   ๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓    ๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓  ๒๐.๙๘ ๑๓.๗๓

  รายได้สูง (ต�า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   ๕๘,๑๘๖,๗๒๕.๖๘    ๙๓,๘๘๔,๕๗๕.๙๙  ๔๕.๐๒ ๔๗.๕๕

	 	 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 		๘๕,๒๙๘,๑๒๑.๖๑		 	๑๒๐,๙๙๕,๙๗๑.๙๒		 ๖๕.๙๙	 ๖๑.๒๘

หมายเหตุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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๒. งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐

	 	 	 หน่วย	:	บาท		 	หน่วย	:	บาท		 	อัตราย่อส่วนแนวดิ่ง	

	 	 	 พ.ศ.	๒๕๖๑	 พ.ศ.	๒๕๖๐	 พ.ศ.	๒๕๖๑	 พ.ศ.	๒๕๖๐

รายได้

 รายได้จากงบประมาณ ๑,๘๔๖,๗๕๓,๖๐๐.๖๐ ๑,๖๒๒,๑๐๒,๗๓๔.๖๔ ๙๙.๑๓ ๙๘.๗๓

 รายได้จากการขายสินค้าและ          ๗๑,๙๗๔.๐๐           ๑๑๑,๘๖๙.๐๐  ๐.๐๐      ๐.๐๑
 บริการ 

 รายได้จากการอุดหนุน     ๑๕,๗๕๕,๔๘๒.๘๐       ๑๘,๙๕๗,๙๘๒.๒๑  ๐.๘๕      ๑.๑๕

 จากหน่วยงานภาครัฐ 

 รายได้จากการอุดหนุนอื่น         ๔๖๓,๕๒๖.๕๑        ๑,๘๕๐,๕๒๐.๙๖  ๐.๐๒      ๐.๑๑

 และบริจาค 

รวมรายได้	 ๑,๘๖๓,๐๔๔,๕๘๓.๙๑	 ๑,๖๔๓,๐๒๓,๑๐๖.๘๑	 ๑๐๐.๐๐	 ๑๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่าย	

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ๑๘๔,๒๕๖,๗๗๕.๕๘     ๑๗๘,๖๓๒,๔๐๔.๒๓  ๙.๘๙    ๑๐.๘๗ 

 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ     ๓๒,๓๘๒,๒๐๒.๐๙       ๓๐,๘๓๘,๘๓๖.๑๙  ๑.๗๔      ๑.๘๘ 

 ค่าตอบแทน       ๑,๕๓๗,๓๐๖.๐๐        ๑,๐๘๕,๗๙๙.๕๐  ๐.๐๘      ๐.๐๗ 

 ค่าใช้สอย   ๑๙๒,๑๘๙,๒๓๖.๐๑     ๑๙๖,๖๐๕,๑๓๔.๓๗  ๑๐.๓๒    ๑๑.๙๗ 

 ค่าวัสดุ       ๙,๐๙๒,๐๖๑.๐๓       ๑๐,๒๕๗,๖๙๕.๔๓  ๐.๔๙      ๐.๖๒ 

 ค่าสาธารณูปโภค       ๗,๙๖๔,๘๗๗.๕๗        ๗,๕๘๕,๔๒๖.๓๕  ๐.๔๓      ๐.๔๖ 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย     ๑๔,๙๐๖,๖๕๙.๖๑       ๑๒,๘๖๓,๘๙๑.๔๓  ๐.๘๐      ๐.๗๘ 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน ๑,๔๕๔,๕๙๙,๙๙๘.๒๓  ๑,๒๐๒,๒๒๕,๔๓๐.๔๙  ๗๘.๐๘    ๗๓.๑๗

 จากหน่วยงานภาครัฐ 

 ค่าใช้จ่ายอื่น -           ๒๕,๕๙๘.๕๑  ๐.๐๐      ๐.๐๐ 

รวมค่าใช้จ่าย	 ๑,๘๙๖,๙๒๙,๑๑๖.๑๒	 ๑,๖๔๐,๑๒๐,๒๑๖.๕๐		 ๑๐๑.๘๒	 			๙๙.๘๒	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่าย

ก่อนต้นทุนทางการเงิน	 			(๓๓,๘๘๔,๕๓๒.๒๑)	 						๒,๙๐๒,๘๙๐.๓๑		 				(๑.๘๒)	 					๐.๑๘	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 			(๓๓,๘๘๔,๕๓๒.๒๑)	 						๒,๙๐๒,๘๙๐.๓๑		 				(๑.๘๒)	 					๐.๑๘	

หมายเหตุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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๓. การวิเคราะห์การเงิน

	 การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง

	 ๑)	 งบแสดงฐานะการเงิน

  - มีสัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๓.๕๒ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๔.๘๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงาน

มีเงินกู้ยืมระยะสั้น คือ เงินส่งคืนเงินเหลือจ่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งคืนเงินต้นปีงบประมาณถัดไปสูงกว่าปีก่อน และ

ระหว่างปีได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก 

ของประเทศไทยลดลงจากปีก่อน และมีการใช้จ่ายเงินได้สูงกว่าปีก่อน ส�าหรับเงินฝากธนาคารในงบประมาณ มียอดคงเหลือ

ต�่ากว่าปีก่อน เนื่องจากได้น�าระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โครงการ e-Payment ในการจ่ายเงินผ่านระบบ 

KTB Corporate Online ซึง่มสีภาพคล่องและรวดเรว็ในการจ่ายเงนิให้กบัผูม้สีทิธ ิและกรมบญัชกีลางมกีารประมวลผลจ่ายเงนิ 

ในวันสิ้นปีต�่ากว่าปีก่อน ท�าให้มีเงินค้างจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิต�่ากว่าปีก่อน เงินฝากคลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากระหว่างปีมีการ

รับหลักค�้าประกันสัญญาเป็นเงินสดต�่ากว่าปีก่อน ขณะเดียวกัน มีการคืนหลักค�า้ประกันสัญญาให้แก่ผู้ขายได้พ้นข้อผูกพัน 

ตามสัญญาจ�านวนรายสัญญาได้ต�่ากว่าปีก่อน และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมข้อมูลข้าวสารเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มีการใช้จ่ายเงิน 

ดังกล่าว

  - มีสัดส่วนของลูกหนี้ระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์) ลดลง จากร้อยละ ๖๗.๖๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

เป็นร้อยละ ๕๐.๐๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสัญญาจ้างที่มีเงินจ่ายล่วงหน้า 

คงเหลือจ�านวนสัญญาต�า่กว่าปีก่อน

  - มีสัดส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๒๓.๒๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๒๖.๘๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจาก ในระหว่างปีมีจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และไม่มีการจ�าหน่าย

ครุภัณฑ์ที่หมดความจ�าเป็น เสื่อมสภาพ ช�ารุด ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น 

  - มีสัดส่วนของเจ้าหนี้การค้า (ต่อสินทรัพย์) ลดลง จากร้อยละ ๓๐.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นร้อยละ ๑๙.๗๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการขอเบิกเงินจากคลังประเภท 

จ่ายตรงเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับตัวเงิน โดยกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายในปีงบประมาณถัดไปต�า่กว่าปีก่อน

	 ๒)	 งบรายได้และค่าใช้จ่าย

  - มสีดัส่วนของรายได้จากงบประมาณประจ�า งบกลาง และงบลงทนุ งบอดุหนนุเฉพาะกจิ (ต่อรายได้รวม) เพิม่ขึน้ 

จากร้อยละ ๙๘.๗๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๙๙.๑๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 

ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ขณะเดียวกันการกันเงิน

ไว้เหลื่อมปีของงบประมาณใน พ.ศ. ๒๕๖๑ มียอดกันเงินต�่ากว่าปีก่อน และมีการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีปัจจุบัน 

รวมกับงบผูกพันข้ามปีงบประมาณได้สูงกว่าปีก่อน

  - มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อรายได้รวม) ลดลง จากร้อยละ ๑๐.๘๗ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๙.๘๙ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่เป็นผลเกดิจากการที ่พ.ศ. ๒๕๖๑ มสีดัส่วนของรายได้รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สงูกว่า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลรวมของค่าใช้จ่าย ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ สูงกว่า พ.ศ. ๒๕๖๐

  - มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๗๓.๑๗ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นร้อยละ ๗๘.๐๘ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ

งบอุดหนุนเฉพาะกิจสูงกว่าปีก่อน และเบิกจ่ายยอดสูงกว่าปีก่อนซึ่งได้รวมเงินกันของปีก่อน
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๑. รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

	 ๑)	 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

	 	 ๑.๑)	 คณะกรรมการผู้ช�านาญการ	จ�านวน	๓๗	คณะ

   •	 	คณะกรรมการผู้ช�านาญการ	(ส่วนกลาง) จ�ำนวน ๑๒ คณะ

    (๑)  คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำผูม้สีทิธขิอรบัใบอนญุำตท�ำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

    (๒) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร 

บ้ำนเอื้ออำทร ชุดที่ ๑

    (๓) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร 

บ้ำนเอื้ออำทร ชุดที่ ๒

    (๔) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนพัฒนำ 

แหล่งน�้ำ

    (๕) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำนทำงบกและอำกำศ

    (๖) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนโครงสร้ำง

พื้นฐำนทำงน�้ำ

    (๗) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนเหมืองแร่

    (๘) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนพัฒนำ

ปิโตรเลียม

    (๙) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม

กลั่นน�้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติ

    (๑๐) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน

    (๑๑) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน

    (๑๒) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนโรงไฟฟ้ำ

พลังควำมร้อน

   •	 	คณะกรรมการผู้ช�านาญการ	(จังหวัด)	จ�ำนวน ๒๕ คณะ

	 	 	 -	พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๗ คณะ

    (๑) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

    (๒) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยำ จังหวัดชลบุรี

    (๓) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
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    (๔) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    (๕) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

    (๖) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงำ

    (๗) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรำยงำน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

   -	ด้านอาคาร	การจัดสรรที่ดิน	และบริการชุมชน	ระดับจังหวัด จ�ำนวน ๘ คณะ

    (๑) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน กรุงเทพมหำนคร

    (๒) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน จังหวัดนนทบุรี

    (๓) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

    (๔) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน จังหวัดสมุทรปรำกำร

    (๕) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน จังหวัดนครรำชสีมำ

    (๖) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน จังหวัดปทุมธำนี

    (๗) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน จังหวัดระยอง

    (๘) คณะกรรมกำรผู้ช�ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนอำคำร 

กำรจัดสรรที่ดิน และบริกำรชุมชน จังหวัดขอนแก่น

	 	 	 -	พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน ๑๐ คณะ

    (๑) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตำก

    (๒) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดำหำร

    (๓) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว

    (๔) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลำ

    (๕) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตรำด
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    (๖) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงรำย

    (๗) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกำญจนบุรี

    (๘) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำย

    (๙) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม

    (๑๐) คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำรพจิำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมด้ำนอตุสำหกรรม 

และระบบสำธำรณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนรำธิวำส

	 	 ๑.๒)	 คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จ�ำนวน ๓๕ คณะ

   (๑) คณะอนกุรรมกำรก�ำกบักำรจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรเพือ่กำรจดักำรคณุภำพสิง่แวดล้อมในระดบัจงัหวดั

   (๒) คณะอนุกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมด้ำนมลทัศน์

   (๓) คณะอนุกรรมกำรประสำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและอุตสำหกรรม

   (๔) คณะอนุกรรมกำรอนุสัญญำสตอกโฮล์มว่ำด้วยสำรมลพิษที่ตกค้ำงยำวนำน

   (๕) คณะอนุกรรมกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำงทะเล

   (๖) คณะอนุกรรมกำรแผนจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม

   (๗) คณะอนกุรรมกำรก�ำกบักำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์กำรจดักำรซำกผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณำกำร

   (๘) คณะอนุกรรมกำรอนุสัญญำรอตเตอร์ดัมว่ำด้วยกระบวนกำรแจ้งข้อมูลสำรเคมีล่วงหน้ำส�ำหรับ 

สำรเคมีอันตรำยและสำรเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์บำงชนิดในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

   (๙) คณะอนุกรรมกำรอนุสัญญำบำเซล

   (๑๐) คณะอนุกรรมกำรอนุสัญญำมินำมำตะว่ำด้วยปรอท

   (๑๑) คณะอนุกรรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ

   (๑๒) คณะอนุกรรมกำรกำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน�้ำ

   (๑๓) คณะอนุกรรมกำรจัดท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม

   (๑๔) คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยและมูลฝอยติดเชื้อ

   (๑๕) คณะอนุกรรมกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรลุ่มน�้ำ

   (๑๖) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

   (๑๗) คณะอนุกรรมกำรก�ำกับกำรด�ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส�ำหรับโครงกำรภำยใต้แผน

ปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   (๑๘) คณะอนุกรรมกำรนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

   (๑๙) คณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม และคณะอนุกรรมกำรอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด 

   (๒๐) คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
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   (๒๑)  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดกำรมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

   (๒๒)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง

   (๒๓)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี

   (๒๔)  คณะอนกุรรมกำรก�ำกบัดแูลและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนพืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิจงัหวดัปทมุธำนี

   (๒๕)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี

   (๒๖)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัด

สมุทรปรำกำร

   (๒๗)  คณะอนกุรรมกำรก�ำกบัดแูลและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนพืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิจงัหวดัสมทุรสำคร

   (๒๘)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลำ

   (๒๙)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดชลบุรี

   (๓๐)  คณะอนกุรรมกำรก�ำกบัดแูลและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนพืน้ทีเ่ขตควบคมุมลพษิจงัหวดันครปฐม

   (๓๑)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต

   (๓๒)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

   (๓๓)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่

   (๓๔)  คณะอนุกรรมกำรก�ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดเพชรบุรี

   (๓๕)  คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรพลำสติก

	 ๒)	 คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	

	 	 คณะอนุกรรมการ	จ�ำนวน ๗ คณะ

   ๒.๑) คณะอนุกรรมกำรจัดหำที่ดิน

   ๒.๒) คณะอนุกรรมกำรจัดที่ดิน

   ๒.๓) คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ

   ๒.๔) คณะอนุกรรมกำรนโยบำยที่ดินจังหวัด 

   ๒.๕) คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อย

   ๒.๖) คณะอนุกรรมกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำรด�ำเนินกำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน

   ๒.๗) คณะอนุกรรมกำรบูรณำกำรกฎหมำยกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน

	 ๓)	 คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ		

  คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๔ คณะ 

   ๓.๑) คณะอนุกรรมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผน 

   ๓.๒) คณะอนุกรรมกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนวิชำกำรและฐำนข้อมูล 

   ๓.๓) คณะอนุกรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรประสำนท่ำทีเจรจำและควำมร่วมมือ

ระหวำ่งประเทศ

   ๓.๔) คณะอนุกรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และเสริมพลัง 

ควำมร่วมมือดำ้นภูมิอำกำศ (Action for Climate Empowerment)
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	 ๔)	 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก	

  คณะอนุกรรมกำร จ�ำนวน ๒ คณะ

  ๔.๑) คณะอนุกรรมกำรมรดกโลกทำงธรรมชำติ

  ๔.๒) คณะอนุกรรมกำรมรดกโลกทำงวัฒนธรรม

 ๕)	 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์	และเมืองเก่า	

   คณะอนุกรรมกำร จ�ำนวน ๒ คณะ

  ๕.๑) คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและพิจำรณำแผนกำรด�ำเนินงำนในกรุงรัตนโกสินทร์

  ๕.๒) คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและพิจำรณำแผนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่เมืองเก่ำ

 ๖)	 คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาต	ิ

  คณะอนุกรรมกำร จ�ำนวน ๔ คณะ 

  ๖.๑) คณะอนุกรรมกำรอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

  ๖.๒) คณะอนุกรรมกำรพิธีสำรคำร์ตำเฮนำว่ำด้วยควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ

  ๖.๓) คณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำพหุภำคีว่ำด้วยพื้นที่คุ้มครอง

  ๖.๔) คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืนโดยภำค

ธุรกิจ

 ๗)	 คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาต	ิ

  คณะอนุกรรมกำร จ�ำนวน ๑ คณะ 

  คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน

 ๘)	 คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม	

  คณะอนุกรรมกำร จ�ำนวน ๒ คณะ

  ๘.๑) คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

  ๘.๒) คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรมลพิษ
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๑)	เอกสารเผยแพร ่

๒. เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และวีดิทัศน์ 

๒)	แอปพลิเคชัน

๓)	ฐานข้อมูล

๔)	วีดิทัศน์
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ผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร

เลขาธิการ	: นำงรวีวรรณ  ภูริเดช ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๓

รองเลขาธิการ	: นำยพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๘

รองเลขาธิการ	: นำยสุโข อุบลทิพย์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๒

รองเลขาธิการ	: นำยพิรุณ สัยยะสิทธิ์พำนิช ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๒

กอง/กลุ่มอิสระ โทรศัพท์ โทรสาร

ส�านักงานเลขานุการกรม

(http://www.onep.go.th/Secretary%๒๐Office/Main%๒๐Website/html/Home.htm)

เลขำนุกำรกรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๕-๑๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑

กลุ่มงำนคลังและพัสดุ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๙-๒๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔-๒๕

กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖-๒๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖

กลุ่มงำนอ�ำนวยกำรและประชำสัมพันธ์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๘

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๘

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๘

ห้องสมุด ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๐-๓๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๑

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(http://www.onep.go.th/spd/)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๑ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๓-๐๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๖

กลุ่มงำนวิเครำะห์มำตรกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๑

กลุ่มงำนวิเครำะห์และประสำนแผนปฏิบัติกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๗๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๘

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐

กลุ่มงำนบริหำรจัดกำรชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๘

๓. หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ส�าหรับการติดต่อหน่วยงาน
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กอง/กลุ่มอิสระ โทรศัพท์ โทรสาร

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(http://www.onep.go.th/eiathailand/)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๕๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนเหมืองแร่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนอุตสำหกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนคมนำคม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๑-๒๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนโครงกำรบริกำรชุมชนและที่พักอำศัย ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนพัฒนำแหล่งน�้ำและเกษตรกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๕-๒๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนพลังงำน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖ 

กลุ่มงำนปิโตรเคมี  ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖ 

กลุ่มงำนพัฒนำแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๕๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(http://www.onep.go.th/eia/)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ 

ต่อ ๖๘๓๒

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ 

ต่อ ๖๗๘๖

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงำนพิจำรณำผู้มีสิทธิท�ำรำยงำน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ 

ต่อ ๖๖๓๐

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

กลุ่มงำนวิชำกำรและฐำนข้อมูล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ 

ต่อ ๖๘๖๐

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐

ต่อ ๖๘๖๐

กลุ่มงำนประสำนกำรติดตำมตรวจสอบ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ 

ต่อ ๖๘๐๓

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

กลุ่มงำนพัฒนำหลักเกณฑ์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ 

ต่อ ๖๘๓๔

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙
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กอง/กลุ่มอิสระ โทรศัพท์ โทรสาร

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กลุ่มงำนติดตำมประเมินสถำนกำรณ์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๗-๓๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลนโยบำยและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๙-๔๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๖

กลุ่มงำนระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๑-๔๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม	(http://envfund.onep.go.th/)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘-๙๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงำนนโยบำยและแผนกำรบริหำรกองทุน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๗-๙๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงำนวิเครำะห์โครงกำรดำ้นสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๑-๙๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงำนวิเครำะห์โครงกำรดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๓-๙๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๔

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๕-๙๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกองทุน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(http://climate.onep.go.th/)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๘๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงำนพัฒนำมำตรกำรและกลไก ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๘๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงำนฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๔๙ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงำนประสำนงำนกลำงอนุสัญญำ ๐ ๒๒๖๕ ๖๗๘๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ	(http://www.onep.go.th/eurban/)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๗

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๖-๖๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๗

กลุ่มงำนสิ่งแวดล้อมชุมชน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๙-๗๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๐

กลุ่มงำนพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๑-๗๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๒

กลุ่มงำนพื้นที่สีเขียวและนันทนำกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๓-๗๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔
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กอง/กลุ่มอิสระ โทรศัพท์ โทรสาร

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(http://www.onep.go.th/nced/)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๘

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๘

กลุ่มงำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมธรรมชำติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๙-๘๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๐

กลุ่มงำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑-๘๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑

กลุ่มงำนอนุรักษ์และพัฒนำกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่ำ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๓-๘๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๔

กลุ่มงำนประสำนกำรบริหำรจัดกำรมรดกโลก ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๕-๘๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๖

กองบริหารจัดการที่ดิน	(http://www.onep.go.th/land/)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔-๔๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงำนนโยบำยและแผน ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๗-๔๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๑ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงำนคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๙-๕๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(http://chm-thai.onep.go.th/index.aspx)

ผู้อ�ำนวยกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๘

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๔-๕๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๖

กลุ่มงำนประสำนงำนกลำงอนุสัญญำ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๘

กลุ่มงำนควำมมั่นคงทำงชีวภำพ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๑ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๑

กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๕

กลุ่มงำนขับเคลื่อนนโยบำยและกลไก ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๙-๖๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๐

กลุ่มงานอิสระ

กลุ่มตรวจสอบภำยใน ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๑

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๓

กลุ่มนิติกำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๔-๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๕

กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ๐ ๒๒๖๕ ๖๘๔๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
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ที่ปรึกษา

๑. นำงรวีวรรณ ภูริเดช เลขำธิกำร สผ.

๒. นำยพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ ์ รองเลขำธิกำร สผ.

๓. นำยสุโข อุบลทิพย์ รองเลขำธิกำร สผ.

๔. นำยพิรุณ สัยยะสิทธิ์พำนิช รองเลขำธิกำร สผ.

คณะท�างาน

๑. นำงอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อ�ำนวยกำรกองติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๒. นำงกำนดำ ปิยจันทร์ ผู้อ�ำนวยกำรกองวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. นำงณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อ�ำนวยกำรกองประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

๕. นำงสำวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน

๖. นำงนฤดี คณิตจินดำ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนติดตำมประเมินสถำนกำรณ์

๗. นำงสำววัลย์นภำ รัชเดช  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนอ�ำนวยกำรและประชำสัมพันธ์ 

๘. นำยสกุลยุช ศรุตำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนนโยบำยและแผน

๙. นำงสำวปรำวีณำ มณีสุต ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑๐. นำงรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล

๑๑. นำยอำรี สุวรรณมณี นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำรพิเศษ

๑๒. นำงปริย ริมวำนิช นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๑๓. นำงสำวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ ์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๑๔. นำงนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ ์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๑๕. นำยศิวัช แก้วเจริญ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๑๖. นำงกิตติมำ แสงส ี นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๑๗. นำงสำวสุนิสำ ประดับรำช นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๑๘. นำงสำวปวีณ์ริศำ อำจสำลี นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๑๙. นำยทศพล เพียรธนะกูลชัย นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๒๐. นำงสำวโสมวรรณ สุขประเสริฐ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๒๑. นำงสำวเปรมฤดี เสริมพณิชกิจ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร

๒๒. นำงสำวชนำกำนต์ ต่ำงจิตร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

๒๓. นำงสุดำรัตน์ ปิยสถิตย ์ นิติกรช�ำนำญกำร

๒๔. นำยทรงสิทธิ์ ค�ำแหงพล นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร

๔. รายชื่อคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี ๒๕๖๑
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๒๕. นำยวิรุฬห์ สัมลีรำช นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร

๒๖. นำยศักรภพ แก้วพำที นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร

๒๗. นำยพงศธร พวงสมบัติ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร

๒๘. นำงสำวอรวรรณ วัฒนยมนำพร นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร

๒๙. นำยอุกฤษ เรืองชู นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร

๓๐. นำงสำวฐิติชญำน์ ภำษี นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร

๓๑. นำงสำวพลอยชมพู จันทสิงห ์ นิติกรปฏิบัติกำร

๓๒. นำงสำวอักษิพร จันทร์เทวี นักทรัพยำกรบุคคล

๓๓. นำยธนะชัย ไวยะเนตร เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
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บันทึก
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