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สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

สารจากผู้บริหาร
รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ จัดทำ�ขึน้ เพือ่ เผยแพร่ผลการดำ�เนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำ�นักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบายและแผนการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ประสานการจัดการเพื่อนําไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ติดตาม ตรวจสอบ
การดำ�เนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ
และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี และประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ผลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญของ สผ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาทิ การดำ�เนินงานตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล การดำ�เนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และการดำ�เนินการด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้อนุสัญญาและกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคอาเซียน
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ�นโยบาย แผน มาตรการ และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม การติดตามประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการ
และการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการที่ดิน
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ รวมทั้ง การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร
สผ. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จะเป็นสือ่ กลางเผยแพร่ขอ้ มูลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของ
สผ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของ สผ. ด้วยดีมาโดยตลอด มา ณ โอกาสนี้
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นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
รองเลขาธิการ
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นายสุโข อุบลทิพย์
รองเลขาธิการ

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการ
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นายประเสริฐ ศิรินภาพร

นายนวรัตน์ ไกรพานนท์

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร

ผู้อำ�นวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้อำ�นวยการ
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผู้อำ�นวยการ
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

นางกานดา ปิยจันทร์

นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

ผู้อำ�นวยการ
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้อ�ำ นวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นางกิตติมา ยินเจริญ

นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์

เลขานุการกรม

ผู้อำ�นวยการ
กองบริหารจัดการที่ดิน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ

ผู้อำ�นวยการ
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

นางอรวรรณ ดนัยบุตร

ผู้อำ�นวยการ
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์

นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข

นายประมวล เฉลียว

นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มนิติการ

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำ�นวยการ
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนที่

๑

ข้อมูลภาพรวมองค์กร
๑. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
๒. วัฒนธรรมและค่านิยมหลัก
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์
๔. โครงสร้างองค์กร
๕. อำ�นาจหน้าที่
๖. อัตรากำ�ลัง
๗. งบประมาณและผลการใช้จ่าย
๘. ระบบการตรวจสอบภายใน

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

๑. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี ๒๕๗๙

พันธกิจ (Mission)
๑) จัดทำ�นโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การรักษาสภาพแวดล้อม
๒) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำ�นโยบาย
แผน มาตรการ สู่การปฏิบัติ
๓) ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) สร้ า งกลไกขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น การดำ� เนิ น งานของประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ
อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตาม
ภารกิจของสำ�นักงาน
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๒. วัฒนธรรมและค่านิยมหลัก
วัฒนธรรม (Culture)
มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย แม่นในหลักการ มั่นในคุณธรรม

ค่านิยมหลัก (Core Value)
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันวิเคราะห์
และก�ำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีแนวความคิด ความเชื่อ และปรับพฤติกรรมการท�ำงาน
ให้เป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความส�ำเร็จ โดยใช้ค�ำว่า NATURE
ซึ่งย่อมาจาก

Networking : มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย มุ่งเน้นการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง ประสานการท�ำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน เพื่อร่วมกัน
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้สามารถท�ำงานส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย
Awakening Knowledge : จิตใจใฝ่รู้ หมั่นพัฒนาตน มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม�่ำเสมอ ด้วยความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะเปิดรับและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ทัง้ ในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเอง และความรูร้ อบตัวต่างๆ (รูล้ กึ รูก้ ว้าง และรูโ้ ลก)
พร้อมรับและตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกๆ ด้าน
ได้ตลอดเวลา
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Team Working : กระตือรือร้น ท�ำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภายใต้
องค์กร ด้วยความเชื่อมั่นในกันและกัน สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันทัง้ ในการท�ำงาน และการท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ร่วมกัน เพือ่ น�ำศักยภาพของบุคลากรและองค์กรออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด มีความสมานฉันท์ มีความรักและความภูมิใจ เห็นคุณค่าในองค์กร
Uncovering : ไม่ปกปิด เปิดเผย โปร่งใส บุคลากรมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผยกระบวนการจัดท�ำ
นโยบายและแผน การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรเงินกองทุนต่อสาธารณชนได้
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
Result-Based Orientation : มุ่งเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความช�ำนาญ ท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องในการด� ำเนินงาน
ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางการเมือง และสามารถผลักดันให้นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับและด�ำเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Expertise : มีความเชีย่ วชาญอย่างมืออาชีพ บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นผูท้ มี่ คี วามรอบรูแ้ ละความช�ำนาญในเรือ่ งนัน้ ๆ
อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง มีการท�ำงานโดยใช้ความรู้ ความช�ำนาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่ถูกต้องและ
เหมาะสม มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ไม่ปล่อยให้ล่าช้าจนก่อความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น มีหลักการและจุดยืน
ในการท�ำงาน และให้บริการด้านนโยบายและแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะท�ำให้องค์กร
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ภ ายใต้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ข องสำ�นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : ๑. นโยบาย แผน และมาตรการมีการนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการอย่างมีสว่ นร่วม
๒. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการนำ�นโยบาย แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบัติ
๓. มีกระบวนการทำ�งานแบบบูรณาการตามหลักวิชาการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อถือได้
๔. มีโครงสร้าง/ระบบงาน/เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงป้องกัน พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ : ๑. มีนิติธรรมในพื้นที่ ลดความขัดแย้ง
๒. หน่วยงานนำ�มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน
๔. ฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สื่อสารองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ : ๑. สผ. มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก ส่งผลให้สังคมมีความเชื่อมั่นและนำ�นโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติ
ทำ�ให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศ
๒. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจร และหลากหลายช่องทาง
๓. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
๔. บุคลากรมีจิตบริการที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างกระแสการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : ๑. ประชาชนมีจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. มีการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน
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๔. โครงสร้างองค์กร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
* หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน
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๕.  อ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ สผ. มีภารกิจเกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ประสานการจัดการ
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจน ติดตาม ตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี และประสานความร่วมมือด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงาน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้
๑) จัดท�ำนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) ประสานและจัดท�ำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และด�ำเนินการอืน่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประสานการจัดการเพื่อน�ำไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๓) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และด�ำเนินการให้มีการประกาศเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ และจัดท�ำรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
๕) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๖) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน
๗) เสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารทีด่ นิ และทรัพยากรดิน
การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อจัดให้แก่ประชาชน และการสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ
๘) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการด�ำเนินการร่วมด้านนโยบายและแผน
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การกักเก็บ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง ศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑๐) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดนโยบายและแผน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจน ด�ำเนินการตามพันธกรณีของความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน�ำ้
๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก� ำหนดให้เป็นหน้าที่และอ� ำนาจของส�ำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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๖. อัตราก�ำลัง

อัตรากำ�ลังประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีอัตรากำ�ลังทั้งสิ้น ๕๗๔ คน ประกอบด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ�  พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

อัตรากำ�ลังข้าราชการ
ข้าราชการ รวมทั้งสิ้น ๒๙๐ คน ประกอบด้วย ตำ�แหน่งบริหาร ตำ�แหน่งอำ�นวยการ ตำ�แหน่งวิชาการ และตำ�แหน่ง
ทั่วไป ดังนี้
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๗. งบประมาณและผลการใช้จ่าย
การปฏิบัติภารกิจของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนกลยุทธ์สำ� นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ดังนี้
ตารางแสดงความเชื่อมโยงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การจัดสรร ยุทธศาสตร์กระทรวง
งบประมาณรายจ่าย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

แผนกลยุทธ์ส�ำนักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการ
ส ร ้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต บ น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความสามารถในการ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน แข่งขันของประเทศ
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์
คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม
และพั ฒ นาทรั พ ยากร
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายทางชี ว ภาพ
อย่างยั่งยืน

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ เพิ่ ม
ศั ก ยภาพการบริ ห าร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ
จัดการน�้ำ  และสร้างการ
เติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขับเคลือ่ น
การผลิตและการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการพัฒนาและจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
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
เชิ ง ป้ อ งกั น พั ฒ นาและ
ส่ ง เสริ ม การบั ง คั บ ใช้
กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ
ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นา
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ภาครัฐ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สื่อสาร
ลดก๊าซเรือนกระจกและ องค์กรและความรับผิดชอบ
ลดผลกระทบจากการ ต่อสังคม
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภู มิ อ ากาศและภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนา
กลไก ระบบบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการ
จั ด การองค์ ก รอย่ า งมี
ธรรมาภิบาลและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ สร้ า ง
กระแสการอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพือ่ ด�ำเนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณของ สผ. เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๒,๘๔๑,๑๐๐ บาท
ต่อมามีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้
ยุทธศาสตร์จดั สรรงบประมาณของ สผ. จ�ำนวน ๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท และขอรับจัดสรรค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐเพิม่ เติม จ�ำนวน
๖,๖๘๙,๑๐๙ บาท จึงมีงบประมาณคงเหลือทัง้ สิน้ ๒,๓๘๓,๘๖๔,๒๐๙ บาท และ ๒) งบประมาณในส่วนของกองทุนสิง่ แวดล้อม
วงเงินทัง้ สิน้ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทัง้ นี้ สามารถจ�ำแนกงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดงั นี้
๑) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณของ สผ.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
				 แผนงานยุทธศาสตร์ : ๒.๑ พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
โครงการการจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนเมืองเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในภูมภิ าคอาเซียน
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการจัดการน�้ำ  และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
แผนงานยุทธศาสตร์ : ๕.๑ การจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน (บูรณาการ)
โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๓๐,๕๙๙,๗๐๐ บาท
				 แผนงานยุทธศาสตร์ : ๕.๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพืน้ ทีค่ มุ้ ครองของประเทศ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๑๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ : ๕.๖ การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
โครงการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ได้รบั จัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน
๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
				 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ๕.๗ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการด�ำเนินยุทธศาสตร์
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน ๑๕๒,๑๑๔,๒๐๐ บาท และ
ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม จ�ำนวน ๖,๖๘๙,๑๐๙ บาท มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๑๕๘,๘๐๓,๓๐๙ บาท
				 แผนงานพื้นฐาน : ๕.๘ การด�ำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน�้ำและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนงานรอง : ๕.๘.๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
ผลผลิตที่ ๑ เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๖๘,๗๓๔,๐๐๐ บาท
				 แผนงานรอง : ๕.๘.๒ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตที่ ๒ นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตบริโภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน ๑๒๗,๙๔๕,๒๐๐ บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
				 แผนงานยุทธศาสตร์ : ๖.๔ การส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (บูรณาการ)
โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๑,๙๘๙,๖๔๘,๐๐๐ บาท และภายหลังมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๙๖๓,๙๘๒,๐๐๐ บาท
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๒) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการจัดการน�้ำ  และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
			 แผนงานยุทธศาสตร์ : ๕.๒ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (บูรณาการ)
โครงการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตารางแสดงจ�ำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สผ.
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ
รายจ่ายประจ�ำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒.๐๐๐๐
๑. โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
๒.๐๐๐๐
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการจัดการน�้ำ  และสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ๔๐๑.๒๓๘๑
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๑. โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน
๒๕.๖๔๐๘
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย ๑๖.๓๐๐๐
ทางชีวภาพและพื้นที่คุ้มครองของประเทศ
๓. โครงการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑๕.๕๐๐๐
ภูมิอากาศ
๔. ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
๑๕๘.๘๐๓๓
๕. ผลผลิต เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๖๘.๗๓๔๐
และความหลากหลายทางชีวภาพ
๖. ผลผลิต นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๑๑๖.๒๖๐๐
และส่งเสริมการผลิตบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑. โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
รวมทั้งสิ้น
๔๐๓.๒๓๘๑
ภายหลังพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท
๑. โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
รวมทั้งสิ้น
๔๐๓.๒๓๘๑

รายจ่ายลงทุน
-

รวมทั้งสิ้น
๒.๐๐๐๐
๒.๐๐๐๐

๑๖.๖๔๔๑

๔๑๗.๘๘๒๒

๔.๙๕๘๙
-

๓๐.๕๙๙๗
๑๖.๓๐๐๐

-

๑๕.๕๐๐๐

-

๑๕๘.๘๐๓๓
๖๘.๗๓๔๐

๑๑.๖๘๕๒

๑๒๗.๙๔๕๒

๑,๙๘๙.๖๔๘๐

๑,๙๘๙.๖๔๘๐

๑,๙๘๙.๖๔๘๐

๑,๙๘๙.๖๔๘๐

๒,๐๐๖.๒๙๒๑

๒,๔๐๙.๕๓๐๒

๑,๙๖๓.๙๘๒๐

๑,๙๖๓.๙๘๒๐

๑,๙๘๐.๖๒๖๑

๒,๓๘๓.๘๖๔๒
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
ตารางแสดงจ�ำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ

รายจ่ายประจ�ำ รายจ่ายลงทุน

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการจัดการน�้ำ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ ๑๐๐.๐๐๐๐
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-

๑๐๐.๐๐๐๐

   ๑. โครงการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม

๑๐๐.๐๐๐๐

-

๑๐๐.๐๐๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑๐๐.๐๐๐๐

-

๑๐๐.๐๐๐๐

๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สผ. ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ ทัง้ สิน้
๒,๔๐๒,๘๔๑,๑๐๐ บาท โดยมีพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนของ สผ. จ�ำนวน
๒๕,๖๖๖,๐๐๐ บาท และขอรับจัดสรรค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติม จ�ำนวน ๖,๖๘๙,๑๐๙ บาท จึงมีงบประมาณคงเหลือ
ทั้งสิ้น ๒,๓๘๓,๘๖๔,๒๐๙ บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๑๓,๙๗๖,๘๐๑ บาท
งบประมาณในส่วนของกองทุนสิง่ แวดล้อม วงเงินทัง้ สิน้ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจากพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ�ำนวนทั้งสิ้น
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้
ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สผ. ภายหลังพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

รวมทั้งสิ้น

๓๓.๐๐

๒๒.๐๐

๒๒.๐๐

๒๑.๓๖

๙๘.๓๖

๔๐๐.๔๕๘๕

๖๗.๘๔๑๖
(๑๖.๙๔)

๘๒.๘๘๘๙
(๒๐.๗๐)

๙๘.๐๗๒๗
(๒๔.๔๙)

๑๑๘.๔๑๒๗
(๒๙.๕๗)

๓๖๗.๒๑๖๐
(๙๑.๗๐)

๑. โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนเมืองเพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

๒.๐๐๐๐

(๐.๐๐)

๐.๔๙๙๒
(๒๔.๙๖)

๐.๕๙๙๑
(๒๙.๙๖)

๐.๕๙๙๑
(๒๙.๙๖)

๑.๖๙๗๔
(๘๔.๘๗)

๒. โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน

๒๕.๖๔๐๘

๐.๗๒๔๖
(๒.๘๓)

๓.๕๖๒๐
(๑๓.๘๙)

๖.๗๑๔๐
(๒๖.๑๘)

๙.๘๐๒๓
(๓๘.๒๓)

๒๐.๘๐๓๑
(๘๑.๑๓)

๑๖.๓๐๐๐

(๐.๐๐)

(๐.๐๐)

๔.๑๕๕๙
(๒๕.๕๐)

๗.๔๐๓๙
(๔๕.๔๒)

๑๑.๕๕๙๙
(๗๐.๙๒)

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายประจ�ำ
รวมรายจ่ายประจ�ำ ทั้งสิ้น

๓. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริ ห ารจั ด การความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพและพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองของ
ประเทศ
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สผ. ภายหลังพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

รวมทั้งสิ้น

๔. โครงการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๕.๕๐๐๐

(๐.๐๐)

๔.๑๑๙๗
(๒๖.๕๘)

๓.๕๗๑๑
(๒๓.๐๔)

๗.๘๐๓๙
(๕๐.๓๕)

๑๕.๔๙๔๗
(๙๙.๙๗)

๕. ผลผลิต รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากร
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
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๖๗.๙๔๖๑

๑๐.๘๘๘๑
(๑๖.๐๒)

๑๒.๙๗๕๗
(๑๙.๑๐)

๑๔.๘๓๘๒
(๒๑.๘๔)

๑๓.๙๔๑๐
(๒๐.๕๒)

๕๒.๖๔๓๒
(๗๗.๔๘)

๑๖.๘๑๖๕
(๑๔.๗๒)

๒๒.๕๑๗๘
(๑๙.๗๑)

๒๗.๘๓๔๐
(๒๔.๓๖)

๓๙.๑๙๕๙
(๓๔.๓๐)

๑๐๖.๓๖๔๓
(๙๓.๐๘)

๒๑.๑๑

๒๒.๐๐

๒๒.๐๐

๒๒.๘๙

๘๘.๐๐

๗. ผลผลิต นโยบาย แผน กลไก เพือ่ การ
จัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม และส่งเสริม ๑๑๔.๒๖๘๒
การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายลงทุน
รวมรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้น
๑. โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน
๒. ผลผลิต เครื่องมือ กลไกในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. ผลผลิต นโยบาย แผน กลไก เพือ่ การ
จัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม และส่งเสริม
การผลิตบริโภคทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

๑,๙๘๓.๔๐๕๖ ๒๐๔.๖๕๕๔ ๑๕๔.๓๓๖๗ ๑๓๙.๐๖๘๘ ๒๔๘.๖๙๙๖
(๑๐.๓๒)
(๗.๗๘)
(๗.๐๑)
(๑๒.๕๔)
๔.๙๕๘๙

(๐.๐๐)

๐.๙๖๑๙
(๑๙.๔๐)

(๐.๐๐)

๓.๘๔๙๖
(๗๗.๕๙)

๔.๘๐๙๕
(๙๖.๙๙)

๐.๗๘๗๘

(๐.๐๐)

(๐.๐๐)

(๐.๐๐)

๐.๗๘๒๒
(๙๙.๒๙)

๐.๗๘๒๒
(๙๙.๒๙)

๑๓.๖๗๖๙

(๐.๐๐)

๗.๑๐๕๔
(๕๑.๙๕)

๔.๘๑๘๖
(๓๕.๒๓)

๐.๘๐๘๙
(๕.๙๑)

๑๒.๗๓๓๐
(๙๓.๑๐)

๔. โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน
๑,๙๖๓.๙๘๒๐ ๒๐๔.๖๕๕๔ ๑๔๖.๒๖๙๓ ๑๓๔.๒๕๐๒ ๒๔๓.๒๖๐๗
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพ
(๑๐.๔๒)
(๗.๔๕)
(๖.๘๔)
(๑๒.๓๙)
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายภาพรวม ทั้งสิ้น

๗๔๖.๗๖๐๗
(๓๗.๖๕)

๓๐.๒๙

๒๒.๐๐

๒๒.๐๐

๗๒๘.๔๓๕๘
(๓๗.๐๙)

๒๑.๗๑

๙๖.๐๐

๒,๓๘๓.๘๖๔๒ ๒๗๒.๔๙๗๐ ๒๓๗.๒๒๕๖ ๒๓๗.๑๔๑๖ ๓๖๗.๑๑๒๔ ๑,๑๑๓.๙๗๖๘
(๑๑.๔๓)
(๙.๙๕)
(๙.๙๕)
(๑๕.๔๐)
(๔๖.๗๓)

หมายเหตุ : ๑) ผลผลิต เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ รายจ่ายประจ�ำโอนไปรายจ่ายลงทุน
จ�ำนวน ๗๘๗,๘๓๒ บาท
๒) ผลผลิต นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายจ่ายประจ�ำ
โอนไปรายจ่ายลงทุนจ�ำนวน ๑,๙๙๑,๗๐๕ บาท
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สผ. ภายหลังพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

เป้าหมายรัฐบาลรายจ่ายประจ�ำ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

รวมทั้งสิ้น

๓๓.๐๐๐๐

๒๒.๐๐๐๐

๒๒.๐๐๐๐

๒๑.๓๖๐๐

๙๘.๓๖๐๐

รวมรายจ่ายประจ�ำ 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

๑๐๐.๐๐๐๐
(๑๐๐.๐๐)

(๐.๐๐)

(๐.๐๐)

(๐.๐๐)

๑๐๐.๐๐๐๐
(๑๐๐.๐๐)

รายจ่ายภาพรวม ทั้งสิ้น

๑๐๐.๐๐๐๐

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สผ. ภายหลังพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายจ่ายประจ�ำ
รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายภาพรวม
รายจ่ายภาพรวมเฉพาะ สผ.

งบประมาณ
๔๐๐.๔๕๘๕
๑,๙๘๓.๔๐๕๖
๒,๓๘๓.๘๖๔๒
๔๑๙.๘๘๒๒

เบิกจ่าย
๓๖๗.๒๑๖๐
๗๔๖.๗๖๐๗
๑,๑๑๓.๙๗๖๘
๓๘๕.๕๔๐๙

ร้อยละ
๙๑.๗๐
๓๗.๖๕
๔๖.๗๓
๙๑.๘๒

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สผ.
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กันเหลื่อมปี
๒๓.๗๖๓๓
๘๕๕.๕๑๘๔
๘๗๙.๒๘๑๘
๒๔.๖๓๗๘

Annual Report 2018
ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ กองทุนสิง่ แวดล้อม ภายหลังพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

กันเหลื่อมปี

รายจ่ายประจ�ำ

๑๐๐.๐๐๐๐

๑๐๐.๐๐๐๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐๐๐

รายจ่ายลงทุน

๐.๐๐๐๐

๐.๐๐๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐๐๐

๑๐๐.๐๐๐๐

๑๐๐.๐๐๐๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐๐๐

รายจ่ายภาพรวม

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองทุนสิ่งแวดล้อม
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร
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งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

๘. ระบบการตรวจสอบภายใน

๑๖
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�ำหนดให้
ผู้ตรวจสอบ
๘.
ระบบการตรวจสอบภายใน
ภายในของส่วนราชการมีหน้าที่สอบทาน และประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ตามระเบี
ย บกระทรวงการคลั
ยการตรวจสอบภายใน
ของส ว นราชการ
กํ า หนดให
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�
ำเนิ
นงานของหน่วงยรัวาบดวตรวจภายในหน่
วยงานตามเป้
าหมายพ.ศ.วัต๒๕๕๑
ถุประสงค์
กฎหมาย ระเบียบ
ผู

ต
รวจสอบภายในของส
ว
นราชการมี
ห
น
า
ที
่
ส
อบทาน
และประเมิ
น
ความเพี
ย
งพอของการควบคุ
ม
ภายใน
และการบริ
ห
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งารการดูแลป้องกัน
ความเสี่ยง ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจภายในหนวยงานตามเปาหมาย วัตถุประสงค
ทรัพย์สิน และความคุ
้มค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลต่อฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ ในด้านการให้ข้อคิดเห็น
กฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิ น
ข้อเสนอแนะเพิ่มรวมทั
เติม้ง ให้
ความเชื
คำ� ปรึกมษาอย่
างเที่ยทงธรรมและเป็
การดู
แลปองกั่อนมัทรั่นพและให้
ยสิน และความคุ
คาของการใช
รัพยากร เพื่อเปนนขอิอมูสลระ
ตอฝายบริหารและหนวยรับตรวจ
กระบวนการปฏิ
ของส�
ำนั่อกมังานนโยบายและแผนทรั
พยากรธรรมชาติ
ในดานการใหบขัต
อคิิงดานตรวจสอบภายใน
เห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ให
ความเชื
่น และใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเป
นอิสระ และสิ่งแวดล้อม (สผ.)
ประกอบด้วย ๔ ขัน้ ตอน คือกระบวนการปฏิ
การวิเคราะห์
ละประเมินความเสี
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
บัติงแานตรวจสอบภายใน
ของสํย่ านังกวางแผนการตรวจสอบ
งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และรายงานผล
และติดตามผลการตรวจสอบ
(สผ.) ประกอบดวย ๔ ขั้นตอน คือ การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง วางแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ
และรายงานผลและติดตามผลการตรวจสอบ

ขอทักทวง ขอสังเกต จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี

แผนการตรวจสอบ
หรือแนวทาง
การตรวจสอบ
ของกลุม
ตรวจสอบภายใน
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

วิเคราะห
และประเมินความเสี่ยง
รายงานผลและติดตาม
ผลการตรวจสอบ

วางแผนการตรวจสอบ

การตรวจสอบ
ประจําป
ของกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติงานตรวจสอบ

นโยบายเลขาธิการ สผ.

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สผ. ได้ด�ำเนินการตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน จ�ำนวน ๘ เรื่อง ดังต่อไปนี้
๑) สอบทานการควบคุมภายใน
๒) ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
๓) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
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๔) ตรวจสอบด้านสารสนเทศ
๕) ตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและทางแพ่ง
๖) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช�ำระ
๗) ตรวจสอบการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
๘) ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน
ผลการตรวจสอบ
การด�ำเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และกลุม่ ตรวจสอบภายในได้ให้ขอ้ คิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ส่วนที่

๒

ผลการปฏิบัติราชการ
๑. ผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ผลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

๑. ผลการดำ�เนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 		
(มาตรา ๔๔) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการและข้าราชการ
พลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค�ำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.)
เป็นผูป้ ระเมินส่วนราชการ ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติ
รับทราบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ซึ่งผลความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ สผ. ทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้
ตารางสรุปผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๕ องค์ประกอบ
Function Base

Agenda Base

Area Base

Innovation
base

Potential Base

สรุปผล
การประเมิน

l

l

-

l

l

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ : ผลประเมินในแต่ละองค์ประกอบ

30

l

หมายถึง ผลการด�ำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย
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ตารางสรุปผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
การประเมินรอบที่ ๑
การประเมินรอบที่ ๒
ประเด็นการประเมิน
ผลการ
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงาน
1. Function ๑) ปริมาณการปล่อยก๊าซ
ร้อยละ ๑๑ ร้อยละ ๑๒
Base
เรือนกระจกลดลง
(ประเมินใน
รอบที่ ๒)
๒) จ� ำ นวนพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ๑ พื้นที่
๑ พื้นที่
๕ พื้นที่
๖ พื้นที่
การคุ ้ ม ครองทรั พ ยากร
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสมจากการมี
มาตรการ/แนวทางปฏิบตั /ิ
แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่
๓) การติ ด ตามโครงการ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ที่ผ่านการประเมิน EIA
๔๔.๙๖
๔๖.๔๖
๔๔.๙๖
๔๙.๕๓
๓.๑) ร้อยละของโครงการ
ที่ ผ ่ า นการประเมิ น EIA
ที่ ส ามารถตรวจได้ และ
รั ก ษ า ม า ต ร ก า ร ต า ม
รายงาน EIA
๓.๒) ร้อยละของโครงการ ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ที่ ผ ่ า นการประเมิ น EIA ๔๒.๖๘
๒๗.๐๕
๔๒.๖๘
๕๕.๘๓
ที่ได้จัดส่งรายงาน Monitor
ร้อยละ
ร้อยละ
2. Agenda ๑ ) ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ส ร ้ า ง ร้อยละ
ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
Base
ความรั บ รู ้ ค วามเข้ า ใจ
๑๐๐
(๑๒ กิจกรรม)
แก่ประชาชน
๑.๑) ร้อยละการด�ำเนินการ
ตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร้อยละ
ร้อยละ
๑.๒) ร้ อ ยละการชี้ แ จง ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ที่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ (ถ้ามี)
(ต.ค.-ธ.ค.
๖๐)
๒) จ�ำนวนการจัดหาที่ดิน ๘๓,๕๐๐ ไร่ ๙๙,๙๑๖-๐- ๔๐๗,๐๐๐ ไร่ ๔๙๖,๐๔๖๒-๒๓.๑๗ ไร่
๑๗.๘๐ ไร่
• ป่าสงวน • ป่าสงวน • ป่าสงวน • ป่าสงวน
๘๐,๐๐๐ ไร่ ๙๕,๗๐๔-๒- ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ๒๔๔,๖๕๕๑-๔๒.๓๗ ไร่
• ป่าชายเลน ๘๐ ไร่
• ป่าถาวร
•
•
ป่
า
ชายเลน
๓,๕๐๐ ไร่
๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ป่าถาวร
๔,๒๑๑-๑- • ป่าชายเลน ๒๔๑,๐๑๘๓๗.๘๐ ไร่ ๗,๐๐๐ ไร่ ๑-๒๑ ไร่
• ป่าชายเลน
๑๐,๓๗๒-๓๕๙.๘๐ ไร่
องค์ประกอบ
การประเมิน

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

l

l

l

สูงกว่า
เป้าหมาย

l

l

-

l
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ตารางสรุปผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
Agenda ส� ำ คั ญ ตามที่
รัฐมนตรีกำ� หนด
๓) การประเมิ น ผลและ
รายงาน EIA EHIA และ
COP

3. Area Base
4. Innovation ๑) การพั ฒ นานวั ต กรรม
Base
- ก า ร ยื่ น ล ง ท ะ เ บี ย น
รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Monitor)
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๒) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

การประเมินรอบที่ ๑
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ด�ำเนินงาน
สภา
สภา
นิติบัญญัติ นิติบัญญัติ
แห่งชาติ
แห่งชาติ
พิจารณาให้ ลงมติในวาระ
ความเห็น ที่ ๓ เห็น
ต่อ พ.ร.บ. สมควร
ส่งเสริมและ ประกาศใช้
รักษาคุณภาพ (ร่าง) พ.ร.บ.
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ
แห่งชาติ
ฉบับแก้ไข สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
(ฉบับที่ ....)
พ.ศ. ….
เมื่อวันที่ ๑๙
ม.ค. ๒๕๖๑
(ประเมินใน
รอบที่ ๒)

ด�ำเนิน
กิจกรรม
ได้ร้อยละ
๘๐
5. Potential ๑) การจัดท�ำและด�ำเนิน วัดผลการ
การตามแผนการขับเคลือ่ น ด�ำเนินงาน
Base
และการใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ
จ่ายเงิน
งบประมาณ
ของส่วน
ราชการ
ในช่วง
๖ เดือนแรก
ตามหลัก
เกณฑ์ที่
ก�ำหนด
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ด�ำเนิน
กิจกรรม
ได้ร้อยละ
๑๐๐
ผลการ
ด�ำเนินงาน
ได้ร้อยละ
๘๗.๕๐
ผลการ
เบิกจ่าย
ได้ร้อยละ
๕๘.๗๑

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินรอบที่ ๒
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ด�ำเนินงาน
(ร่าง)
(ร่าง)
อนุบัญญัติ อนุบัญญัติ
ที่ออกตาม ที่ออกตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริม พ.ร.บ.ส่งเสริม
และรักษา และรักษา
คุณภาพ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
แห่งชาติ
ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ ๒)
ลงประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในราชกิจจา- ลงประกาศ
นุเบกษา
ในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว
จ�ำนวน
๒ ฉบับ
พิจารณาจาก ด�ำเนินการ
คุ ณ ภาพของ แล้วเสร็จ
น วั ต ก ร ร ม
ต ้ อ ง มี ผ ล
การประเมิ น
ตั้ ง แ ต ่ ๕ ๐
คะแนน ขึน้ ไป
ด�ำเนิน
กิจกรรม
ได้ร้อยละ
๘๐ ขึ้นไป
วัดสมรรถนะ
ในการส่ง
มอบผลผลิต
และการใช้
จ่ายเงิน
งบประมาณ
เพื่อแสดง
ถึงศักยภาพ
ของส่วน
ราชการ
ในรอบ
๑๒ เดือน

ด�ำเนิน
กิจกรรม
ได้ร้อยละ
๑๐๐
ผลการ
ด�ำเนินงาน
ได้ร้อยละ
๙๗.๕๐
ผลการ
เบิกจ่าย
ได้ร้อยละ
๗๖.๘๗

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

l

-

-

l

สูงกว่า
เป้าหมาย
l

l

สูงกว่า
เป้าหมาย
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ตารางสรุปผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต่อ)
องค์ประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
๒) การด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนปฏิรูปองค์การ

การประเมินรอบที่ ๑
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ด�ำเนินงาน
ความครบ ความครบ
ถ้วนของ
ถ้วนของ
ข้อมูล
ข้อมูล
ที่กำ� หนด
ที่กำ� หนด
ให้จัดท�ำ
ให้จัดท�ำ
แผนปฏิรูป แผนปฏิรูป
องค์การ
องค์การ
(ส่วนที่ ๒- (ส่วนที่ ๒ส่วนที่ ๓)
ส่วนที่ ๓)
ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

การประเมินรอบที่ ๒
ผลการ
ค่าเป้าหมาย
ด�ำเนินงาน
พิจารณาจาก ข้อเสนอการ
แบบฟอร์ม เปลี่ยนแปลง
การจัดท�ำ ในระยะ ๓ ปี
(ปีงบประมาณ
ข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลง พ.ศ. ๒๕๖๒ในระยะ ๓ ปี ๒๕๖๔)
(ปีงบประมาณ • ความครบ
พ.ศ. ๒๕๖๒- ถ้วนของ
ประเด็นตาม
๒๕๖๔)
• ความครบ ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ถ้วนของ
ประเด็นตาม • ผลผลิต
(Output)
ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กำ� หนดใน
• ผลผลิต
แต่ละประเด็น
(Output) ต้องเป็น
ที่กำ� หนดใน รูปธรรมและ
แต่ละประเด็น สามารถวัดผล
ได้เมื่อสิ้น
ต้องเป็น
รูปธรรมและ ปีงบประมาณ
สามารถวัดผล ในแต่ละปี
ได้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ
ในแต่ละปี

ผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

l

หมายเหตุ: ผลประเมินตัวชี้วัด l หมายถึง ผ่าน (ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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๒. ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แบ่งได้
๑๕ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑ การด�ำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
		 ๒.๑.๑ การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
			
สผ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป้าหมายที่ ๑๒ แผนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
			
๑) ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�ำเนินงานด้านการผลิตและการ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ การขับเคลือ่ นโรดแมปการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Consumption and Production:
SCP Roadmap) ในภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดเมืองยั่งยืน จ�ำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต�ำบล
หนองบัวใต้ จังหวัดตาก เทศบาลต�ำบลกุฎโง้ง จังหวัดชลบุรี เทศบาลต�ำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท�ำ (ร่าง) แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัด
สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระยะต่อไป
			
๒) จัดท�ำข้อมูลรายงานผลการด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานการทบทวนการด�ำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติ โดยสมัครใจ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (Voluntary National Review: VNR) ซึ่งประกอบด้วย ผลการด� ำเนินงานโดยสรุปของทุกเป้าหมาย และ
ผลการด�ำเนินงานเชิงลึกในเป้าหมายที่ ๖ ๗ ๑๑ ๑๒ ๑๕ และ ๑๗ ทั้งนี้ สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท�ำงานขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ได้จัดท�ำผลการด�ำเนินงานโดยสรุป ผลการด�ำเนินงาน
เชิงลึก และ Infographic แสดงผลการด�ำเนินงานเป้าหมายที่ ๑๒ เพือ่ ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�ำ Voluntary National
Review: (VNR) ส�ำหรับเผยแพร่ให้กบั ผูส้ นใจ โดยเฉพาะในระหว่างการจัดกิจกรรมคูข่ นานการประชุมหารือทางการเมืองระดับสูง
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) เมื่อเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๑ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

34
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๓) ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ เพื่อศึกษาวิธีการค�ำนวณของตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป้าหมายที่ ๑๒ และวิเคราะห์แนวทางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นระบบ
โดยมีการคัดเลือกตัวชี้วัดที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด (จากทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด) และมีการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
ติดตามประเมินผล/ตรวจสอบข้อมูล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในข้อมูลของประเทศไทย ทีต่ อ้ งรายงานต่อประชาคมโลก โดยตัวชีว้ ดั
ที่ได้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์วิธีการค�ำนวณ และก�ำหนดแนวทางการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 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�ำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้และบูรณาการข้อมูลด้านความยั่งยืนในรอบการรายงานของบริษัท ผลการศึกษาที่ได้
น�ำมาประมวลผลและรวบรวมจัดเก็บอย่างเป็นระบบต่อไป

			
๔) ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สผ. และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เรือ่ ง การสนับสนุนการสร้างองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเป้าหมายที่ ๑๒ (สร้างหลัก
ประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๒ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยก�ำหนดกรอบ
ความร่วมมือในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปแบบต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการสนับสนุนและขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์
และข้อมูลทางวิชาการ นอกจากนี้ สผ. ยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนและเสริมสร้างองค์ความรู้ภายใต้บันทึกความร่วมมือฯ
โดยจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ในการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๖ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๒ ให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. เพื่อให้สามารถน�ำความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท�ำ
รายงานความยั่งยืนของ สผ. ต่อไป
			
สผ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ได้ดำ� เนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ได้ประสานข้อมูลจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละเป้าประสงค์
เพื่อจัดท�ำข้อมูลรายงานผลการด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
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สผ. จัดท�ำแผนที่น�ำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศก�ำหนดไว้ และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด�ำเนินงานและแผนปฏิบัติการรายสาขา และได้มีการ
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓
ในกระบวนการจัดท�ำแผนระดับพื้นที่ จนประสบความส�ำเร็จในพื้นที่น�ำร่อง ๑๗ จังหวัด ๓๒ เทศบาล และขยายพื้นที่
ด�ำเนินงานในอีก ๖๐ จังหวัด ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ รวมทั้ง ได้ด�ำเนินการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่น� ำร่อง ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย อุดรธานี กลุ่มจังหวัดลุ่มน�้ำเจ้าพระยา และกลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และการบูรณาการประเด็นด้านการ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ในการวางนโยบายและแผน
รายสาขา ใน ๓ สาขาน�ำร่อง ได้แก่ สาขาสาธารณสุข ด�ำเนินการร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สาขาการตัง้ ถิน่ ฐานและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ด�ำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และสาขาการท่องเที่ยว ด�ำเนินการ
ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

		 ๒.๑.๒ การด�ำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
			
๑) การจัดท�ำโรดแมปการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑-๒๕๗๙)
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สผ. จัดท�ำโครงการจัดท�ำโรดแมปการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(๒๕๖๑-๒๕๗๙) เพื่อให้สอดรับต่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ โดยก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
ในมิตกิ ารอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การด�ำเนินงานประกอบด้วย
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม นโยบายและแผนในระดับต่างๆ เพือ่ วิเคราะห์ความเชือ่ มโยงไปสูก่ ารจัดท�ำผลผลิตโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนในแต่ละระดับ การจัดประชุมระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมระดับประเทศ การจัดประชุมชี้แจง และ
เผยแพร่ผลการประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงาน ผลผลิตที่ได้ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) แผนที่นำ� ทาง (Road Map) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) และแผนแม่บทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๗๙) ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยมีกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระยะยาวในลักษณะการบูรณาการ และการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ และเป็น
ส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นในการมุง่ สูป่ ระเทศไทย ๔.๐ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
			
๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
			
ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) มีพันธกรณีในการจัดส่งข้อมูล
บัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศต่อส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ทุก ๒ ปี สผ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) ซึง่ เป็นการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้จดั ท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทัง้ เป็นมาตรฐาน
สากล สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยได้รบั การสนับสนุนจากกรมสิง่ แวดล้อมและพลังงานออสเตรเลีย (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�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่จัดเก็บในระบบ
TGEIS เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในอนาคต นอกจากนี้ ได้มกี ารศึกษาการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อพัฒนาข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ป่าไม้เพิม่ เติม ซึง่ ช่วยให้สามารถประเมินข้อมูลย้อนหลัง และท�ำให้การประเมินข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย�ำ และทันต่อเหตุการณ์
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๒.๒ การด�ำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 ๒.๒.๑ การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
			
สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ด�ำเนินการ ดังนี้
			
๑) แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกรและการรุกล�้ำเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�ำ้ และการจัดสรรที่ดินโดยไม่เป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดิน
ของชุมชน มีการส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบชุมชน สหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำที่เหมาะสม รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุน
การด�ำรงชีวิต โดยเน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ก�ำหนดพื้นที่เป้าหมายด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
จ�ำนวน ๘๘๐ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๒๒๗,๒๐๔-๓-๓๓.๔๔ ไร่ ดังนี้
ตารางสรุปพื้นที่เป้าหมายด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
เป้าหมาย
ล�ำดับ

ประเภทที่ดิน

พื้นที่ จังหวัด

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

๑

ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๓๗

๖๑

๒

ป่าชายเลน

๔๘๒

๒๑

๒๘,๒๐๔-๑-๕๘.๐๒

๓

ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน

๙๐

๒๐

๔

๒๙
ที่ดิน
สาธารณประโยชน์

๕

ที่ราชพัสดุ

๖

ออกหนังสืออนุญาตแล้ว
พื้นที่ จังหวัด

๑,๐๖๑,๔๕๕-๑-๘๖.๙๕ ๘๗

เนื้อที่
(ไร่)

ส่งเสริมและ
จัดคนลง
พัฒนาอาชีพ
(พื้นที่)
(พื้นที่)

๔๙

๓๘๐,๓๗๘-๒-๗๑.๔๑

๙๘

๗๗

๑๔

๕

๑๑,๑๔๔-๑-๖๑

๑๕

๑

๑๑๐,๒๒๓-๒-๔๕

๒๐

๗

๑๓,๑๘๐-๒-๘๕

๒๗

๒๒

๑๒

๑๐,๘๗๘-๑-๖.๐๗

๖

๔

๒,๕๙๐-๐-๔๐

๑๗

๑๖

๗

๖

๖,๘๖๔-๐-๔๘

-

-

-

๔

๒

ที่ดินสงวน
เพื่อกิจการนิคม
ในนิคม
สร้างตนเอง

๓๕

๓๐

๙,๕๗๘-๓-๘๘.๙๕

-

-

-

๔

-

รวมทั้งสิ้น

๘๘๐

๗๐

๕๕

๔๐๗,๒๙๓-๓-๒๑.๔๑

๑๖๕

๑๑๘

๑,๒๒๗,๒๐๔-๓-๓๓.๔๔ ๑๒๗

			
ทั้งนี้ ได้จัดที่ดินให้แก่ประชาชนไปแล้ว ๑๖๕ พื้นที่ ๖๑ จังหวัด ๔๕,๓๒๙ ราย ๕๗,๑๕๓ แปลง
และมีพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว ๑๑๘ พื้นที่ ๕๖ จังหวัด ภายใต้กรอบการด�ำเนินงาน ๖ ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning ด้านการพัฒนาแหล่งน�ำ้ และการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดท�ำเมนูอาชีพเชิงบูรณาการ ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ด้านการ
สนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุน และด้านการส่งเสริมและจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
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๒) เพิม่ ประสิทธิภาพการขับเคลือ่ นการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชน ตามนโยบายรัฐบาล ของ คทช. โดยสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดที่ดินท�ำกิน
ให้ชุมชน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่การจัดที่ดินท� ำกินให้ชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อน
การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยก�ำหนดเป้าหมายในระดับพื้นที่ท�ำกิน
ให้ชุมชนทั้ง ๔ ภูมิภาค
			
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (ระยะที่ ๒)
โดยพัฒนาระบบติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน ของ คทช. และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน และระบบเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ทางด้านที่ดินและทรัพยากรดินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้ได้ระบบติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน ภายใต้ระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน
ซึ่งจะเน้นการพัฒนาระบบติดตามผลการด�ำเนินงาน และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ให้สามารถบูรณาการ
ทางด้านข้อมูล และท�ำให้การบริหารจัดการพื้นที่จัดที่ดินท�ำกินให้แก่ราษฎรมีความเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

		 ๒.๒.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�ำ้
			
สผ. ได้สร้างเครือ่ งมือส�ำหรับการบริหารจัดการพืน้ ทีล่ มุ่ น�้ำ ด้วยการจัดท�ำระบบจ�ำแนกสถานภาพลุม่ น�ำ้
ของประเทศไทย ด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการรวบรวมตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ และใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ประเมินสถานภาพลุม่ น�ำ้ หลักและลุม่ น�ำ้ สาขา และเน้นให้หลายภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนินการในพื้นที่ลุ่มน�้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะน�ำไปจัดท�ำแนวทางและมาตรการ
อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพนื้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และล�ำดับความส�ำคัญ นอกจากนี้ ยังท�ำการคัดเลือกพืน้ ทีน่ ำ� ร่องในพืน้ ที่
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ลุ่มน�้ำที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนินการ เพื่อจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไป
เป็นต้นแบบ ปรับใช้กบั พืน้ ทีล่ มุ่ น�้ำอืน่ ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ สผ. ได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน�้ ำภาคเหนือที่มีความวิกฤติหรือจ� ำเป็นเร่งด่วน ๗ พื้นที่ พร้อมทั้งให้ภาคส่วนในพื้นที่ร่วมให้
ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการฯ ด้วย
		 ๒.๒.๓ การผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก
			
สผ. ด�ำเนินการจัดท�ำแผนขับเคลือ่ นพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าแก่งกระจาน เพือ่ ผลักดันให้พนื้ ทีก่ ลุม่ ป่าแก่งกระจาน
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย ผลการด�ำเนินงานสามารถป้องกันและปราบปราม
การกระท�ำความผิดเกีย่ วกับป่าไม้และสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ เช่น รายการวิทยุ
สื่อออนไลน์ ภาพยนตร์ และสารคดี เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนพื้นที่มากยิ่งขึ้น
มีการจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการติดตามสถานภาพสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบ และอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า สร้างภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ระหว่างชุมชน
และเจ้าหน้าที่ และด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดที่ดิน
ท�ำกิน การส่งเสริมเกษตรกรรมและปศุสตั ว์ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การส่งเสริมอัตลักษณ์ ชาติพนั ธุ์ วิถชี วี ติ วัฒนธรรม
ประเพณี ภาษา และส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจากนี้
ได้ด�ำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่าเพื่อพิจารณาและติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่
รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่

		 ๒.๒.๔ การด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
			
สผ. ด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ดำ� เนินงาน
ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม ได้ แ ก่ การเสนอเป้ า หมายการด� ำ เนิ น งานลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ (Nationally
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ และการมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ป ระเทศก� ำ หนด
(Nationally Determined Contribution: NDC) ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๓ และได้จัดท�ำแผนที่น�ำทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ ซึ่ง สผ. ได้ติดตามประเมินผลตามเป้าหมายและน�ำเสนอในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี
ต่อส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเริ่มติดตามผลการด�ำเนินงาน
NAMAs ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ซึ่งผลการลดก๊าซเรือนกระจกใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ พบว่า สามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ ๔ ๑๐ และ ๑๑ ตามล�ำดับ เทียบกับกรณีปกติ ใน พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�ำ (ร่าง)
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แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนที่น�ำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
การปฏิบตั งิ านการขับเคลือ่ นและเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนทีน่ ำ� ทาง
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓ ตลอดจนเป็นแนวทางในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงาน
การลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน

		 ๒.๒.๕ การปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
			
สผ. ด�ำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และการปฏิรูป
กฎหมาย ดังนี้
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๑) สผ. ได้พฒ
ั นาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพือ่ จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ระดับประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และการด�ำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ในรูปแบบ Web Application ให้สามารถสืบค้น และแสดงผลข้อมูลที่ตอบสนอง
ต่อประเด็นการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึง นโยบาย และแผนระดับชาติ ซึ่งคลังข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง การน�ำไปใช้ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศในเชิงทรัพย์สินทางปัญญา การเก็บรักษา
เพือ่ การอนุรกั ษ์และน�ำไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานและชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้แหล่งข้อมูลและตัวอย่างความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
			
๒) สผ. ได้ดำ� เนินการจัดท�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... (โดยการ
สนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) เสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ (กอช.) ซึ่ง กอช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากร
พันธุกรรมและทรัพยากรชีวภาพ ใน กอช. เป็นประธาน และ สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ) ท�ำหน้าที่ในการพิจารณา (ร่าง)
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางที่ยกระดับและเติมเต็มช่องว่างของการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยมีสาระส�ำคัญครอบคลุมการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม การควบคุมผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการเสริมสร้าง
สมรรถนะและแรงจูงใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้ง บทก�ำหนดโทษ
		 ๒.๒.๖ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
			
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) (คณะอนุกรรมการ
SEA) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายหน่วยงานหลัก คือ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกัน ในการขับเคลื่อน
การประเมิน SEA และผลการด�ำเนินงานได้นำ� เสนอต่อ กพย. เห็นชอบในหลักการ ดังนี้
			
๑. (ร่าง) ข้อเสนอต่อการจัดท�ำ SEA ๓ เรื่อง คือ ๑) ประเภทแผนงาน ๘ แผน ได้แก่ แผนพลังงาน
และปิโตรเลียม แผนคมนาคม แผนทรัพยากรแร่ ผังเมืองตามที่คณะกรรมการผังเมืองก� ำหนด แผนจัดการลุ่มน�้ำและชายฝั่ง
ทะเล แผนจัดการนิคมขนาดใหญ่ แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ และโครงการ Megaproject ที่นอกเหนือจาก ๗ แผน ข้างต้น
๒) กลไกการท�ำรายงาน ต้องท�ำโดยบริษทั ทีป่ รึกษาหรือมหาวิทยาลัยทีข่ นึ้ ทะเบียนผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
ไว้กับกระทรวงการคลัง และ ๓) กลไกการพิจารณา เสนอให้คณะกรรมการนโยบายแต่ละด้านเป็นผู้พิจารณา โดยมีการ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ SEA ภายใต้ กพย. ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับการศึกษา และมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม
ประเมินผล SEA ในภาพรวม
			
๒. (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เน้นให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ทั้งนี้
กลไกการบังคับใช้ในระยะแรกจะออกเป็นระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....
และเร่งด�ำเนินการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน SEA ให้แก่ทุกภาคส่วน ตามข้อเสนอของแผนการปฏิรูปประเทศ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
		 ๒.๒.๗ การปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดท�ำรายงาน EIA และ EHIA
			
สผ. ด�ำเนินการตามขั้นตอนการจัดท�ำพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรองรับมาตรา ๕๘ และ ๒๗๘ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
พระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว เป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ในส่วนที่ ๔ เรื่อง การจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย สผ. จะต้องด�ำเนินการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง
จ�ำนวน ๙ ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มีมติเห็นชอบกับกฎหมายล�ำดับรองแล้วทั้ง ๙ ฉบับ และได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๒ ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
ปฏิบัติหน้าที่แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการด�ำเนินการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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		 ๒.๒.๘ การจัดท�ำกรณีศึกษาเมืองต้นแบบ ระดับท้องถิ่นและชุมชน
			
สผ. ด�ำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชนทีย่ งั่ ยืน เพือ่ จัดท�ำแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนเชิงนิเวศ (Ecological City: Eco-City) สูก่ ารปฏิบตั ิ
ในพื้นที่ และจัดท�ำแนวปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สู่สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสมดุลเชิงระบบนิเวศที่ค�ำนึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับกับฐานทรัพยากรของพืน้ ที่ โดยโครงการได้กำ� หนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเมืองเชิงนิเวศ
ตามการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทย แบ่งเป็น ๖ ระบบนิเวศ ได้แก่ เมืองนิเวศภูเขาและหุบเขา
ภาคเหนือ เมืองนิเวศทีร่ าบลุม่ ภาคกลาง เมืองนิเวศทีร่ าบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองนิเวศชายฝัง่ และคาบสมุทร และเมือง
นิเวศเกาะ ทั้งนี้ สผ. ได้นำ� รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเมืองนิเวศไปปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบ จ�ำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาล
นครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ต้นแบบเมืองนิเวศที่ราบลุ่มภาคกลาง) และเทศบาลต� ำบลน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด (ต้นแบบเมืองนิเวศชายฝั่งและคาบสมุทร) ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเมือง มีการวางแผนและจัดท�ำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองและชุมชนเชิงนิเวศ
เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
		 ๒.๒.๙ การพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม
			
สผ. ด�ำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของกองทุนสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการใช้จา่ ยเงิน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกองทุนสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้กองทุนสิง่ แวดล้อมมีการ
บริหารงานที่เป็นอิสระ เกิดความคล่องตัว เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น�ำ้ เสีย และของเสียอันตรายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการเตรียมการศึกษาแนวทางการปฏิรปู กองทุนสิง่ แวดล้อม เพือ่ รองรับแผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน�ำผลการศึกษามาก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินการพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม
ให้มคี วามชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รองรับกับแผนการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ต่อไป
๒.๓ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการด�ำเนินการด้านกฎหมาย
		 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ได้มกี ารพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
และการด�ำเนินการด้านกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 ๒.๓.๑ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ
			
สผ. ด�ำเนินการยกร่างบทบัญญัติ เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อความสอดรับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๘ และแผนการ
ปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยยกร่างบทบัญญัตเิ พือ่ แก้ไขพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามข้อเสนอแผนการปฏิรปู ประเทศแล้วเสร็จ และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ สผ. ด�ำเนินการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง จ�ำนวน ๙ ฉบับ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าว ท�ำให้ ๑) ระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย ได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสมสอดรับกับรูปแบบ
และทิศทางการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ รวมถึงตอบสนองต่อความตื่นตัวของภาคประชาชนในสิทธิการมีส่วนร่วม
ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการ และ ๒) ส่งผลให้การด�ำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีประเด็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การมอบอ�ำนาจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ การก�ำหนดอายุรายงานที่เห็นชอบแล้ว และบทลงโทษหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก่อสร้างไปก่อน เป็นต้น
			
สผ. ได้ดำ� เนินการปรับปรุง ยกร่าง และประกาศใช้กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของ สผ. ที่ส�ำคัญจ�ำนวน ๑๐ ฉบับ ประกอบด้วย
			
๑. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
			
๒. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง
การจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
			
๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง วันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๐
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๔. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และแนวทางในการจัดท�ำรายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๙ ง
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
			
๕. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เรือ่ ง นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
			
๖. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครอง
สิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีอ่ �ำเภอบ้านแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ายาง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี และอ�ำเภอหัวหิน
อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๕๒ ง วันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๖๑
			
๗. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางในการจัดท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อำ� เภอบ้านแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ายาง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ
๑๕๒ ง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
			
๘. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอ
บางละมุงและอ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง วันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑
			
๙. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการมอบหมายหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอืน่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เกีย่ วกับการด�ำเนินการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
			
๑๐. ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๖ ง
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
			
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย สผ. ร่วมกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. .... เพือ่ ออกมาเป็นกฎหมายใหม่ในการจัดการกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย
		 ๒.๓.๒ การด�ำเนินการอื่นๆ ด้านกฎหมาย
			
สผ. มีภารกิจในการด�ำเนินงาน ด้านกฎหมาย ได้แก่ การด�ำเนินคดีปกครอง การเป็นพยานและ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา การชีแ้ จงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้าง
ทีป่ รึกษาและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ และการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โดยการด�ำเนินคดีปกครอง สผ. ได้ดำ� เนินคดีปกครองไปแล้ว จ�ำนวน ๑๑๗ คดี โดยแบ่งออกเป็น คดีปกครองที่อยู่ระหว่างการ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
พิจารณาคดีของศาลปกครอง จ�ำนวน ๕๙ คดี และคดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาดแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยคดีที่ศาลปกครองสูงสุด
มีคำ� พิพากษาแล้ว คดีทไี่ ม่มกี ารอุทธรณ์ และคดีทศี่ าลอนุญาตให้มกี ารถอนฟ้อง จ�ำนวน ๕๘ คดี ทัง้ นี้ มีคดีทเี่ ข้ามาใหม่ จ�ำนวน ๘ คดี
ซึ่งเนื้อหาการฟ้องร้องด�ำเนินคดีปกครองส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบกับรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน ๗ คดี และการพิจารณาการเป็นผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จ�ำนวน ๑ คดี และ สผ. ยังได้รับค�ำสั่งศาลให้จัดส่งพยานหลักฐานและเชิญเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความเห็นด้านวิชาการ
ประกอบการพิจารณาคดีดา้ นสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในส่วนของศาลยุตธิ รรม และศาลปกครอง จ�ำนวน ๙ คดี ส�ำหรับการด�ำเนินงานอืน่ ๆ
ด้านกฎหมาย สผ. ยังได้ด�ำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๗ เรื่อง
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน ๑ เรื่อง การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย จ�ำนวน ๑๖๐ เรื่อง
การตรวจพิจารณาร่างสัญญา จ�ำนวน ๔๖ ร่างสัญญา และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๓๕ ราย
ตารางสรุปการด�ำเนินงานด้านกฎหมายของ สผ.
การด�ำเนินงาน
การด�ำเนินคดีปกครอง

จ�ำนวน
๑๑๗ คดี

- คดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาด

๕๘ คดี

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

๕๙ คดี

การเป็นพยานและผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา

๙ คดี

การชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐานต่อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๗ เรื่อง

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑ เรื่อง

การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย
การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑๖๐ เรื่อง
๔๖ ร่างสัญญา
๓๕ ราย

๒.๔ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
		 ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญๆ ประกอบด้วย ความร่วมมือทวิภาคีดา้ นสิง่ แวดล้อม ความตกลง
พหุภาคีดา้ นสิง่ แวดล้อม และกรอบอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม มีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ ดังนี้
		 ๒.๔.๑ ความร่วมมือทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
			
๑) ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
				 รั ฐ บาลไทย โดยกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกั บ รั ฐ บาลเยอรมนี
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โดยกระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesministerium fữr Umwelt, Naurschutz und nukieare Sincherheit: BMU) ด�ำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในลักษณะทวิภาคี (Bilateral) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระดับนโยบาย ซึ่งได้กำ� หนดให้มีการด�ำเนินงานร่วมกันภายใต้
แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
การด�ำเนินงานตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยสนับสนุนความช่วยเหลือทางวิชาการ
รวมทั้ง การเงินภายใต้กรอบการพิจารณาในราย ๒ ปี ซึ่งรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อด�ำเนิน
แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมนี เป็นระยะเวลา ๔ ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนาสภาพภูมิอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรับผิดชอบหลักของประเทศไทย ได้แก่ สผ. กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน�ำ้ และกรมการข้าว
นอกจากนี้ สผ. ปฏิบัติหน้าที่หลักในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างไทย-เยอรมนี ในระหว่างวันที่
๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อร่วมกันก�ำหนดกรอบความร่วมมือด้านวิชาการและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็น
ความสนใจร่วมกันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			
๒) ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทย-เครือรัฐออสเตรเลีย
				 สผ. ร่วมกับ กรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานออสเตรเลีย (Australian Department of the
Environment and Energy: DoEE) มีความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
(Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) ซึง่ น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และเปิดตัวระบบ TGEIS เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ประเทศออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค วิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณ ในการพัฒนาระบบ TGEIS
ตามแนวทางของคูม่ อื การประเมินบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกระดับประเทศ การพัฒนาระบบ TGEIS จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ประกอบในรายงานแห่งชาติ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี
เสนอต่อส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถสนับสนุนในการก�ำหนด
นโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย สผ. ได้พฒ
ั นาระบบ TGEIS แล้วเสร็จ
และเริ่มใช้งานใน พ.ศ. ๒๕๖๑
		 ๒.๔.๒ ความร่วมมือพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ สผ. ท�ำหน้าที่หน่วยประสานงานกลาง
ของความตกลงพหุพาคีดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ และพันธมิตรเครือข่ายการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ
อย่างยัง่ ยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ซึง่ มีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ ดังนี้
			
๑) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
				 ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological
Diversity: CBD) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ และเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็น
พิธีสารภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดย สผ. ด�ำเนินงานในกรอบอนุสัญญาที่สำ� คัญ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
				 (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ฉบับที่ ๖ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์และการประเมินผลความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ น�ำเสนอข้อมูลปัจจุบันด้านสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวจะถูกจัดส่งให้ส�ำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Global Biodiversity Outlook: GBO)
ฉบับที่ ๕ ต่อไป
				 (๒) เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่
การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๒ (SBSTTA-22) และการประชุมคณะที่ปรึกษา
ด้านการด�ำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (SBI-2) ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งผลจาก
การประชุมและข้อเสนอแนะจะได้น�ำเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔
การประชุมสมัชชาภาคีพธิ สี ารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๙ และการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง ณ เมืองชาร์ม
เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาชาร์ม เอล เชค เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการ
อนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๗๓) รวมถึงวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๑-๒๐๒๐
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) และเป้าหมายไอจิ ตลอดจนแนวทางการด� ำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพหลังสิ้นสุด
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 มีประเด็นที่สำ� คัญ คือ การด�ำเนิน
กิจกรรมภายใต้แผนการด�ำเนินงาน รอบที่ ๑ (ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๑๘) ตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๔ จนถึงปัจจุบัน การประเมินด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศใน
๔ ภูมภิ าค ได้แก่ Africa, Americas, Asia and Pacific and Europe and Central Asia และ การประเมินความเสือ่ มโทรมของ
ดินและการฟืน้ ฟู พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นดังกล่าว รวมถึงแผนการด�ำเนินงานรอบต่อไปของเวทีวทิ ยาศาสตร์
และนโยบายฯ ทัง้ นี้ รายงานการประเมินด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงานสถานภาพ
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�ำหรับคณะทูตานุทูต
รัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ณ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี)
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ รวมทั้ง วิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติให้กบั คณะทูตานุทตู ประเทศรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก หน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย และองค์กรระหว่างประเทศทีป่ ระจ�ำการในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินงานเพื่อผลักดันให้พื้นที่กลุ่มป่า
แก่ ง กระจานได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ตามที่คณะกรรมการมรดกโลกมีมติในการประชุมสมัย สามั ญ
ครัง้ ที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) และครัง้ ที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ทีส่ ง่ กลับเอกสารการขอขึน้ ทะเบียนพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
เพือ่ ให้ดำ� เนินการในด้านต่างๆ ภายในระยะเวลา ๓ ปี และจะต้องจัดส่งเอกสารให้ศนู ย์มรดกโลก เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
มรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ต่อไป

			
๓) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
				 ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ เป็นความท้าทายส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศและของโลก ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ และด�ำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ มาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารเกียวโต และเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส ซึ่งพิธีสารและความตกลงดังกล่าว
เป็นเครื่องมือทางกฎหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ช่วยส่งเสริมให้ภาคีด� ำเนินการเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของอนุสัญญาฯ
โดย สผ. มีการด�ำเนินงานในกรอบอนุสัญญาฯ ที่สำ� คัญ ได้แก่
				 (๑) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒
ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
				 (๒) เข้าร่วมการประชุมอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ประจ�ำปี
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
				 (๓) จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และการเสวนาทาลานัว (Talanoa Dialogue) ของประเทศไทยร่วมกับสหภาพยุโรป
เมือ่ วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพือ่ เผยแพร่สรุปผลการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์การด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยการน�ำเสนอตัวอย่างของแนวปฏิบตั ทิ ดี่ จี ากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผูแ้ ทนสมาชิกสหภาพยุโรป เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท�ำความเห็นของประเทศไทยในกระบวนการ Talanoa Dialogue ภายใต้อนุสัญญาฯ ต่อไป

				 (๔) เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรย่อย
สมัยเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๒-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือรายละเอียด
แนวปฏิบัติความตกลงปารีสและได้จัดท�ำเอกสาร Bangkok Outcome เพื่อเป็นผลลัพธ์ของการประชุม และเป็นพื้นฐานการ
เจรจารายละเอียดแนวปฏิบตั คิ วามตกลงปารีส ตามทีม่ กี ารก�ำหนดให้ภาคีพจิ ารณารับรองในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมือง
คาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์
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๔) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�ำ้
				 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�ำ้ (Convention on Wetlands) หรือ
อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention on Wetlands) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดย สผ. ด�ำเนินงานในกรอบอนุสัญญาที่สำ� คัญ
ดังนี้
				 (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ จัดท�ำรายงานแห่งชาติส�ำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ สมัยที่ ๑๓ ซึ่งประกอบด้วยการด�ำเนินงานของประเทศไทยตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาฯ สถานภาพและ
การคุกคามพื้นที่ชุ่มน�้ำของประเทศ และการก�ำหนดเป้าหมายระดับชาติเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานต่อไปของอนุสัญญาฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวถูกจัดส่งให้ส�ำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�ำ้ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดท�ำรายงานสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน�ำ้ โลก (Global Wetland Outlook: GBO) ต่อไป

				 (๒) เข้าร่วมการประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�ำ้ ได้แก่ การประชุมเตรียมการระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ส�ำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ สมัยที่ ๑๓ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�ำ้ ครั้งที่ ๕๔ ณ สมาพันธรัฐสวิส และเตรียมการเข้าร่วม
ประชุมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�ำ้ สมัยที่ ๑๓ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้หัวข้อ Wetland for
Sustainable Urban Future
			
๕) พันธมิตรเครือข่ายการอนุรกั ษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกอพยพอย่างยัง่ ยืน
ในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย
				 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
เครือข่ายการอนุรกั ษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกอพยพอย่างยัง่ ยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออกออสเตรเลีย (Partnership for the Conversation of Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of their
Habitats in the East Asian-Australasian Flyway) เพื่อการเสนอพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ส�ำคัญเข้าเป็นเครือข่ายนกอพยพ
การอนุรักษ์นกอพยพและการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ ำด้วยการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอย่างยั่งยืน
โดย สผ. มีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ 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�ำแผนยุทธศาสตร์ส�ำหรับนกอพยพในเส้นทาง
การบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ค.ศ. ๒๐๑๙-๒๐๒๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการอนุรักษ์นกน�ำ้ อพยพ รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการนกน�้ำ
อพยพและถิ่นที่อยู่อาศัย
				 (๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการด�ำเนินงานพื้นที่เครือข่ายนกอพยพของประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อวางแผนส�ำรวจประชากรนกอพยพร่วมกับผู้จัดการพื้นที่นกอพยพ ๓ พื้นที่ ได้แก่ ปากแม่น�้ำ
กระบี่ พื้นที่นาเกลือโคกขาม และพื้นที่ปากทะเล-แหลมผักเบี้ย
		 ๒.๔.๓ การด�ำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
			
๑) คณะท�ำ งานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN
Working Group on Nature Conservation and Biodiversity: AWGNCB) สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของ
คณะท�ำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และหน่วยประสานงานศูนย์อาเซียนว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ดำ� เนินงาน ดังนี้
				 (๑) เข้ า ร่ ว มการประชุ ม AWGNCB ครั้ ง ที่ ๒๘ และการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระหว่ า งวั น ที่
๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ครัง้ ที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๙ และการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

				 (๒) สผ. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนออุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ หมูเ่ กาะลิบง จังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดกอาเซียน
แห่งใหม่ ซึง่ คาดว่าอุทยานแห่งชาติทงั้ สองแห่งจะได้รบั การรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ เป็นปีทปี่ ระเทศไทย
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน
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				 (๓) สผ. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นผู้น� ำในการด�ำเนินงานเรื่อง
การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเกษตรของแผนปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม 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�ำงานอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อมเมืองทีย่ งั่ ยืน (ASEAN Working Group on Environmentally
Sustainable Cities: AWGESC) มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
				 สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางของคณะท�ำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
ด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีภารกิจที่ต้องด�ำเนินการตามแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCC Blueprint 2025) ภายใต้หัวข้อ
เมืองยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม (C2 Environmentally Sustainable Cities) รวมทัง้ การด�ำเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบตั กิ าร
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คณะท�ำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน
ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN 2016-2025) ในการประชุมคณะท�ำงาน AWGESC
ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีสาระส�ำคัญ ดังนี้

				 (๑) ประเทศไทยน�ำเสนอข้อเสนอโครงการ ASEAN-China Symposium on Ecologically
Friendly Urban Development ซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China
Cooperation Fund (ACCF) ด�ำเนินโครงการร่วมกับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน-อาเซียน (China-ASEAN
Environmental Cooperation Centre: CAEC) เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ หารือและให้ขอ้ เสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาเมือง
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ประกอบด้วย การอนุรกั ษ์และดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะท�ำงานฯ ให้การรับรอง
ข้อเสนอโครงการในหลักการ และให้ประเทศไทยรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและน�ำส่งส�ำนักเลขาธิการอาเซียน ต่อไป
				 (๒) การด� ำ เนิ น งานตามกิ จ กรรมในแผนปฏิ บั ติ ก ารคณะท� ำ งานอาเซี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เมืองที่ยั่งยืน (AWGESC Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ (ASEAN Strategic
Plan on Environment: ASPEN 2016-2025) ประเทศไทยเป็นผู้นำ� กิจกรรม (Lead Country) จ�ำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่
๑) ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและพืน้ ทีส่ เี ขียว (Promote urban biodiversity and greenery) เป็นประเทศ
ผู้น�ำกิจกรรมร่วมกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ สผ. ได้เริ่มกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านองค์ความรู้พื้นที่
สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าว พื้นที่ศึกษาบริเวณคุ้งบางกะเจ้า อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการด�ำเนินงาน คือ ผลการศึกษาพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่
ศึกษาบริเวณคุ้งบางกะเจ้า การให้ความรู้แก่ชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและพื้นที่สีเขียว การรวบรวมและ
จัดท�ำระบบข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่เบื้องต้น และ (ร่าง) กรอบแนวทางความร่วมมือและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชน และ ๒) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมืองส�ำหรับเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้าง
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�ำเภอศรีราชา 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
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และกลุม่ เมือง Model Cities ๔ เมือง ได้แก่ เทศบาล
เมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลต�ำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย เทศบาลต�ำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา และเทศบาล
ต�ำบลฉมัน จังหวัดจันทบุรี

			
๓) คณะท�ำงานอาเซียนด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (ASEAN Working Group on Climate
Change: AWGCC) มีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
				 สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางคณะท�ำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC) เข้าร่วมการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ในระดับอาเซียน ดังนี้ (๑) การประชุมเตรียมการ AWGCC ครัง้ ที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
(๒) การประชุม Climate Change Conference Partnership เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(๓) การประชุม AWGCC ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (๔) การประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนสมัยพิเศษในการด�ำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ (Special ASEAN Ministerial Meeting on Climate Action:
SAMCA) เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ (๕) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ
ในการด�ำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ (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�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอาเซียน มีประเด็นที่สำ� คัญ ดังนี้
				 (๑) แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC Action Plan: AAP)
ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำ� กิจกรรม (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�ำเนินการร่วมกับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

57

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
(Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ๓) Regional Training on MRV GHG
Mitigation สผ. ด�ำเนินการร่วมกับ อบก./CICT และ ๔) Regional Training on Climate Finance สผ. ด�ำเนินการร่วมกับ
อบก./CICT โดยทั้ง ๔ กิจกรรม อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
				 (๒) พิจารณา (ร่าง) แถลงการณ์รว่ มอาเซียนว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ต่อทีป่ ระชุม
รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP24)
				 (๓) พิ จ ารณาให้ ก ารรั บ รองโครงการและการด� ำ เนิ น โครงการด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น การรับรองข้อเสนอของสหภาพยุโรป (European Union: EU) เรื่อง กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EU proposal on Environment and Climate Change-Climate
Action 2018-2020) การร่วมด�ำเนินโครงการ 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�ำเนินงานของคณะกรรมการ
		 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการของคณะกรรมการ
ระดับชาติ และคณะกรรมการที่สำ� คัญๆ มีการด�ำเนินงานสรุปได้ ดังนี้
		 ๒.๕.๑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
			
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ แต่งตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่ ๒ รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ
ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง โดยได้พิจารณาเรื่องที่สำ� คัญ ทั้งในเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย เรื่องเสนอเพื่อทราบ จ�ำนวน ๒๓ เรื่อง
และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จ�ำนวน ๔๓ เรื่อง อาทิ (ร่าง) รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย
ล�ำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) ของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟสายสีนำ�้ เงิน
ช่วงบางแค-พุทธมณฑล สาย ๔ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการรถไฟทางคู่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ติดตามการด�ำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ 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 มีมติรบั ทราบรายงานฯ ดังกล่าว ทัง้ นี้ ยังได้มกี ารติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการผูช้ �ำนาญการและ
คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการฯ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ประสานหน่วยงานที่ทำ�
หน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการฯ เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ๗๑ คณะ และได้รวบรวมผลการด�ำเนินงาน เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

		 ๒.๕.๒ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
			
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส� ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอำ� นาจหน้าทีบ่ ริหารจัดการทีด่ นิ และทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
			
๑) การด�ำเนินงานการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชน ได้แก่ การก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย รวมทัง้ สิน้ ๘๘๐ พืน้ ที่
๗๐ จังหวัด เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๒๒๗,๒๐๔-๓-๓๓.๔๔ ไร่ การจัดคนเข้าท�ำประโยชน์แล้ว จ�ำนวน ๑๖๕ พื้นที่
๖๑ จังหวัด จ�ำนวน ๔๕,๓๒๙ ราย ๕๗,๑๕๓ แปลง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว จ�ำนวน ๑๑๘ พื้นที่ ๕๖ จังหวัด และ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย จ�ำนวน ๖ โครงการ
			
๒) ความคืบหน้าของการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ และ (ร่าง) พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ ....)
พ.ศ. ....
			
๓) พืน้ ทีเ่ ป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยูอ่ าศัยและท�ำกินในพืน้ ทีป่ า่ ไม้ (ทุกประเภท)
			
๔) การเสนอ (ร่ า ง) นโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ของประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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๕) การพิจารณากระบวนการการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชนตามนโยบายรัฐบาล ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
(กรณีการจัดระบบ) พื้นที่นิคมสร้างตนเอง พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ป่าชายเลน

			
๖) การรวบรวมข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินท�ำกิน ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนกับ ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย
ส�ำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และกรมทีด่ นิ จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้
๘๔๑,๑๗๐ ราย
		 ๒.๕.๓ คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
			
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (คจช.) แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขาธิการ
โดยมีผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
			
๑) การพิ จ ารณากลั่ น กรองด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น ด�ำ เนิ น การในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน มีผลการด�ำเนินงานสรุปได้ ดังนี้ (๑) การพิจารณามอบพื้นที่
จ�ำแนกออกจากป่าไม้ถาวรป่าวังโต๊ะคุ่ย ต�ำบลชุมพล อ�ำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (๒) การพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
ส่วนกลาง ร้อยละ ๒๐ เป็นทีต่ งั้ วัดสักกวัน ในเขตนิคมสร้างตนเองล�ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (๓) การทบทวนการจัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ แปลงดงน�ำ้ จั้น ดงบ้านอ้น และดงเหล่าแขม อ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ (๔) การสงวนหวงห้าม
ป่าชุมชนตามมาตรา ๒๐ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในท้องที่อำ� เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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๒) การจัดท�ำข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการจัดที่ดินของทบวงการเมือง ภายใต้โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน: การจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่
(๑) การติดตามผลการจัดที่ดินของทบวงการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๒๙) จ�ำนวน ๕ หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมที่ดิน ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง (๒) การติดตามตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามข้อร้องเรียนของประชาชน และการพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าไม้
ส่วนกลางในโครงการจัดที่ดินของรัฐ เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ และ (๓) การพิจารณาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนวทางการจัดที่ดินภายใต้ คทช.
			
๓) การแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนด้านทีด่ นิ ท�ำกิน โดย สผ. ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนด้านที่ดินท�ำกิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถด� ำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ด้านทีด่ นิ ท�ำกิน จ�ำนวน ๒๕ เรือ่ ง (เรือ่ งทีย่ ตุ แิ ล้ว จ�ำนวน ๒ เรือ่ ง และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๒๓ เรือ่ ง) รวมทัง้ ด�ำเนินการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จ� ำนวน
๔๘๖ ชุมชน
		 ๒.๕.๔ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
			
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ แต่ ง ตั้ ง ตามระเบี ย บส� ำ นั ก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีซงึ่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานกรรมการ
โดยมีผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
			
๑) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนที่นำ� ทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
			
๒) ฐานข้อมูลและแผนที่น�ำทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ภาคของเสีย
และภาคกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศไทย
			
๓) การจัดส่งข้อคิดเห็นของประเทศไทย ต่อส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			
๔) การพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันในการรายงานข้อมูลเพือ่ จัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกและมาตรการ
การลดก๊าซเรือนกระจก
			
๕) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (Third National Communication)
		 ๒.๕.๕ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
			
คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) แต่งตั้งขึ้น
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ.
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
			
๑) การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และ
ก�ำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับมาตรการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณต่อไป
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๒) การเสนอพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ข องประเทศไทยขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น อุ ท ยานมรดกอาเซี ย นแห่ ง ใหม่
โดยประเทศไทยเสนอพื้นที่คุ้มครองเพิ่มเติมอีก ๒ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและเจ้าภาพจัดการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการน�ำเสนอพื้นที่ทั้ง ๒ แห่ง
ข้างต้น เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทัง้ นี้ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวนอุทยานมรดกอาเซียนทีร่ วมพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ของประเทศไทยแล้ว
จะเพิ่มขึ้นจาก ๔๔ แห่ง เป็น ๔๖ แห่ง
			
๓) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ซึง่ จัดท�ำโดยส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) กอช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยให้ปรับปรุงตามความเห็นของ กอช. ก่อนน�ำเสนอ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
			
๔) ท่าทีของประเทศไทยส�ำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
สมัยที่ ๑๔ และการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง ณ สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์ ซึง่ การประชุมคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบท่าทีดงั กล่าว และ
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เข้าร่วม
การประชุมระดับระดับรัฐมนตรี เพื่อร่วมอภิปรายภายใต้หัวข้อ ลงทุนกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อผู้คนและโลก และ
การรับรองปฏิญญาชาร์ม เอล เชค ลงทุนกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อผู้คนและโลก
		 ๒.๕.๖ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
			
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.) แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส� ำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการด�ำเนินงานตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก�ำกับการบริหารราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ เลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
			
๑) ผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครัง้ ที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ และสรุปรายงานผลการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
			
๒) ข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และหอบูรพาจารย์ บริเวณวัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
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๓) การสนับสนุนตัวแทนประเทศไทยเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรทีป่ รึกษาของคณะกรรมการมรดกโลก
เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยในการด�ำเนินการ 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�ำกรุงปารีส
เพื่อหารือเรื่องการสมัครเป็นกรรมการมรดกโลก ต่อที่ประชุมกลุ่มเอเชียและแปซิฟิก และด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลการขอเสียง
และแลกเสียงในกรอบการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการแห่งชาติฯ พิจารณาต่อไป
			
๖) รับทราบสรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๒ ระหว่างวันที่
๒๔ มิถุนายน-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน
			
๗) เห็นชอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกของราชอาณาจักรไทย ในการประชุม
สมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๒ ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบหมายให้ สผ. น�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลก ในการ
ประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาคุม้ ครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครัง้ ที่ ๒๒ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ และเห็นชอบให้แต่งตัง้
คณะท�ำงานในการรณรงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมรดกโลกตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
		 ๒.๕.๗ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
			
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า แต่งตั้งขึ้นตามระเบียบส� ำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการอนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้ก�ำกับการบริหารราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ.
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
			
๑) ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว รวม ๒๗ เมือง ด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนให้เมืองเก่าที่ยังไม่มีแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า จ� ำนวน ๒๔ เมือง จัดท�ำแผนแม่บท
และผังแม่บทฯ โดยการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
			
๒) การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ให้มีการสนับสนุนการจัดท�ำแผนแม่บท
และผังแม่บทฯ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และงบประมาณเพื่อด�ำเนินการ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
		 ๒.๕.๘ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
			
คณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม แต่งตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ. เป็นฝ่าย
เลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่กำ� หนดไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และวิธีการขอจัดสรรหรือ
ขอกู้ยืมเงินกองทุน วางระเบียบการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินกองทุน ก� ำหนดระยะเวลาช�ำระคืนเงินที่กู้ยืมจากกองทุน
รวมทั้ง อัตราดอกเบี้ย โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
			
๑) ด้านนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนสิง่ แวดล้อม เช่น แผนการบริหารพัฒนากองทุนสิง่ แวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน
(ร่าง) คู่มือบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเทศบาลเมืองตราดขอขยายเวลาการด�ำเนินงานโครงการจัดหาครุภัณฑ์
ในการก�ำจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
			
๒) ด้านการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) ๒๓ (๓) และ
๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การจัดสรรเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม สมทบ
โครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม ในระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่า เพื่อการพัฒนาเป็น
ศูนย์การเรียนรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูสงิ่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โครงการนวัตกรรมการรักษาฟืน้ ฟูระบบราก และสร้างการมีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์ต้นยางนา ถนนสายเชียงใหม่-ล�ำพูน และโครงการ 3Rs ภาคีเครือข่ายจัดการขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ต�ำบลป่าพลู อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน เป็นต้น รวมทั้ง ได้ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ
๒.๖ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
		 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) มีการด�ำเนินงานในด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
		 ๒.๖.๑ การทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน�ำ้ ของประเทศไทย และการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุ่มน�ำ้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
			
สผ. ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำของประเทศไทย เพื่อปฏิรูปการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำของประเทศไทย โดยการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนเกณฑ์การจัดล�ำดับความส�ำคัญของพื้นที่ชุ่มน�้ำ และ
มาตรการอนุรกั ษ์พนื้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ให้มกี ลไกการบริหารจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และสามารถ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
รูปแบบการติดตามผลการด�ำเนินงานตามกลไกการบริหารจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ เพือ่ ให้สามารถก�ำกับ ควบคุม ดูแล
การบริหารจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงแก้ไขกลไกการบริหารจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำให้เหมาะสม
พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป
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		 ๒.๖.๒ การเสริมสร้างความรู้ เรือ่ ง การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม
			
สผ. จัดท�ำกลไกการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
โดยจัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ เรือ่ ง การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิน่ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นบทเรียนและความคิดเห็น
ในด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมจัดท�ำ (ร่าง)
ข้อก�ำหนดชุมชน (ระดับท้องถิ่น) กฎระเบียบ ข้อบังคับ ระดับท้องถิ่นในพื้นที่นำ� ร่อง เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้และ
เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
และการจัดท�ำ คู่มือการจัดท�ำข้อก�ำหนดชุมชน (ระดับท้องถิ่น) เรื่อง การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพส�ำหรับขยายผลในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ในระยะต่อไป

๒.๗ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
		 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีภารกิจส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรฐาน และมาตรการการอนุรกั ษ์ คุม้ ครองและฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ศิลปกรรมในพื้นที่แหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และพื้นที่มรดกโลก รวมทั้ง ประสาน
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
เหมาะสมและยั่งยืน การด�ำเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พื้นที่เมืองเก่า และ
พื้นที่มรดกโลกที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
		 ๒.๗.๑ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
			
๑) การติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ประเภทน�ำ้ ตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ�้ำ
				 สผ. ด�ำเนินการติดตามและประเมินคุณภาพสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศสิง่ แวดล้อมแหล่งธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ประเภทน�้ำตก ภูเขา ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา และถ�ำ้ เพื่อให้ทราบสาเหตุของผลกระทบ ทั้งจาก
ภัยธรรมชาติและการกระท�ำของมนุษย์ โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๖๐ และวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อน�ำมาพิจารณาและก�ำหนดเป็นแนวทางมาตรการแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์
โดยมีเป้าหมายในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับ
พื้นที่แหล่งธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สผ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท�ำการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารการประเมิน และ
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ระบบฐานข้อมูลของ สผ. บนหน้าเว็บไซต์ www.onep.go.th/thailandnaturalsites เป็นต้น รวมทั้ง เจ้าหน้าที่สำ� รวจพื้นที่
เพือ่ ติดตามสภาพปัจจุบนั ของพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ทัง้ นี้ แหล่งธรรมชาติทไี่ ด้รบั การประเมินจ�ำนวนทัง้ หมด ๒๔๘ แห่ง พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ตามรายประเภท มีดังนี้ (๑) ประเภทน�ำ้ ตก อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดี ๘๘ แห่ง
(๒) ประเภทภูเขา อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดี ๕๘ แห่ง และระดับปานกลาง ๕ แห่ง (๓) ประเภทธรณีสัณฐาน
และภูมิลักษณวรรณา อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับดี ๕๙ แห่ง และ (๔) ประเภทถ�ำ้ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับดี ๒๘ แห่ง ระดับปานกลาง ๘ แห่ง และระดับต�ำ่ ๒ แห่ง

			
๒) การขับเคลื่อนภารกิจด้านศิลปกรรม
				 (๑) การขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ ย ่ า นชุ ม ชนเก่ า ในระดั บ จั ง หวั ด (จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช)
				 สผ. สนับสนุนให้จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดน�ำร่องในการ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า (ด้านการขับเคลื่อน) ที่ให้หน่วยงาน
ส่ ว นภู มิ ภ าคมี บ ทบาทเป็ น แกนกลางในการประสานขั บ เคลื่ อ นนโยบายจากส่ ว นกลาง และให้ ห น่ ว ยงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นแกนหลักในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ สผ. ได้จดั อบรมเสริมสร้างองค์ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูยา่ นชุมชนเก่า
ให้แก่คณะท�ำงานฯ ผูแ้ ทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิน่ หน่วยงานระดับจังหวัด ย่านชุมชนเก่า จ�ำนวน ๙ แห่ง รวม ๙๐ คน เพือ่ ขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานในระดับจังหวัด ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องย่านชุมชนเก่า ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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(๒) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน
				 สผ. จัดท�ำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ย่านชุมชนเก่า
ท่าอุเทน ระหว่าง สผ. หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุทา่ อุเทน เทศบาล
ต�ำบลท่าอุเทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแสดงเจตจ�ำนงร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง ๖ แห่ง ในการบูรณาการ
วิธีการด�ำเนินงานสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมอันดีงาม และการด�ำรง
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชน และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ นี้ ได้มกี ารจัดพิธลี งนามในบันทึกความร่วมมือ ณ ศูนย์ภมู -ิ มูนมัง ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม โดยเลขาธิการ สผ. ได้ลงนามร่วมกับภาคีเครือข่ายดังกล่าว
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				 (๓) การด�ำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก� ำหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
					 สผ. ได้ จั ด ประชุ ม คณะท�ำ งานเฉพาะกิ จ เพื่ อ เตรี ย มประกาศพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม
เมืองศรีมโหสถ โดยนายอ�ำเภอศรีมโหสถ เป็นประธาน เพือ่ หารือเกีย่ วกับการด�ำเนินงานภายหลังการบังคับใช้ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณ
ศรีมโหสถ อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ ในพื้นที่ตัวอย่างเมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. นายอ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีตำ� บล
ท่าวังตาล อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมศึกษาดูงานพื้นที่เวียงกุมกาม และประชุมร่วมกับ
คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อเตรียมประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ ต่อมาในช่วงเดือนกันยายน
ประธานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่ สผ. ได้ส�ำรวจพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการด�ำเนินโครงการติดตาม
การด�ำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

			
๓) การขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และการด�ำเนินงาน
ตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด
				 แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด จัดท�ำขึ้นเพื่อให้การ
ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานเป็นไปอย่างสะดวก
และรวดเร็ว รวมทั้ง การขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้บรรลุเป้าหมาย การด�ำเนินงาน
จะมีศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ สผ. ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน ติดต่อประสานงานกับภาคีอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด และสนับสนุนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งผลการ
ด�ำเนินงาน มีดังนี้
				 (๑) การจัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด และจัดประชุม
ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจ�ำปี ๒๕๖๑
				 (๒) ประสาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศ การด�ำเนินงานของหน่วยอนุรกั ษ์ฯ และภาคีอนุรกั ษ์ฯ
กลุ่มจังหวัด จัดท�ำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด เสนอคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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				 (๓) สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิน่ ผ่าน สผ. เพือ่ สนับสนุนแผนงาน โครงการของหน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมศิลปกรรม และจัดประชุมคณะท�ำงานพิจารณา
กลั่นกรองแผนงาน โครงการ ติดตามการด�ำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ
รวมทั้ง พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับหน่วยอนุรักษ์ฯ
				 (๔) จัดกิจกรรม และสนับสนุนการให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
และขยายเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยผลักดันให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชนไม่แสวงผลก�ำไร ชมรม ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และวัด เข้าร่วมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีการน�ำเครื่องมือ และกลไกทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสารรายงาน
สถานการณ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยเปิดเฟซบุก๊ ชือ่ หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
จังหวัด ....
				 (๕) อบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับท้องถิน่ เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการด�ำเนินงานเพือ่ อนุรกั ษ์คมุ้ ครอง และฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ให้เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้ง ขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด และขยาย
ความร่วมมือไปยังเครือข่าย จะช่วยผลักดันให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ซึ่งมี
เป้าหมายให้ประชาชนทุกระดับในท้องถิ่นตระหนัก และมีความเข้าใจถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่อยู่โดยรอบ
แหล่งศิลปกรรม น�ำไปสู่การพัฒนาวิธีการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องเหมาะสม และประสานประโยชน์แก่ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม

		 ๒.๗.๒ การบริหารจัดการพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เมืองเก่า และพื้นที่มรดกโลก
			
๑) การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่า (โครงการจัดท�ำแผนแม่บทและผังแม่บท
การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า)
				 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวม ๒๗ เมือง สผ. ในฐานะส� ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เห็นสมควรด�ำเนินการขับเคลื่อนให้เมืองเก่า ที่ยังไม่มีแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า จ�ำนวน ๒๔ เมือง จัดท�ำแผนแม่บทและผังแม่บทฯ โดยการมีสว่ นร่วม ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าได้รบั การอนุรกั ษ์
และพัฒนาทีเ่ หมาะสม ด�ำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญของชาติ พร้อมกับการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนทางด้าน
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม
			
๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน
				 สผ. ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลและความส�ำคัญของแหล่งมรดกโลก และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งมรดกทางธรรมชาติ
ที่อยู่ระหว่างเตรียมการน�ำเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกให้กับชุมชนและหน่วยงานโดยรอบแหล่ง โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่น
ในระดับสากล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (๒) ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงานตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดเตรียมเอกสาร
การน�ำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก (๓) ศึกษาเปรียบเทียบการก�ำหนด
เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก
ระหว่างประเทศไทยและเขตภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง และ (๔) ประเมินศักยภาพและข้อจ�ำกัดในการน�ำเสนอแหล่งมรดกโลก
ของไทย โดยได้มกี ารด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่คมู่ อื การน�ำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติ
เป็นแหล่งมรดกโลก และรายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบ และการประเมินศักยภาพแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติของไทยที่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ส่งผลให้ชุมชนและ
หน่วยงานโดยรอบแหล่งมรดกโลกมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกโลก และมีความตระหนักในการ
รักษาคุณค่าและความส�ำคัญของแหล่งมรดกโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
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๓) ผลการด�ำ เนิ น งานตามแผนขั บ เคลื่ อ นพื้ น ที่ ก ลุ ่ ม ป่ า ดงพญาเย็ น -เขาใหญ่ และพื้ น ที่ ก ลุ ่ ม ป่ า
แก่งกระจาน
				 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนขับเคลื่อนเพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่เป็นแหล่ง
มรดกโลกอย่างยั่งยืนและไม่ถูกบรรจุไว้ในบัญชีแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย และแผนขับเคลื่อนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
เพื่อให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการผลักดันให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย
โดยมอบหมายให้ สผ. ก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนขับเคลือ่ นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผลการด�ำเนินงานตามแผน
ขับเคลือ่ นพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ สามารถด�ำเนินงานเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้มจี ำ� นวนเพิม่ มากขึน้ และด�ำเนินการป้องกันและ
เฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ และการลักลอบตัดไม้พะยูง รวมทั้ง ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท�ำแผนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของมรดกโลก
การปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และขับเคลื่อนกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน สามารถป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ สื่อออนไลน์ ภาพยนตร์
และสารคดี เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความรั ก และหวงแหนพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
โดยการติดตามสถานภาพสัตว์ป่าอย่างเป็นระบบ และอยู่ระหว่างด�ำเนินการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมา
ในการอนุรักษ์ป่า สัตว์ป่า สร้างภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์ระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ ด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนกะเหรี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาลุ่มน�้ำ (Protected Area Committee: PAC) เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าในการด�ำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่

๒.๘ การติดตามประเมินผลนโยบาย แผน มาตรการ และการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการด� ำเนินงานด้านการติดตาม
ประเมินผล ที่สำ� คัญ ดังนี้
		 ๒.๘.๑ การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน)
			
สผ. ได้ติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในขั้นตอนการ
จัดท�ำโครงการติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) เพื่อติดตามผล
การรับรู้และความเข้าใจต่อแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าในการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการด�ำเนินงาน คือ ๑) ศึกษาข้อมูลสาระส�ำคัญของ
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และกลุ่มเป้าหมายในการติดตามผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิง่ แวดล้อม ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดท�ำแบบรายงานการติดตามผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ และจัดส่งให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ตามที่ระบุไว้ในแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทั้งหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุน เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม การรับรูแ้ ละความเข้าใจต่อการแปลงแผน
จัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ๓) เก็บรวบรวม
แบบรายงานการติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ บันทึกผลข้อมูล และ ๔) จัดสัมมนาโครงการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ระยะปีแรกของแผน) เพื่อน�ำเสนอข้อมูล
จากแบบรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดมความคิดเห็นต่อการแปลงแผนจัดการคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ายยุทธศาสตร์ เพือ่ เป็นข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่ นแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระยะต่อไป
		 ๒.๘.๒ การพัฒนาระบบบูรณาการการสือ่ สารข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน
			
สผ. ได้จดั ท�ำโครงการการพัฒนาระบบบูรณาการการสือ่ สารข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ระยะครึ่งแผน ซึ่งได้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการบริหารจัดการนโยบายและแผน และการติดตามประเมินผล โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ระดับส่วนกลาง ภูมภิ าค และจังหวัด ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล ให้สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการรายงานและติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงและน� ำข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบาย และวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระยะต่อไป
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		 ๒.๘.๓ การจัดท�ำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑
			
สผ. ได้ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง ตามมาตรา ๑๓ (๑๓)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผ่านการก�ำกับดูแลของคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำรายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ เพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นประจ�ำ
ทุกปี ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดท�ำนโยบายและวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดท�ำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�ำรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จ�ำนวน ๔ ครั้ง รวมทั้ง จัดประชุมสัมมนาเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ฯ จ�ำนวน ๑ ครั้ง โดย รายงานสถานการณ์ฯ ได้รับความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการจัดท�ำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๑ รวมทั้ง สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย โดยน�ำเสนอสถานการณ์ ผลกระทบ การด�ำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายสาขา ๑๑ สาขา ได้แก่ ๑) ทรัพยากรดินและ
การใช้ที่ดิน ๒) ทรัพยากรแร่ ๓) พลังงาน ๔) ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ๕) ทรัพยากรน�ำ้ ๖) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๗) ความหลากหลายทางชีวภาพ ๘) สถานการณ์มลพิษ ๙) สิ่งแวดล้อมชุมชน ๑๐) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ
๑๑) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ พร้อมทัง้ คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างบูรณาการ ตลอดจนมีการจัดท�ำฐานข้อมูลเพือ่ การรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สผ.

๒.๙ การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
		 ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
สิง่ แวดล้อม ร่วมกับผูจ้ ดั การกองทุนสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการกองทุนสิง่ แวดล้อม ได้ด�ำเนินการบริหาร
จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยการสนับสนุนเงินอุดหนุน
และเงินกู้ให้แก่โครงการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
ในการจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย/อากาศเสีย ระบบก�ำจัดของเสียส�ำหรับควบคุมบ�ำบัดและขจัดมลพิษ รวมทั้ง การด�ำเนิน
กิจกรรมใดๆ เพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๖๑ กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ได้ให้การสนับสนุนโครงการจ�ำนวน ๑,๐๐๖ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๒๘๑ ล้านบาท ซึ่งจากการด�ำเนินงานดังกล่าว
ท�ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๗.๕๒ ล้านคน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองทุนสิ่งแวดล้อม
ได้ให้การสนับสนุนโครงการ จ�ำนวน ๗๖๕ โครงการ เป็นเงินทัง้ สิน้ ๓๓๕.๒๔ ล้านบาท จากการติดตามโครงการ ผลส�ำเร็จของโครงการ
ทีก่ องทุนสิง่ แวดล้อมให้การสนับสนุน ประสบผลส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน และเป็นตัวอย่างทีด่ ี ได้แก่ โครงการการสร้างเสริมพลังชุมชน
เพือ่ การอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ในพืน้ ทีป่ า่ ใหญ่โคกจิก-ตาลอก อ�ำเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ และสิ้นสุดโครงการใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ โครงการ
ได้รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ การอนุรกั ษ์ การบริหารจัดการกลุม่ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
และจัดท�ำและน�ำแผนพัฒนาการอนุรกั ษ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนอย่างยัง่ ยืนไปปฏิบตั ิ
รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในพื้นที่ป่าใหญ่
โคกจิก-ตาลอก เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรชุมชนในพืน้ ที่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผลส�ำเร็จส�ำคัญจากการด�ำเนินโครงการ คือ ข้อมูลจากการส� ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านพืช และสัตว์ท้องถิ่นของป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก พบพืช จ�ำนวน ๑๗๒ ชนิด สัตว์ จ�ำนวน ๑๕๑ ชนิด ความหลากหลาย
ทางชีวภาพดังกล่าวเป็นความมัน่ คงทางอาหารทีส่ ำ� คัญของชุมชนโดยตลอดเส้นทางทีส่ ำ� รวจพืน้ ที่ สามารถพบพืช สัตว์ และเห็ด
โดยประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งในชีวิตประจ� ำวัน ด้านอาหาร ด้านพืชสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษาโรค
นอกจากนี้ ยังพบสัตว์ทนี่ ำ� มาใช้ประกอบอาหาร และเป็นแหล่งของเห็ดทีช่ มุ ชนน�ำมาบริโภคได้ตลอดทัง้ ปี ดังนัน้ การอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนใน
ระดับพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยได้ทำ� การประเมินรายได้ของชุมชน
จากการประเมินมูลค่าด้านผลผลิตในรูปของของป่า พบว่า มูลค่าของผลผลิตในรูปของของป่าที่มีการใช้ประโยชน์จากป่าใหญ่
โคกจิก-ตาลอก มีมลู ค่ารวม ๒,๔๓๖,๓๑๕ บาท และการใช้ประโยชน์จากเห็ด มีการใช้ประโยชน์ทมี่ มี ลู ค่าสูงถึง ๖๘๐,๙๙๐ บาท

๒.๑๐ การบริหารจัดการที่ดิน
		
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีเ่ สนอความเห็น
เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารทีด่ นิ และทรัพยากรดิน การวางแผนการถือครองทีด่ นิ
การสงวนและพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ จัดให้แก่ประชาชน และการสงวนหรือหวงห้ามทีด่ นิ ของรัฐ มีการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
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๒.๑๐.๑ นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
			
สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.) ได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกับ
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึง่ เป็นกรอบนโยบายระยะ ๒๐ ปี ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระยะ ๕ ปีแรก คือ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทีด่ นิ และทรัพยากรดิน น�ำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
การจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงานอย่างบูรณาการ ไม่เกิดความซ�้ำซ้อนในการท�ำงานและจัดตัง้ งบประมาณ และ
สามารถน�ำไปสู่การจัดวางพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
๒.๑๐.๒ การขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
			
สผ. ได้ดำ� เนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการขับเคลือ่ นแผนการบริหารจัดการทีด่ นิ และทรัพยากรดิน
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ และท�ำความเข้าใจต่อ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และก�ำหนดแนวทางการขับเคลือ่ นแผนฯ ไปสู่การปฏิบัตใิ ห้มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ ส่งเสริมศักยภาพให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับจังหวัด ได้นำ� ยุทธศาสตร์และแนวทาง
การด�ำเนินงานภายใต้แผนฯ ไปด�ำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยผลที่ได้จากการด�ำเนินงาน คือ ๑) กรอบแผนปฏิบัติการ
เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินในระดับจังหวัด ที่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินงานภายใต้
แผนการบริหารจัดการทีด่ นิ และทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๒) คูม่ อื แนวทางการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการ
ทีด่ นิ และทรัพยากรดิน โดยให้มคี วามเชือ่ มโยงกับวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และตัวชีว้ ดั ภายใต้แผนฯ และ ๓) ผลการด�ำเนินงาน
การส่งเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินงานภายใต้แผนฯ ในพื้นที่นำ� ร่อง (จังหวัดสงขลา)

๒.๑๑ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการด�ำเนินงานที่สำ� คัญภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate
Change: UNFCCC) ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง (National Focal Point) สรุปได้ ดังนี้
		
๒.๑๑.๑ การขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			
แผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙๓ ซึง่ มีแนวทางหลัก ๓ แนวทาง
ได้แก่ การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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การเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่ำ (Mitigation) และการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Capacity Building) ซึ่ง สผ. ด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ 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) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) ด�ำเนินโครงการ
ด้านนโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นนโยบายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศไปสู่
การด�ำเนินงานในพื้นที่ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๖๐ จังหวัด โดยฝึกอบรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการจัดท�ำแผน
ในระดับจังหวัดและแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่าย
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
			
๒) การบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่กระบวนการ
จัดท�ำนโยบายในรายสาขา และแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่
				 สผ. ร่วมกับกระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ผ่านองค์กร GIZ ด�ำเนินโครงการสนับสนุนการจัดท�ำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศบนมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National Adaptation Plan Project) พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์ความเสีย่ งจากผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และสนับสนุนให้เกิดการจัดท�ำ (ร่าง) แผนการ
ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) ในพืน้ ทีน่ �ำร่อง ๔ พืน้ ที่ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย อุดรธานี กลุม่ จังหวัดลุม่ น�้ำเจ้าพระยา และกลุม่ จังหวัดชายฝัง่ ทะเลอันดามัน และบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวฯ
ร่วมกับนโยบายและแผนรายสาขา ใน ๓ สาขาน�ำร่อง ได้แก่ สาขาสาธารณสุข สาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
และสาขาการท่องเทีย่ ว ซึง่ สผ. ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การบูรณาการแนวทางการปรับตัว ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ในพืน้ ทีน่ �ำร่องทัง้ ๔ พืน้ ที่ และจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในสาขาน�ำร่อง ๓ สาขา นอกจากนี้ สผ. และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือเพื่อสนับสนุนการวางแผน และพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อน
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การด�ำเนินงานและเชือ่ มโยงการวางแผนและผังตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ให้แก่เมืองและชุมชนในประเทศไทย น�ำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
			
๓) การศึกษาแนวทางการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานแผนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
				 สผ. ศึกษาแนวทางการจัดท�ำระบบฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
แผนการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และการจัดท�ำแผนงานโครงการปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้ง แนวทางการรวบรวมและจัดท�ำระบบฐานข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อก�ำหนด
ปีฐาน (Base Year) และกรณีฐาน (Baseline Data) ตลอดจนการจ�ำแนกประเภทและเสนอแนะตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน
ที่เหมาะสม เพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์และประเมินผลความส�ำเร็จของแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		
๒.๑๑.๒ การพัฒนากลไกและเสริมสร้างศักยภาพการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
			
สผ. ด�ำเนินงานขับเคลื่อน เสริมสร้างศักยภาพ และการพัฒนากลไกการด� ำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่สำ� คัญ ดังนี้
			
๑) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานและลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ
ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็น
				 สผ. ร่วมมือกับองค์กร GIZ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) และการไฟฟ้า
ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศที่ มี บ ทบาททั้ ง ในฐานะผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภค
ของอุตสาหกรรมเครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ งท�ำความเย็น ผ่านการด�ำเนินการของคณะกรรมการก�ำกับโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็น
โดยมีเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็น (Thailand Refrigeration and Air Conditioning
NAMA หรือ Thailand RAC NAMA) ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility รัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ผ่านรูปแบบการผลิต
และการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำ
ความเย็นใช้สารท�ำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อชั้นบรรยากาศ ในกลุ่มอุปกรณ์ ๔ ประเภท ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
อากาศ และเครื่องท�ำความเย็น อีกทั้ง ได้รับความร่วมมือจาก กฟผ. ซึ่งท�ำหน้าที่ผู้รับทุนและผู้บริหารเงินทุน จัดตั้งกองทุน
RAC NAMA Fund เพื่อส่งเสริมการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้สารท�ำความเย็น
ธรรมชาติทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้แก่ผผู้ ลิต รวมถึงส่งเสริมการใช้อปุ กรณ์ในระดับครัวเรือน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และภาคบริการ นอกจากนี้ สผ. ร่วมมือกับ GIZ ศึกษาวิจัยเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ที่ใช้สารท�ำความเย็นชนิด R290 ซึ่งจะน�ำไปสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ Thailand RAC NAMA เพื่อให้
สามารถน�ำไปใช้ในการขออนุมตั แิ ละด�ำเนินการในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ทีต่ อบสนองต่อความต้องการใช้เครือ่ งปรับอากาศและ
เครื่องท�ำความเย็นของประชาชนในระดับครัวเรือน และ/หรือ สถานประกอบการให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไป
			
๒) การศึ ก ษาโครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น และรายจ่ า ยของภาคเอกชน ในการด� ำ เนิ น งานด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
				 สผ. ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:
UNDP) ด�ำเนินโครงการศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันและรายจ่ายของภาคเอกชน ในการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย (Private Climate Expenditure and Institutional Review: PCEIR) ศึกษาปริมาณเงินลงทุน
ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานทดแทน ซึ่งได้ท�ำการศึกษาแนวทางการติดตามข้อมูลการลงทุนภาคเอกชน
และการสนับสนุนจากภาครัฐ ส�ำหรับการลงทุนด้านพลังงานทดแทน (Tracking System) โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็น
ก่อนน�ำไปใช้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�ำไปใช้ประโยชน์ และได้น�ำผลการศึกษาเสนอต่อคณะท�ำงาน
ศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันและรายจ่ายของภาคเอกชน ในการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย
โดยได้รับความเห็นชอบให้ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานติดตามข้อมูลการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ พร้อมทัง้ สนับสนุนงานติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด�ำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน (พลังงานทดแทน)
			
๓) โครงการสนั บ สนุ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการด� ำ เนิ น งานของกองทุ น ภู มิ อ ากาศสี เขี ย ว
ของประเทศไทย
				 สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานหลัก ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund:
GCF) ซึง่ มีภารกิจในการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องภายในประเทศให้มศี ักยภาพในการเข้าถึงเงินทุนของกองทุน
ภูมอิ ากาศสีเขียว ซึง่ เป็นกองทุนภายใต้กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ขอรับเงินสนับสนุน
จากโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวของประเทศไทย เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) ในประเทศไทย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และ
ภาคสถาบันการเงินการธนาคาร ให้สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก จัดท�ำ (ร่าง) คู่มือกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) แล้วเสร็จ
โดยอยู่ระหว่างจัดท�ำเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ ส�ำหรับใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท�ำข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการด�ำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคสถาบันการเงิน การธนาคาร ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของภาคเอกชน ให้สามารถพัฒนาโครงการ
ที่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อไป
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สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๒.๑๒ การจัดท�ำนโยบาย แผน มาตรการ และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
		
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศ มีการจัดท�ำนโยบาย แผน มาตรการ และการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
		
๒.๑๒.๑ การส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
			
สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ได้จดั ท�ำนโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ส�ำหรับเป็นกรอบชี้ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ ในระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผล
เป็นรูปธรรม โดยผ่านแผนในระดับต่างๆ และได้มีการจัดสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สูส่ งั คมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ดำ� เนินการจัดพิมพ์นโยบาย
และแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ได้น� ำส่งนโยบายและแผนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ให้กับส� ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ น�ำนโยบายและแผนฯ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพือ่ ประกอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ การด�ำเนินงานดังกล่าว
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

		
๒.๑๒.๒ การสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด
			
สผ. ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับการก่อสร้างหรือด�ำเนินการ
เพื่อให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมหรือระบบก�ำจัดของเสียรวม ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด จ�ำนวน ๕๙ รายการ
วงเงินรวม ๑,๙๘๙.๖๔๘๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณส�ำหรับโครงการถ่ายโอนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน�้ำเสียในระดับ
จังหวัด จ�ำนวน ๒๓ รายการ วงเงิน ๖๘๕.๕๘๘๓ ล้านบาท และงบประมาณส�ำหรับโครงการถ่ายโอนแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการขยะในระดับจังหวัด จ�ำนวน ๓๖ รายการ วงเงิน ๑,๓๐๔.๖๔๘๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้โอนงบประมาณให้สำ� นักงาน
สิง่ แวดล้อมภาค เพือ่ ด�ำเนินภารกิจร่วมกับ สผ. ในการติดตามประเมินผลระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียชุมชนและระบบก�ำจัดขยะมูลฝอย
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ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ในการจัดท�ำและติดตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมผลการติดตามฯ ดังกล่าว มาจัดท�ำข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ต่อไป นอกจากนี้ สผ. ยังได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่บุคลากรจากส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมจังหวัด และส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาค เพือ่ รับทราบแนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับจังหวัด และเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการจัดท�ำเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
และสมบูรณ์ รวมทั้ง ได้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารโครงการและงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ
เพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด ให้แก่บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การอุดหนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับจังหวัด เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงบประมาณ
รวมทั้ง สามารถบริหารโครงการจัดการน�ำ้ เสียชุมชนและขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๑๓ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการด� ำเนินงานด้านการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม พัฒนา และปรับปรุง ระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน เพื่อให้ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศสามารถพัฒนาควบคูไ่ ปกับการอนุรกั ษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืน มีการประกาศก�ำหนดประเภทและขนาดของโครงการทีต่ อ้ งจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม ๓๕ ประเภทโครงการ และโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จ�ำนวน ๑๒ ประเภท โดยผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
		
๒.๑๓.๑ การพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			
๑) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)
ซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จ�ำนวน ๙ คณะ ได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด� ำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ และก� ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมอย่างมีสว่ นร่วมของประชาชน ลดความขัดแย้ง และใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เป็นการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
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และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒,๗๘๖ ฉบับ ซึ่งจ�ำแนกออกเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่เข้าใหม่ จ�ำนวน ๖๖๐ ฉบับ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ชี้แจง
เพิ่มเติม และขยาย จ�ำนวน ๕๖๒ ฉบับ และรวมจ�ำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ ชี้แจงเพิ่มเติม และขยาย จ�ำนวน ๑,๒๒๒ ฉบับ และได้ด�ำเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จ�ำนวน
๔๐๐ ครั้ง พร้อมทั้ง ด�ำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในพืน้ ที่ เปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ผลการด�ำเนินงานท�ำให้การพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการควบคุม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
และประชาชน
กราฟแสดงจ�ำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๑
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ตารางสรุปจ�ำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทโครงการ

จ�ำนวนรายงาน
จ�ำนวนรายงาน
จ�ำนวนรายงาน
จ�ำนวนรายงาน
การประเมิน
การประเมินผลกระทบ
การประเมิน
การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเข้าใหม่
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ที่ สผ. รับเรื่องไว้
(ฉบับ)
สิ่งแวดล้อมที่มีการ สิ่งแวดล้อมที่เข้าใหม่
ทั้งหมด (ฉบับ)
เปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ
ชี้แจงเพิ่มเติม
ชี้แจงเพิ่มเติม
และขยาย (ฉบับ)
และขยาย (ฉบับ)
บริการชุมชนและที่พักอาศัย
๑,๗๘๒
๕๑๙
๑๘๙
๗๐๘
คมนาคม
๑,๕๙
๒๕
๗๔
๙๙
เหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม
๒๙๔
๕๓
๑๑๒
๑๖๕
พลังงาน
๑๙๒
๑๘
๕๒
๗๐
อุตสาหกรรม
๑๗๗
๒๐
๖๒
๘๒
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
๑๔๗
๑๐
๖๖
๗๖
แหล่งน�้ำและเกษตรกรรม
๓๕
๑๕
๗
๒๒
รวม
๒,๗๘๖
๖๖๐
๕๖๒
๑,๒๒๒

			
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
				 สผ. ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ซึ่งแต่เดิมเป็นระบบการแต่งตั้ง เปลี่ยนเป็นการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
ผูท้ สี่ นใจสมัครเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๑๑๒ คน และได้ คชก. จากระบบการคัดเลือกใหม่ จ�ำนวน ๘ คณะ นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมา
สผ. ได้จดั ท�ำแนวทางการพิจารณาจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ ส�ำหรับโครงการประเภท
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน เพื่อให้ คชก. มีแนวทางการพิจารณาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
			
๓) การจัดท�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
				 สผ. จัดท�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม ส�ำหรับ
โครงสร้างพื้นฐานทางน�้ำ ซึ่งผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระหว่าง คชก. เจ้าหน้าที่ สผ. นิติบุคคลผู้จัดท�ำรายงาน และหน่วยงานอนุญาต พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทาง
การจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโครงการที่เสนอขอรับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม น�ำแนวทางไปปฏิบัติ ท�ำให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และขั้นตอนการด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลให้มีโครงการที่ผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบไม่เกิน ๗๕ วัน เพิ่มขึ้น
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๔) การจัดท�ำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
				 สผ. จัดท�ำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ เพื่อให้เจ้าของโครงการ
หน่วยงานอนุญาต และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้น�ำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้ง
เพือ่ ความสะดวกในการก�ำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านสิง่ แวดล้อม ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ
แผนการด�ำเนินงานของโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ทัง้ ระยะก่อสร้าง และระยะด�ำเนินการ ทีเ่ สนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
			
๕) การจัดท�ำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
				 สผ. จัดท�ำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยแนวทางฯ
จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการ
ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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๖) สผ. ด�ำเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม
โดยการจัดอบรมและการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สร้างความรู้และความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมมีความถูกต้อง และมีมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม สามารถป้องกันและลดผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้านเหมืองแร่ ปิโตรเคมี การพัฒนาแหล่งน�ำ้ และเกษตรกรรม คมนาคม
พลังงาน และอุตสาหกรรม

		
๒.๑๓.๒ การออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			
สผ. มีหน้าทีใ่ นการออกใบอนุญาตเป็นผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
ควบคุมก�ำกับดูแลการท�ำงานของผู้ได้รับใบอนุญาต โดยมีนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาต จ�ำนวน ๓๒ แห่ง มีผู้เสนอขอเป็น
ผู้ช�ำนาญการ จ�ำนวน ๔๖ คน และมีผู้เสนอขอเป็นเจ้าหน้าที่ประจ�ำ จ�ำนวน ๒๙๒ คน รวมทั้ง มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่ประจ�ำ จ�ำนวน ๒๒๓ คน โดยกระบวนการการออกใบอนุญาตดังกล่าว ได้มีการทดลองให้ยื่นลงทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึง่ สามารถด�ำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ โดยผลลัพธ์จากการด�ำเนินงานท�ำให้ผมู้ าขอรับบริการ มีความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดและนโยบายเป็นอย่างดี นอกจากนี้ สผ. ยังได้จัดท�ำฐานข้อมูลนิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมรายชื่อนิติบุคคล ที่ขึ้นทะเบียนกับ สผ. ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูล
รายชื่อและเจ้าหน้าที่ประจ�ำนิติบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ consult.onep.go.th
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๒.๑๓.๓ ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม รายงานการติดตามผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำ� รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			
สผ. ได้จดั ท�ำศูนย์ขอ้ มูลการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม และระบบฐานข้อมูลนิตบิ คุ คลผูม้ สี ทิ ธิทำ� รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ได้จัดท�ำระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบ
การยืน่ ลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มเปิดใช้งานระบบดังกล่าว มาเป็นระยะเวลา ๑ ปี และได้จัดอบรมการใช้ระบบการยื่นรายงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าของโครงการ และนิตบิ คุ คลผู้มสี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ในขณะนี้ สผ.
อยูร่ ะหว่างส่งเสริมให้เจ้าของโครงการส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และรายงานติดตามการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการส่งเล่มรายงาน โดยมีโครงการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จ�ำนวน ๔๑๖ โครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน และเป็นการลดการ
ใช้กระดาษ ในกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมในอนาคต โดยผูท้ ตี่ อ้ งการสืบค้นข้อมูลรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ eia.onep.go.th ส�ำหรับสถิติรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายเดือน สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ www.onep.go.th/eia

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

85

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
		
๒.๑๓.๔ การพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			
สผ. ได้รบั รายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น ๔,๐๙๐ ฉบับ โดยได้พิจารณาตรวจสอบรายงานฯ และแจ้งผลไปยัง
หน่วยงานอนุญาตและเจ้าของโครงการ รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๒ ฉบับ
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๒.๑๓.๕ การคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			
สผ. ด�ำเนินโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA Monitoring Awards 2018) เพือ่ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการ
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�ำเนินการจัดอบรม 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�ำพูน สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี
๒.๑๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
		
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีภารกิจในการจัดท�ำและเสนอแนะ
นโยบาย แผน และมาตรการด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและภูมทิ ศั น์ การจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน การจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียว
และนันทนาการ รวมทัง้ การก�ำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ตลอดจนพัฒนาเครือ่ งมือ กลไก มาตรการจูงใจ
และการเสริมสร้างศักยภาพของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลือ่ นนโยบาย แผน และมาตรการดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญสรุปได้ ดังนี้
		
๒.๑๔.๑ การก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
			
สผ. ได้ด�ำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๔๓ มาตรา
๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยด�ำเนินการก�ำหนด
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เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และการพิจารณาความเหมาะสม
ทางด้านวิชาการและความถูกต้องด้านข้อกฎหมาย การก�ำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม เป็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สผ. ได้จัดท�ำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบ้านแหลม อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี อ�ำเภอท่ายาง อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
และอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่ได้สิ้นสุดการบังคับใช้ และ
ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมและสอคคล้องกับสถานการณ์
การคุกคามของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั ส�ำหรับมาตรการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลีย่ นการใช้อาคารใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม การห้ามประกอบกิจกรรมในพืน้ ทีท่ อี่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ การรักษาไว้ซงึ่ อาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกสี (เฉพาะพืน้ ทีภ่ เู ก็ต) และการด�ำเนินการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			
นอกจากนี้ สผ. ได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อ�ำเภอบางละมุง และอ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดท�ำเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม อีก ๖ พื้นที่ ได้แก่
			
๑) (ร่าง) กฎกระทรวง ก�ำหนดให้พื้นที่ต�ำบลทรงคนอง ต�ำบลบางกระสอบ ต�ำบลบางน�ำ้ ผึ้ง ต�ำบล
บางยอ ต�ำบลบางกระเจ้า และต�ำบลบางกอบัว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
			
๒) (ร่าง) กฎกระทรวง ก�ำหนดให้พนื้ ทีต่ �ำบลธาตุผาแดง ต�ำบลแม่ตาว และต�ำบลแม่กุ อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
			
๓) (ร่าง) กฎกระทรวง ก�ำหนดให้พนื้ ทีต่ ำ� บลบางแก้ว ต�ำบลบางจะเกร็ง ต�ำบลแหลมใหญ่ และต�ำบล
คลองโคน อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
			
๔) (ร่าง) กฎกระทรวง ก�ำหนดให้พื้นที่อ�ำเภอปลวกแดง อ�ำเภอบ้านค่าย และอ�ำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
			
๕) (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำ� บลบางปะกง ต�ำบลท่าข้าม ต�ำบลสองคลอง อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....
			
๖) (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำ� บลปากคลอง ต�ำบลชุมโค ต�ำบลบางสน และต�ำบลสะพลี อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
พ.ศ. ....
			
ภายหลังจากการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ สผ. ได้ด� ำเนินการติดตาม
ตรวจสอบการด�ำเนินงานจากการประกาศเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ปัญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้ง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง และติดตามการด�ำเนินงาน
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ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สผ. ได้ดำ� เนินโครงการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ การติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานตามมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในท้องที่ต�ำบลวัดเกต ต�ำบลหนองหอย อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ต�ำบลหนองผึ้ง ต�ำบลยางเนิ้ง และต�ำบลสารภี อ�ำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำ� บลอุโมงค์ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน กิจกรรมที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการประกาศพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมจังหวัดชลบุรี และกิจกรรมที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตาม
ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		
๒.๑๔.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะ
			
๑) การจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
				 สผ. ได้ศึกษาและจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน โดยพัฒนาและประยุกต์
ใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ก�ำหนดเป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน
ที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง น�ำไปใช้เป็นเกณฑ์ทั่วไปในการวัดเปรียบเทียบ
สมรรถนะ ส�ำหรับการพัฒนาเมืองในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง
และชุมชนของประเทศไทย ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งการอยู่อาศัย การด�ำรงชีวิต และการประกอบ
สัมมาชีพ มีคณ
ุ ค่าต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องมนุษย์ ทัง้ นี้ กลไกการน�ำมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อมเมืองและชุมชนไปปฏิบตั ิ
ใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างความร่วมมือในการดูแล เฝ้าระวัง และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เมืองและชุมชนที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อการอยู่อาศัย การด�ำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
โดยมีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
			
๒) การจัดท�ำ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน
				 สผ. ได้จัดท�ำ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ เมืองและชุมชนน่าอยู่ มีภมู คิ มุ้ กัน ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยมีพนื้ ทีส่ เี ขียวเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ซึง่ มีแนวทาง
การด�ำเนินงาน ๔ แนวทางหลัก ได้แก่ แนวทางที่ ๑ ทุกภาคส่วนมีจติ ส�ำนึกและหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียว แนวทาง
ที่ ๒ เมืองมีความมัน่ คงทางอาหาร สามารถรองรับภัยพิบตั ิ และมีฐานทรัพยากรเพือ่ เอือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชน แนวทาง
ที่ ๓ เครื่องมือ กลไก เพื่อเอื้อต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว และแนวทางที่ ๔ ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมนวัตกรรม เพือ่ สร้างพลังทางสังคม ทัง้ นี้ เพือ่ บรรลุสเู่ ป้าหมายการมีพนื้ ทีส่ เี ขียวสาธารณะทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการได้ในภาพรวมของประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตรต่อประชากร ๑ คน และมีพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
ได้แก่ เมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) ร้อยละ ๑๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเมือง เมืองขนาดกลาง (เทศบาลเมือง) ร้อยละ ๒๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง และเมืองขนาดเล็ก (เทศบาลต�ำบล)
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. ได้จดั ท�ำโครงการจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนเมือง เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ (๑) แนวทางการยกระดับขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง (๒) ข้อก�ำหนดและมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่
สีเขียวชุมชนเมือง (๓) เทศบาลตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ด้านพื้นที่สีเขียวและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ/หรือด้านการจัดการขยะ น�ำ้ อากาศ และ (๔) ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งแวดล้อมเมือง
และพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองในระดับเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดท�ำข้อมูลพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนคร
			
๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
				 สผ. จัดท�ำโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
ตรวจสอบและน�ำเข้าข้อมูลขนาดพื้นที่สีเขียวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของเทศบาลเมือง จ�ำนวน ๑๗๘ แห่ง พร้อมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และเผยแพร่การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ซึ่งการด�ำเนินโครงการได้มีการทบทวนระบบฐานข้อมูล
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รวมไปถึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่สีเขียวโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับเทศบาลเมืองทั้ง
๑๗๘ แห่ง
			
๕) การจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
				 สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ท�ำงานของหน่วยราชการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอ�ำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้จดั ท�ำโครงการจัดการสิง่ แวดล้อมศูนย์ราชการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดระบบ
ศูนย์ราชการ เป็นกรอบแนวทางและเกณฑ์การจัดท�ำแผนการใช้ทดี่ นิ ของหน่วยงานราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ ทีผ่ นวก
แนวคิดสิง่ แวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ค�ำนึงถึงความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม และจัดท�ำคูม่ อื เพือ่ เป็นแนวทาง
ให้จังหวัดสามารถด�ำเนินการจัดท�ำแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ โดยด�ำเนินการในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด
			
๖) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
				 สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดท�ำแผนสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก จัดท�ำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี ซึง่ สผ. ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ในพืน้ ที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค
ของพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับ EEC และน�ำมาวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC แผนสิ่งแวดล้อมฯ มีระยะเวลาด�ำเนินการ ๔ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส�ำหรับใช้เป็นแนวทาง
การจัดการสิง่ แวดล้อมในพืน้ ที่ EEC และสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการด�ำเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้กำ� หนด
ยุทธศาสตร์ที่เน้นจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในปัจจุบัน เตรียมความพร้อม รู้เท่าทันในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Creative and Green
Economy) ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ
สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

91

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
๒.๑๕ การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร
		
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
องค์กร และจัดให้มสี มั มนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพือ่ พัฒนาศักยภาพและการปฏิบตั งิ านของบุคลากร รวมทัง้ ส่งบุคลากร
เข้ารับการศึกษาดูงานและฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
		
๒.๑๕.๑ การจัดการองค์ความรู้
			
สผ. ก�ำหนดให้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นประเด็นยุทธศาสตร์
หนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สผ. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ และได้จัดท� ำแผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
(KM Master Plan) พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการความรู้ สผ. ประจ�ำปีงบประมาณ (KM Action Plan)
เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลือ่ นกิจกรรมการจัดการความรูข้ อง สผ. ซึง่ ได้มกี ารด�ำเนินงานและกิจกรรมด้านการจัดการ
ความรู้ของ สผ. ที่ส�ำคัญ ดังนี้
			
๑) ทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ สผ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ (KM Master
Plan) ให้สอดคล้องกับแผน และยุทธศาสตร์ของ สผ. ฉบับปัจจุบนั พร้อมทัง้ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการความรู้ สผ. ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (KM Action Plan)
				 ๒) ด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารการจัดการความรู้ สผ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
					 (๑) เสริมสร้างพื้นฐานการจัดการความรู้ของ สผ. และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
จัดการความรู้ (KM Team) โดยการจัดท�ำเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถด้านการจัดการองค์ความรู้ พร้อมทั้ง
จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รการจั ด ท� ำ แผนการจั ด การความรู ้ ร ายบุ ค คล (Individual KM Plan) ในการพั ฒ นา
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรให้แก่ KM Team
การพั ฒ นากระบวนการการจั ด การความรู ้ เ ป็ น มาตรฐานสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
Public Sector Management Ouality Award (PMQA) โดยจัดท�ำองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ (Critical Knowledge: CK)
ในระดับยุทธศาสตร์ของ สผ. จ�ำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๑๓ เรื่อง พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานองค์ความรู้
ที่ ส� ำ คั ญ ๑๓ คู ่ มื อ จั ด ท� ำ ชุ ด อภิ ธ านศั พ ท์ สผ. จ� ำ นวน ๑ ชุ ด การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมและบรรยากาศการเรี ย นรู ้
ในองค์การ โดยจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติของ สผ. (ONEP-CoP) จ�ำนวน ๑ ชุมชน และชุมชนนักปฏิบัติระดับกอง ได้แก่ CoP
ด้าน IT ด้านสิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ด้านนโยบายและแผน และด้านกองทุนสิง่ แวดล้อม พร้อมกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ของแต่ละชุมชน และจัดให้มีกิจกรรม KM Day เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
					 (๒) ยกระดับ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีบทบาทในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ของ สผ. ทั้งนี้ ได้จัดท�ำหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ การพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกษียณอายุราชการ และการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยคัดเลือก
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา การจัดท�ำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของ สผ.
					 (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนจัดการองค์ความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งานระบบ ONEP KM Application ในการสื่อสาร บูรณาการ และจัดเก็บองค์ความรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ โดยจัดท�ำคู่มือการใช้งานระบบ ONEP KM Application พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานระบบ ONEP
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KM Application ให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. โดยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ km.onep.go.th พร้อมทั้งจัดท�ำ
แบบส�ำรวจความพึงพอใจเพื่อติดตามประเมินผลการใช้งานระบบฯ
		
๒.๑๕.๒ การจัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
			
การจัดสัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้บุคลากรของ สผ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การสัมมนาและฝึกอบรมสามารถน�ำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม
ภายในองค์กร และตรงกับความต้องการของประชาชนผูใ้ ช้บริการ ตามภารกิจและหน้าทีข่ อง สผ. รวมถึงการเพิม่ พูนความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวันในด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากร ซึ่งมีการจัดสัมมนาและฝึกอบรมที่สำ� คัญ ดังนี้
ตารางแสดงการจัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การอบรม/สัมมนา

ระยะเวลา

๑. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. ธรรมะ OD (Organization Development) สามัคคี OK
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. การจัดท�ำบัญชีต้นทุนผลผลิตส�ำหรับส่วนราชการ
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔. สผ. รักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
๕. การทบทวนแผนแม่บทพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ และจัดท�ำแผน
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์กร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๖. กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
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�ำแผนบริหารอัตราก�ำลัง และแบบบรรยายลักษณะงาน ของส�ำนักงานนโยบาย
๑๖ และ ๒๐ กรกฎาคม และ
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๔. ระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบตั ิ เกีย่ วกับการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๕. กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๖. โครงการส�ำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (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�ำเนินงานของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
		
๒.๑๕.๓ การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก
			
การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก สผ. ได้ส่งเสริมให้บุคลากร สผ. ได้มีการศึกษา
ดูงานและร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก บุคลากรสามารถน�ำความรู้
ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก ไปพัฒนาการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้ การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกของบุคลการ สผ. ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ตารางแสดงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก
การอบรม/สัมมนา

ระยะเวลา

๑.

นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๕

๑๐ มกราคม-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.

การพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ ๘๘

๒๕ เมษายน-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.

นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง รุ่นที่ ๗

๑ พฤษภาคม-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔.

นักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๒

๕.

ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๓
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๑๖ พฤษภาคม-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

๑. การป้องกันและปราบปรามทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้วยความ
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สผ. ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและสุจริต มีขั้นตอนและระบบการท�ำงานที่โปร่งใสเป็นธรรม และหน่วยงานภาครัฐ
มีการด�ำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ ประเทศและประชาชน โดยมีเนือ้ หาการส�ำรวจเกีย่ วกับการด�ำเนินงานทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและ
ความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม ตลอดจน การจ่ายหรือ
เรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยส�ำรวจทัง้ ในมิตกิ ารรับรู้ (Perception-Based) คือ ส�ำรวจความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานภาครัฐ (External Stakeholders) และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ (Internal
Stakeholders) และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) คือ ส�ำรวจจากหลักฐานการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

๒. การประสานงานการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการประสานการด�ำเนินงานเรื่องเกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  (ปคร.) จ�ำนวน ๘๐๑ เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ สผ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน ๒๑ เรื่อง
มีเรื่องที่ส�ำคัญ เช่น (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ต�ำบลปากคลอง ต�ำบลชุมโค ต�ำบลบางสน และต�ำบลสะพลี อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ....
(ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และรายงานสถานการณ์คณ
ุ ภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น การจัดท�ำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน ๒๒๙ เรื่อง มีเรื่อง
ที่ส�ำคัญ เช่น การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และ
การก�ำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
พ.ศ. .... เป็นต้น การชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลต่อคณะกรรมาธิการ จ�ำนวน ๓ เรือ่ ง เรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เช่น ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ..... รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง วิกฤติทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เป็นต้น และการประสานแจ้งเรือ่ งจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ จ�ำนวน ๕๔๘ เรือ่ ง มีเรือ่ ง
ทีส่ ำ� คัญ เช่น ทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรปู ประเทศ เป็นต้น ซึง่ การด�ำเนินงานเพือ่ ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ช่วยผลักดันให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
พิจารณาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว และเร่งรัดให้หน่วยงานเสนอเรื่อง หรือตอบความเห็นได้ทันเวลา  ตลอดจน ช่วยให้ผู้บริหาร
มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน ใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ
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๓. การประชุมวิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ภายใต้
หัวข้อ ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ มุ่งพัฒนา  ต่อยอด
สร้างรายได้ให้ประเทศและชุมชน อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลงานที่ส�ำคัญของ สผ. ตลอดระยะเวลา  ๒๕ ปี ที่มีการด�ำเนินงานภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ โฮเต็ล
ประตูน�้ำ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนกว่า  ๖๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมการประชุมวิชาการ ได้แก่ การเสวนา
ถกปัญหา และหาแนวทางร่วมกันในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้ยั่งยืน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่
สร้างความสมดุล ทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยแบ่งหัวข้อการเสวนาเป็น ๔ หัวข้อ คือ ๑) “อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตความหลากหลายทางชีวภาพของไทย” ๒) “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑ กับความหลากหลายทางชีวภาพ” ๓) “การจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชน ภายใต้แผนการปฏิรปู ประเทศ” และ ๔) “กลไก
ทางการเงินเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ” ตลอดจน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ สผ. และหน่วยงาน
ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ภาคีเครือข่าย อาทิ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จังหวัด
เชียงใหม่ มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิอีสต์ฟอรั่ม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมออกบูธนิทรรศการ
แสดงผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ถึงการน�ำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาต่อยอดอีกด้วย
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๔. การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ความส�ำคัญกับการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ สผ. มีการด�ำเนินงาน ดังนี้
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดท�ำรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๒๑-๒๓ และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ ตามที่ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก�ำหนดไว้ เพือ่ ประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบตั ภิ ารกิจของ สผ. ทัง้ มิตปิ ระสิทธิภาพ มิตปิ ระสิทธิผล
มิติผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการประเมิน พบว่า ภารกิจมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ระดับชาติ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และข้อสั่งการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์หน่วยงาน สรุปได้ ดังนี้
ผลผลิตที่ ๑ เครือ่ งมือ กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔ เรือ่ ง (ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ ๑๑ เรือ่ ง และผลผลิตอืน่ ๆ (เพิม่ เติม) ๑๓ เรือ่ ง) ซึง่ น้อยกว่าผลผลิตตามแผน (๒๙ เรือ่ ง)
มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ๑๕๐,๑๓๑,๘๐๕.๗๑ บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน (๑๗๕,๙๐๖,๖๐๐.๐๕ บาท) ที่ก�ำหนด
โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๖,๒๕๕,๔๙๑.๙๐ บาท/เรื่อง มากกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน (๖,๐๖๕,๗๔๔.๘๓ บาท/เรื่อง)  
ทั้งนี้ มีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้ง ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย/ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐ และ
ร้อยละ ๘๔.๑๓ ตามล�ำดับ
ผลผลิตที่ ๒ เครือ่ งมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ทั้งนี้ ไม่รวมภารกิจของโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด เนือ่ งจากเป็นโครงการทีส่ ำ� นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.)
มิได้ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการ แต่ท�ำหน้าที่ในฐานะช่วยส่งผ่านเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ เรื่อง (ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ ๑๐ เรื่อง และผลผลิตอื่นๆ (เพิ่มเติม) ๘ เรื่อง) น้อยกว่า
ผลผลิตตามแผน (๑๙ เรื่อง) มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ๑๔๗,๐๒๔,๐๔๙.๐๓ บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน
(๑๖๑,๖๕๐,๔๔๙.๕๗ บาท) ที่ก�ำหนด โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๘,๑๖๘,๐๐๒.๗๒ บาท/เรื่อง น้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วย
ตามแผน (๘,๕๐๗,๙๑๘.๔๐ บาท/เรื่อง) ทั้งนี้ มีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็น และถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย/ผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ ๙๐.๕๔ และ ๘๔.๐๘ ตามล�ำดับ
ผลผลิตที่ ๓ โครงการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกินตามแผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินท�ำกิน ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
๑ เรื่อง (ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ) เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนด มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ๘,๙๔๖,๘๗๒.๙๔ บาท  
น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน (๒๕,๖๔๔,๑๐๘.๑๘ บาท) ที่ก�ำหนด โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๘,๙๔๖,๘๗๒.๙๔ บาท/เรื่อง
น้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน (๒๕,๖๔๔,๑๐๘.๑๘ บาท/เรื่อง)
ผลผลิตที่ ๔ โครงการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ตามแผนงานยุทธศาสตร์จดั การ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๑ เรื่อง (ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ)
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น้อยกว่าผลผลิตตามแผน (๓ เรื่อง) มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ ๒๖,๔๑๓,๙๐๙.๓๒ บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน
(๒๘,๔๔๔,๑๙๑.๕๙ บาท) ที่ก�ำหนด โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/เรื่อง จากผลผลิตที่ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑ เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท/เรื่อง ต้นทุนต่อหน่วยตามแผนเท่ากับ ๙,๔๘๑,๓๙๗.๒๐
บาท/เรื่อง เนื่องจากเป็นต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระยะที่ ๓ ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย/ผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติ ร้อยละ ๑๖๒
ผลผลิตที่ ๕ โครงการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ ๑๑๕,๗๔๔,๐๕๕.๑๕ บาท
มากกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน (๑๑๔,๗๖๙,๓๓๖.๐๒ บาท) ที่ก�ำหนด

๕. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้ความส�ำคัญกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน ทัง้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของ สผ. ตลอดจนข้อมูลและองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ขาย จ�ำหน่าย
จ่ายแจก รวมทั้ง จัดท�ำส�ำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ และ สผ. ได้มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชน มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
๕.๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. จัดตั้งขึ้นตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ก�ำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในภารกิจของ สผ. ได้สะดวกและทั่วถึง โดยได้
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ห้องสมุด สผ. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องจากมีความเหมาะสมที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และเป็นสถานที่รวบรวมเอกสารและข้อมูลของ สผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และ ๙ ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง มีการจัดท�ำ
ดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดให้บริการอย่างชัดเจน สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สผ. (http://www.oic.go.th/infocenter38/3826/)
๒) การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คณะท�ำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ.
มีขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นปัจจุบนั ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนด และมีผใู้ ช้บริการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ สผ.
มาใช้บริการด้วยตนเอง ใช้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ ใช้บริการผ่านทางหนังสือราชการ และใช้บริการผ่านช่องทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
๓) การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชนให้บคุ ลากรของ สผ.
และประชาชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ สผ. (http://www.
onep.go.th) เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สผ. (http://www.oic.go.th/infocenter38/3826/)
บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
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๕.๒ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
สผ. ได้มีการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งสรุปผลการด�ำเนินงานเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนในภาพรวม พบว่า ประชาชนได้แจ้งข้อร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ สผ. รวม ๑๓๒ เรือ่ ง โดยด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑๐๔ เรื่อง ทั้งนี้ ประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนร้องเรียน สรุปได้ ดังนี้
ตารางสรุปประเด็นเรื่องร้องเรียน
ประเด็นเรื่องที่ร้องเรียน
๑. การได้รับผลกระทบ ในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
๒. การได้รับผลกระทบ ในปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

จ�ำนวน (เรื่อง)
๓๓
-

๓. การได้รับผลกระทบ ในปัญหาด้านที่ดินท�ำกิน

๑๖

๔. การได้รับผลกระทบ ในปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

๖๖

๕. การได้รับผลกระทบ ในปัญหาการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑๓

๖. การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านต่างๆ

๔

รวม

๑๓๒

๖. การยกย่องและรับรางวัล
๖.๑ หน่วยงานที่มีผลการด�ำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ได้รบั รางวัลศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
โดดเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเลขาธิการ สผ. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

๖.๒ รางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และได้รับ
การยอมรับจากบุคลากรภายนอกหน่วยงาน สผ. จึงได้เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ

100

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Annual Report 2018
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
โดยมีผลรางวัล ดังนี้
๑) ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชดิ ประชาชน ของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ระดับดี
๒) ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม โครงการจัดท�ำแผนการจัดการสิง่ แวดล้อมภูมทิ ศั น์ เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ระดับดี
รวมทั้ง สผ. ได้เสนอกลุ่มเครือข่ายหัวใจสีเขียว ซึ่งด�ำเนินการร่วมกับ สผ. ในโครงการจัดท�ำแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งกลุ่ม
เครือข่ายหัวใจสีเขียว ได้รับรางวัลประเภทรางวัลผู้น�ำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับชมเชย
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๗. กิจกรรมเพื่อสังคม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
๗.๑ กิจกรรมความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน
เลขาธิการ สผ. น�ำเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมจัดกิจกรรมความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องด้วยวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยได้มีการถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน และภัตตาหารเพล
แด่พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน ๓ รูป ต่อจากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมท�ำความสะอาด เก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบวัด

๗.๒ โครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท
เลขาธิการ สผ. น�ำคณะเจ้าหน้าที่ สผ. พร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วย
ผู ้ ว ่ า การชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มโครงการ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) นายนพดล ธิ ย ะใจ
อดีตรองเลขาธิการ สผ. ในนามตัวแทนมูลนิธิเอกชัย นพจินดา  ผู้อ�ำนวยการอาวุโส EH&S บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) และผู้จัดการส่วนประทานบัตร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำโครงการ
ห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้องในชนบท ณ โรงเรียนบ้านน�้ำเพียงดิน ห้องเรียนบ้านห้วยปูแกง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบ
หนังสือ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กฬี าของเล่นเด็ก และสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นอืน่ ๆ รวมทัง้ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในโรงเรียน ให้กับผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านน�้ำเพียงดินฯ เพื่อแบ่งปันหนังสือและมอบความรู้ให้กับน้องในชนบทที่ขาดแคลน
อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า  หาความรู้ของนักเรียน เยาวชน ครู และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เกิดทักษะ รักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินกิจกรรม
ของ สผ. อันเป็นประโยชน์แก่สังคม
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๗.๓ ศึกษาดูงานกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและท�ำกิจกรรม CSR เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ชุมชน
เลขาธิการ สผ. รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด รวมทัง้
เจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมท�ำกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด�ำเนินการภายใต้หลักคุณธรรมและการจัดการที่ดีเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการท�ำบ้านปลาจ�ำลอง ซึ่งประยุกต์จากท่อ PE100 ที่เหลือจากกระบวนการทดสอบ
เม็ดพลาสติก เพือ่ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นำ�้ และเพิม่ แหล่งท�ำประมงพืน้ บ้าน รวมทัง้ ได้มกี ารปล่อยลูกหมึก เป็นการสร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน รวมถึงปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ หาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง

๗.๔ กิจกรรมเก็บขยะทะเลและชายฝั่ง สานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกิจกรรมเก็บขยะทะเลและชายฝั่ง สานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน หาดเทียน เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรม
ไม่ท�ำร้ายทะเล
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๗.๕ กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน
ต้นไม้ของชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เลขาธิการ สผ. น�ำคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่
สผ. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึง้ (ต้นไม้ประจ�ำ
รัชกาลที่ ๑๐) กล้วยไม้ และกระโปรงแหม่ม ในกิจกรรมโครงการ
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคาร สผ.

๗.๖ โครงการจิตอาสาท�ำความดีด้วยหัวใจ
คณะเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาท�ำความดีด้วยหัวใจ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สผ.
อ�ำเภอศรีมโหสถ เทศบาลต�ำบลโคกปีบ องค์การบริหารส่วนต�ำบลโคกปีบ และส�ำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
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๑. งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
		 วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิ้น
หนี้สินหมุนเวียน
		 เจ้าหนี้การค้า
		 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
		 เงินกู้ยืมระยะสั้น
		 เงินรับฝากระยะสั้น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
		 ทุน
		 รายได้สูง (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หน่วย : บาท
พ.ศ. ๒๕๖๑

๖,๒๗๙,๙๔๑.๑๐
๖,๙๕๙,๓๘๕.๖๕
๖๔,๗๐๑,๔๔๔.๐๙ ๑๓๓,๕๒๘,๒๕๘.๑๐
๒,๙๔๓,๓๒๙.๕๔
๓,๐๒๗,๔๙๖.๘๖
  ๗๓,๙๒๔,๗๑๔.๗๓ ๑๔๓,๕๑๕,๑๔๐.๖๑

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๘๖
๕๐.๐๖
๒.๒๘
๕๗.๑๙

๓.๕๒
๖๗.๖๓
๑.๕๓
๗๒.๖๙

๓๔,๖๔๘,๔๔๐.๕๐ ๔๕,๙๐๘,๘๗๕.๓๘ ๒๖.๘๑
๒๐,๖๘๑,๑๓๘.๕๗
๘,๐๑๐,๗๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐
  ๕๕,๓๒๙,๕๗๙.๐๗   ๕๓,๙๑๙,๕๘๔.๓๘ ๔๒.๘๑
๑๒๙,๒๕๔,๒๙๓.๘๐ ๑๙๗,๔๓๔,๗๒๔.๙๙ ๑๐๐.๐๐

๒๓.๒๕
๔.๐๖
๒๗.๓๑
๑๐๐.๐๐

๒๕,๕๗๔,๙๗๗.๕๓ ๕๙,๖๕๓,๑๖๑.๓๓
๙๑๒,๐๔๔.๗๓
๒,๑๓๗,๔๒๒.๙๗
๓,๐๔๘,๔๖๘.๙๓
๑,๔๘๑,๔๖๐.๑๔
๑๑,๐๒๑,๖๖๑.๐๕
๗,๙๗๗,๒๗๘.๑๑
  ๔๐,๕๕๗,๑๕๒.๒๔   ๗๑,๒๔๙,๓๒๒.๕๕

๑๙.๗๙
๐.๗๑
๒.๓๖
๘.๕๓
๓๑.๓๘

๓๐.๒๑
๑.๐๘
๐.๗๕
๔.๐๔
๓๖.๐๙

๑,๘๙๙,๐๑๙.๙๕
๓,๖๘๙,๔๓๐.๕๒
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
    ๓,๓๙๙,๐๑๙.๙๕     ๕,๑๘๙,๔๓๐.๕๒
  ๔๓,๙๕๖,๑๗๒.๑๙   ๗๖,๔๓๘,๗๕๓.๐๗
๘๕,๒๙๘,๑๒๑.๖๑ ๑๒๐,๙๙๕,๙๗๑.๙๒

๑.๔๗
๑.๑๖
๒.๖๓
๓๔.๐๑
๖๕.๙๙

๑.๘๗
๐.๗๖
๒.๖๓
๓๘.๗๒
๖๑.๒๘

๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓ ๒๗,๑๑๑,๓๙๕.๙๓
๕๘,๑๘๖,๗๒๕.๖๘ ๙๓,๘๘๔,๕๗๕.๙๙
  ๘๕,๒๙๘,๑๒๑.๖๑ ๑๒๐,๙๙๕,๙๗๑.๙๒

๒๐.๙๘
๔๕.๐๒
๖๕.๙๙

๑๓.๗๓
๔๗.๕๕
๖๑.๒๘
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๒. งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ
รายได้จากการอุดหนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการอุดหนุนอื่น
และบริจาค
รวมรายได้

หน่วย : บาท
พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วย : บาท
พ.ศ. ๒๕๖๐

อัตราย่อส่วนแนวดิ่ง
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑,๘๔๖,๗๕๓,๖๐๐.๖๐
๗๑,๙๗๔.๐๐

๑,๖๒๒,๑๐๒,๗๓๔.๖๔
๑๑๑,๘๖๙.๐๐

๙๙.๑๓
๐.๐๐

๙๘.๗๓
๐.๐๑

๑๕,๗๕๕,๔๘๒.๘๐

๑๘,๙๕๗,๙๘๒.๒๑

๐.๘๕

๑.๑๕

๔๖๓,๕๒๖.๕๑

๑,๘๕๐,๕๒๐.๙๖

๐.๐๒

๐.๑๑

๑,๘๖๓,๐๔๔,๕๘๓.๙๑

๑,๖๔๓,๐๒๓,๑๐๖.๘๑

๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๘๔,๒๕๖,๗๗๕.๕๘
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
๓๒,๓๘๒,๒๐๒.๐๙
ค่าตอบแทน
๑,๕๓๗,๓๐๖.๐๐
ค่าใช้สอย
๑๙๒,๑๘๙,๒๓๖.๐๑
ค่าวัสดุ
๙,๐๙๒,๐๖๑.๐๓
ค่าสาธารณูปโภค
๗,๙๖๔,๘๗๗.๕๗
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๑๔,๙๐๖,๖๕๙.๖๑
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
๑,๔๕๔,๕๙๙,๙๙๘.๒๓
จากหน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
๑,๘๙๖,๙๒๙,๑๑๖.๑๒

๑๗๘,๖๓๒,๔๐๔.๒๓
๓๐,๘๓๘,๘๓๖.๑๙
๑,๐๘๕,๗๙๙.๕๐
๑๙๖,๖๐๕,๑๓๔.๓๗
๑๐,๒๕๗,๖๙๕.๔๓
๗,๕๘๕,๔๒๖.๓๕
๑๒,๘๖๓,๘๙๑.๔๓
๑,๒๐๒,๒๒๕,๔๓๐.๔๙

๙.๘๙
๑.๗๔
๐.๐๘
๑๐.๓๒
๐.๔๙
๐.๔๓
๐.๘๐
๗๘.๐๘

๑๐.๘๗
๑.๘๘
๐.๐๗
๑๑.๙๗
๐.๖๒
๐.๔๖
๐.๗๘
๗๓.๑๗

๒๕,๕๙๘.๕๑
๑,๖๔๐,๑๒๐,๒๑๖.๕๐

๐.๐๐
๑๐๑.๘๒

๐.๐๐
   ๙๙.๘๒

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
ก่อนต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

      ๒,๙๐๒,๘๙๐.๓๑     (๑.๘๒)
      ๒,๙๐๒,๘๙๐.๓๑     (๑.๘๒)

     ๐.๑๘
     ๐.๑๘

   (๓๓,๘๘๔,๕๓๒.๒๑)
   (๓๓,๘๘๔,๕๓๒.๒๑)
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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�ำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยลดลงจากปีก่อน และมีการใช้จ่ายเงินได้สูงกว่าปีก่อน ส�ำหรับเงินฝากธนาคารในงบประมาณ มียอดคงเหลือ
ต�่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากได้นำ� ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โครงการ e-Payment ในการจ่ายเงินผ่านระบบ
KTB Corporate Online ซึง่ มีสภาพคล่องและรวดเร็วในการจ่ายเงินให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิ และกรมบัญชีกลางมีการประมวลผลจ่ายเงิน
ในวันสิ้นปีต�่ำกว่าปีก่อน ท�ำให้มีเงินค้างจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิต�่ำกว่าปีก่อน เงินฝากคลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากระหว่างปีมีการ
รับหลักค�้ำประกันสัญญาเป็นเงินสดต�่ำกว่าปีก่อน ขณะเดียวกัน มีการคืนหลักค�ำ้ ประกันสัญญาให้แก่ผู้ขายได้พ้นข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ�ำนวนรายสัญญาได้ต�่ำกว่าปีก่อน 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�ำนวนสัญญาต�ำ่ กว่าปีก่อน
		 - มีสัดส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๒๓.๒๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๒๖.๘๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจาก ในระหว่างปีมีจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และไม่มีการจ�ำหน่าย
ครุภัณฑ์ที่หมดความจ�ำเป็น เสื่อมสภาพ ช�ำรุด ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น 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�ำ่ กว่าปีก่อน
๒) งบรายได้และค่าใช้จ่าย
		 - มีสดั ส่วนของรายได้จากงบประมาณประจ�ำ งบกลาง และงบลงทุน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (ต่อรายได้รวม) เพิม่ ขึน้
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�่ำกว่าปีก่อน และมีการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีปัจจุบัน
รวมกับงบผูกพันข้ามปีงบประมาณได้สูงกว่าปีก่อน
		 - มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อรายได้รวม) ลดลง จากร้อยละ ๑๐.๘๗ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นร้อยละ ๙.๘๙
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ เป็นผลเกิดจากการที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสดั ส่วนของรายได้รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สูงกว่า
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�ำนาญการ จ�ำนวน ๓๗ คณะ
			
• คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ (ส่วนกลาง) จ�ำนวน ๑๒ คณะ
				 (๑)		คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณาผูม้ สี ทิ ธิขอรับใบอนุญาตท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
				 (๒) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
บ้านเอื้ออาทร ชุดที่ ๑
				 (๓) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
บ้านเอื้ออาทร ชุดที่ ๒
				 (๔) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนา
แหล่งน�้ำ
				 (๕) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางบกและอากาศ
				 (๖) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางน�้ำ
				 (๗) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่
				 (๘) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนา
ปิโตรเลียม
				 (๙) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
กลั่นน�้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
				 (๑๐) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
				 (๑๑) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
				 (๑๒) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน
			
• คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ (จังหวัด) จ�ำนวน ๒๕ คณะ
- พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๗ คณะ
				 (๑) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
				 (๒) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
				 (๓) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
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				 (๔) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
				 (๕) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
				 (๖) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
				 (๗) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
			
- ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด จ�ำนวน ๘ คณะ
				 (๑) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
				 (๒) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี
				 (๓) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
				 (๔) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
				 (๕) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
				 (๖) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี
				 (๗) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดระยอง
				 (๘) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดขอนแก่น
- พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน ๑๐ คณะ
				 (๑) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก
				 (๒) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร
				 (๓) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
				 (๔) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา
				 (๕) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑
				 (๖) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
				 (๗) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
				 (๘) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย
				 (๙) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม
				 (๑๐) คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนราธิวาส
๑.๒) คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จ�ำนวน ๓๕ คณะ
			
(๑) คณะอนุกรรมการก�ำกับการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด
			
(๒) คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลทัศน์
			
(๓) คณะอนุกรรมการประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม
			
(๔) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
			
(๕) คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
			
(๖) คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
			
(๗) คณะอนุกรรมการก�ำกับการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
			
(๘) คณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส�ำหรับ
สารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
			
(๙) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
			
(๑๐) คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
			
(๑๑) คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
			
(๑๒) คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำ
			
(๑๓) คณะอนุกรรมการจัดท�ำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
			
(๑๔) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ
			
(๑๕) คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้ำ
			
(๑๖) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
			
(๑๗) คณะอนุกรรมการก�ำกับการด�ำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ส�ำหรับโครงการภายใต้แผน
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
			
(๑๘) คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๗๙
			
(๑๙) คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด
			
(๒๐) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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สมุทรปราการ
			
			
			
			
			
			
ประจวบคีรีขันธ์
			
			
			

(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี
คณะอนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานพื้ น ที่ เขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด

(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรสาคร
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดชลบุรี
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพืน้ ทีเ่ ขตควบคุมมลพิษจังหวัดนครปฐม
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต
คณะอนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานพื้ น ที่ เขตควบคุ ม มลพิ ษ จั ง หวั ด

(๓๓) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่
(๓๔) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดเพชรบุรี
(๓๕) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการพลาสติก

๒) คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๗ คณะ
			
๒.๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
			
๒.๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
			
๒.๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
			
๒.๔) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
			
๒.๕) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
			
๒.๖) คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
			
๒.๗) คณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน
๓) คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ  
		 คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๔ คณะ
			
๓.๑) คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน
			
๓.๒) คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล
			
๓.๓) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
			
๓.๔) คณะอนุ ก รรมการการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเสริ ม พลั ง
ความร่วมมือด้านภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment)
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๔)
		
		
		

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๒ คณะ
๔.๑) คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ
๔.๒) คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม

๕)
		
		
		

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๒ คณะ
๕.๑) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�ำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์
๕.๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�ำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

๖)
		
		
		
		
		
ธุรกิจ

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๔ คณะ
๖.๑) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
๖.๒) คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
๖.๓) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาพหุภาคีว่าด้วยพื้นที่คุ้มครอง
๖.๔) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยภาค

๗) คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
		 คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๑ คณะ
		 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน
๘)
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คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๒ คณะ
๘.๑) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๒. เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และวีดิทัศน์

๑) เอกสารเผยแพร่

๒) แอปพลิเคชัน

๓) ฐานข้อมูล

๔) วีดิทัศน์
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๓. หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์สำ� หรับการติดต่อหน่วยงาน
ผู้บริหาร

โทรศัพท์

โทรสาร

เลขาธิการ : นางรวีวรรณ ภูริเดช

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๒

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๓

รองเลขาธิการ : นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๗

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๘

รองเลขาธิการ : นายสุโข อุบลทิพย์

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๘

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๒

รองเลขาธิการ : นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๕

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๒

กอง/กลุ่มอิสระ

โทรศัพท์

โทรสาร

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

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๔

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๕-๑๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๑

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๙-๒๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๑

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๔-๒๕

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖-๒๗ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๖

กลุ่มงานอ�ำนวยการและประชาสัมพันธ์

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๘
๐ ๒๒๖๕ ๖๖๔๘

ห้องสมุด

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๐-๓๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๑

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๒๘

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

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๑

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๓-๐๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

กลุ่มงานนโยบายและแผน

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๕

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๖

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๒

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๑

กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ

๐ ๒๒๖๕ ๖๗๗๖

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๘

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๙

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐

กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๙

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๘
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สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒
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กอง/กลุ่มอิสระ

โทรศัพท์

โทรสาร

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

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๔

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๐ ๒๒๖๕ ๖๘๕๔

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานเหมืองแร่

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๗

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานอุตสาหกรรม

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๙

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานคมนาคม

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๑-๒๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๓

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน�้ำและเกษตรกรรม

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๕-๒๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานพลังงาน

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๗

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานปิโตรเคมี

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๐

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๐ ๒๒๖๕ ๖๘๕๔

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

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

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
ต่อ ๖๘๓๒

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
ต่อ ๖๗๘๖

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิท�ำรายงาน

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
ต่อ ๖๖๓๐

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
ต่อ ๖๘๖๐

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
ต่อ ๖๘๖๐

กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
ต่อ ๖๘๐๓

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
ต่อ ๖๘๓๔

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙
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กอง/กลุ่มอิสระ

โทรศัพท์

โทรสาร

กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๓

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๕

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๗-๓๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๙-๔๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๖

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๑-๔๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๓๖

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (http://envfund.onep.go.th/)
ผู้อ�ำนวยการ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๗

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘-๙๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๗-๙๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๑-๙๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๓-๙๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๔

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๕-๙๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๘

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๐

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๙

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (http://climate.onep.go.th/)
ผู้อ�ำนวยการ

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๐

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

๐ ๒๒๖๕ ๖๗๘๔

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก

๐ ๒๒๖๕ ๖๗๘๓

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

๐ ๒๒๖๕ ๖๘๔๙

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

๐ ๒๒๖๕ ๖๗๘๕

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๙๒

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

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๕

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๖-๖๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๗

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๙-๗๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๐

กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๑-๗๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๒

กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๓-๗๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๔
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กอง/กลุ่มอิสระ

โทรศัพท์

โทรสาร

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

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๕

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๗

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๘

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๙-๘๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๐

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑-๘๒ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๑

กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๓-๘๔ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๔

กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๕-๘๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘๖

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

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๓

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔-๔๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงานนโยบายและแผน

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๗-๔๘ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

กลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๑

กลุ่มงานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๙-๕๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔

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

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๓

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๘

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๔-๕๖ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๖

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๗

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๘

กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๑

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๑

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๓

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๘๕

กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๕๙-๖๐ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๐

กลุ่มงานอิสระ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๕๒

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๑

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๒-๓๓ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๓

กลุ่มนิติการ

๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๔-๓๕ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๕

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

๐ ๒๒๖๕ ๖๘๔๕

๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

๔. รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

นางรวีวรรณ ภูริเดช
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
นายสุโข อุบลทิพย์
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

เลขาธิการ สผ.
รองเลขาธิการ สผ.
รองเลขาธิการ สผ.
รองเลขาธิการ สผ.

คณะท�ำงาน
๑.
๒.
๓.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
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นางอรวรรณ ดนัยบุตร
นางกานดา ปิยจันทร์
นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล
นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก
นางนฤดี คณิตจินดา	
นางสาววัลย์นภา รัชเดช
นายสกุลยุช ศรุตานนท์
นางสาวปราวีณา มณีสุต
นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
นายอารี สุวรรณมณี
นางปริย ริมวานิช
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์
นายศิวัช แก้วเจริญ
นางกิตติมา แสงสี
นางสาวสุนิสา ประดับราช
นางสาวปวีณ์ริศา อาจสาลี
นายทศพล เพียรธนะกูลชัย
นางสาวโสมวรรณ สุขประเสริฐ
นางสาวเปรมฤดี เสริมพณิชกิจ
นางสาวชนากานต์ ต่างจิตร์
นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์
นายทรงสิทธิ์ ค�ำแหงพล

ผู้อ�ำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานอ�ำนวยการและประชาสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นิติกรช�ำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ
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๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นายวิรุฬห์ สัมลีราช
นายศักรภพ แก้วพาที
นายพงศธร พวงสมบัติ
นางสาวอรวรรณ วัฒนยมนาพร
นายอุกฤษ เรืองชู
นางสาวฐิติชญาน์ ภาษี
นางสาวพลอยชมพู จันทสิงห์
นางสาวอักษิพร จันทร์เทวี
นายธนะชัย ไวยะเนตร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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บันทึก
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พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
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