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การจั ด ท� ำ รายงานประจ� ำ ปี 2562 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ผ ลการด� ำ เนิ น งาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิง
่ แวดล้อม มีภารกิจเกีย
่ วกับการก�ำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพือ
่ สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน
และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ผลการด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย การด�ำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การด�ำเนินงานตามแผนแม่บท
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านสิง่ แวดล้อมในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า รายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้
จะเป็นสื่อกลางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส�ำนักงานฯ และสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึง
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของส�ำนักงานฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
มา ณ โอกาสนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

สารจากผู้บริหาร

ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะด้าน (CK expert)
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร

“การจัดท�ำแผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ”

นางภัทรินทร์ ทองสิมา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ส�ำคัญ

นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะด้าน

“จะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการ/กิจการ
เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงาน EIA”

บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ข้อมูลภาพรวมองค์กร

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมองค์กร

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

วัฒนธรรม
และค่านิยมหลัก

อ�ำนาจหน้าที่

อัตราก�ำลัง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

โครงสร้าง
องค์กร

งบประมาณ
ระบบ
และผลการใช้จ่าย การตรวจสอบภายใน
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วิสัยทัศน์
และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580

พันธกิจ (Mission)
1

2

3

4

5

จั ด ท�ำนโยบาย แผน
และมาตรการแบบบูรณาการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การรักษาสภาพแวดล้อม

สร้ า งความร่ ว มมื อ
กั บ เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ในการน�ำนโยบายแผน
เเละมาตรการสูก่ ารปฏิบตั ิ

ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น
เสนอแนะและรายงาน
ผ ล บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สร้างความรู้ความเข้าใจ
ทุกภาคส่วนและสื่อสาร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน

สร้ า งกลไกขั บ เคลื่ อ น
และสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของประเทศทีส่ อดคล้องกับ
อนุสญั ญาระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม
โดยเป็นไปตามภารกิจ
ของส�ำนักงาน

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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วัฒนธรรม
และค่านิยมหลัก
วัฒนธรรม (Culture)
มองผลประโยชน์ชาติ มุ่งสร้างเครือข่าย แม่นในหลักการ มั่นในคุณธรรม

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์และก�ำหนดค่านิยม
หลัก (Core Value) เพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีแนวความคิด ความเชื่อ และปรับพฤติกรรมการท�ำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความส�ำเร็จ โดยใช้ค�ำว่า NATURE ซึ่งย่อมาจาก

มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย มุ ่ ง เน้ น
การท�ำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประสาน
การท�ำงานแลกเปลีย่ นข้อมูลเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของกัน
และกัน เพือ่ ร่วมกันเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลให้สามารถ
ท�ำงานส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย

จิตใจใฝ่รู้ หมัน่ พัฒนาตน มุง่ พัฒนาความรู้
ของตนเองอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ด้ ว ยความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะเปิดรับและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ
ทั้งในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเอง และ
ความรู้รอบตัวต่างๆ (รู้ลึก รู้กว้าง และ
รู้โลก) พร้อมรับและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถ
พัฒนาตนเองให้เท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ในทุกๆ ด้านได้ตลอดเวลา

กระตื อ รื อ ร้ น ท� ำ งานเป็ น ที ม มุ ่ ง เน้ น
การท�ำงานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและ
หน่วยงานภายใต้องค์กร ด้วยความเชื่อมั่น
ในกันและกัน สามารถติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานภายในองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งใน
การท�ำงาน และการท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ร่วมกัน
เพื่อน�ำศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
ออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความ
สมานฉั น ท์ มี ค วามรั ก และความภู มิ ใจ
เห็นคุณค่าในองค์กร

Uncovering

Result-Based Orientation

Expertise

ไม่ ป กปิ ด เปิ ด เผย โปร่ ง ใส บุคลากร
มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถเปิดเผย
กระบวนการจัดท�ำนโยบายและแผนการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม การจัดสรรเงินกองทุนต่อ
สาธารณชนได้ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึ ง มี เ อกสารหลั ก ฐานที่ ส ามารถ
ตรวจสอบได้

มุง่ เป็นเลิศในผลการปฏิบตั งิ าน บุคลากร
มีความช�ำนาญ ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล โดยยึ ด เป้ า หมาย
ขององค์กรเป็นหลัก มีการใช้หลักวิชาการ
ทีถ่ กู ต้องในการด�ำเนินงานไม่เปลีย่ นแปลง
ผันแปรไปตามปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัจจัยทางการเมือง และสามารถ
ผลั ก ดั น ให้ น โยบายและแผนทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้รบั การยอมรับ
และด�ำเนินควบคูไ่ ปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

มีความเชีย่ วชาญอย่างมืออาชีพ บุคลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นผูท้ มี่ คี วามรอบรูแ้ ละความ
ช�ำนาญในเรือ่ งนัน้ ๆ อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง
มีการท�ำงานโดยใช้ความรู้ ความช�ำนาญ
ความเชีย่ วชาญ ทักษะ และประสบการณ์
ทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
และตรงต่อเวลา ไม่ปล่อยให้ลา่ ช้าจนก่อความ
เสียหายต่อตนเองและผูอ้ นื่ มีหลักการและ
จุดยืนในการท�ำงาน และให้บริการด้านนโยบาย
และ แผนใ นกา ร จั ด กา ร ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะท�ำให้องค์กร
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของประเทศ

ภาคผนวก

Team Working

รายงานงบการเงิน

Awakening Knowledge

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

Networking

ผลการปฏิบัติราชการ

ค่านิยมหลัก (Core Value)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนกลยุทธ์ของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2560 - 2579
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
1. นโยบาย แผน และมาตรการ มีการนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการนำ�นโยบาย แผน และมาตรการไปสู่การปฏิบัติ
3. มีกระบวนการทำ�งานแบบบูรณาการตามหลักวิชาการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้
4. มีโครงสร้าง/ระบบงาน/เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงป้องกัน พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. มีนิติธรรมในพื้นที่ ลดความขัดแย้ง
2. หน่วยงานนำ�มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน
4. ฐานข้อมูลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สื่อสารองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ :
1. สผ. มีภาพลักษณ์ในเชิงบวก ส่งผลให้สังคมมีความเชื่อมั่น และนำ�นโยบาย แผน และมาตรการไปปฏิบัติ
ทำ�ให้เกิดประโยชน์ในระดับประเทศ
2. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจร และหลากหลายช่องทาง
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
4. บุคลากรมีจิตบริการที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างกระแสการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :
1. ประชาชนมีจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. มีการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างองค์กร
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
เลขาธิการ สผ.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านระบบการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม*

กองบริหาร
กองทุนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม

กองสิ่งแวดล้อมชุมชน

กองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

กองจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

และพื้นที่เฉพาะ

กองบริหารจัดการที่ดิน

กองติดตามประเมินผล
สิ่งแวดล้อม

รายงานงบการเงิน

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

กลุ่มนิติการ

ผลการปฏิบัติราชการ

รองเลขาธิการ สผ.
(3 ตำ�แหน่ง)

สำ�นักงาน
เลขานุการกรม

หมายเหตุ:

* หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน

ภาคผนวก

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
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อ�ำนาจหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2560 ให้ สผ. มีภารกิจเกีย่ วกับการก�ำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยเสนอแนะ
นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม
ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบมาตรการและเงือ่ นไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี และประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มหี น้าทีแ่ ละอ�ำนาจ ดังต่อไปนี้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

จั ด ท�ำนโยบายและแผนการอนุ รั ก ษ์ ประสานและจั ด ท�ำแผนการจั ด การ ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และด�ำเนินการ
และบริ ห ารจั ด การทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ให้มีการประกาศเขตพื้นที่ และมาตรการ
และสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนิ น การอื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย คุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ และกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการจัดการ
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานตามนโยบาย แผน และ
มาตรการ และจัดท�ำรายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด�ำเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการหรือ
กิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย หายต่ อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริ ห ารงานกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผน
และมาตรการ และการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน

7.

8.

9.

เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการ
บริหารทีด่ นิ และทรัพยากรดิน การวางแผน
การถือครองทีด่ นิ การสงวนและพัฒนาทีด่ นิ
เพือ่ จัดให้แก่ประชาชน และการสงวนหรือ
หวงห้ามที่ดินของรัฐ

ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศและต่างประเทศ ในการด�ำเนินการ
ร่วมด้านนโยบายและแผนการอนุรกั ษ์และ
บริหารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

10.

11.

เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้
ในการก�ำหนดนโยบายและแผน การอนุรกั ษ์ เป็ น อ�ำนาจหน้ า ที่ ข องส�ำนั ก งาน หรื อ
และใช้ ป ระโยชน์ ค วามหลากหลายทาง ตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนด�ำเนินการ
ตามพันธกรณีของความตกลงระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
และพื้นที่ชุ่มน�้ำ

เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาด้ า นการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
การกั ก เก็ บ และการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก รวมทัง้ ศึกษา วิจยั และพัฒนา
เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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อัตราก�ำลัง
อัตราก�ำลัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีอัตราก�ำลังทั้งสิ้น 585 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

292
คน

ลูกจ้างประจ�ำ

พนักงานราชการ

พนักงานกองทุน
สิ่งแวดล้อม

ลูกจ้างโครงการ/
พนักงานจ้างเหมา

13
คน

165
คน

24
คน

91
คน

ผลการปฏิบัติราชการ

ข้าราชการ

อัตราก�ำลังข้าราชการ

ข้าราชการ รวมทั้งสิ้น 292 คน ประกอบด้วย ต�ำแหน่งบริหาร ต�ำแหน่งอ�ำนวยการ ต�ำแหน่งวิชาการ และต�ำแหน่งทั่วไป ดังนี้

สูง

ต้น

สูง

ต้น

1
คน

3
คน

6
คน

5
คน

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

อ�ำนวยการ

บริหาร

วิชาการ
ช�ำนาญการพิเศษ

ช�ำนาญการ

ปฏิบัติการ

3
คน

71
คน

96
คน

86
คน

รายงานงบการเงิน

เชี่ยวชาญ

ทั่วไป
ช�ำนาญงาน

ปฏิบัติงาน

3
คน

12
คน

6
คน

ภาคผนวก

อาวุโส

รายงานประจำ�ปี 2562

20

งบประมาณและผลการใช้จ่าย
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) ได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพือ่ ด�ำเนินการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรภายใต้ยทุ ธศาสตร์จดั สรรงบประมาณ
ของ สผ. เป็นวงเงินทัง้ สิน้ 804,673,300 บาท สามารถจ�ำแนกงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดงั นี้
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
161,650,500 บาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
193,851,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์
52,143,000 บาท
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
		 และสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล�้ำทางด้าน
		 เศรษฐกิจและสังคม
3.3 แผนงานยุ ท ธศาสตร์ จั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การท�ำลาย
		 ทรัพยากรธรรมชาติ
4. แผนงานบูรณาการ
397,027,900 บาท
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการ
		 มลพิษและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

20%

49%

24%

7%
แผนงานบูรณาการ

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สผ. ได้รบั การจัดสรรงบประมาณทัง้ สิน้ 804,673,300 บาท
โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ�ำนวนทั้งสิ้น 616,141,797 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 โดยจ�ำแนกได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

งบบุคลากร

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

158.5245

112.1030

10.9516

399.9234

123.1708

804.6733

ผลเบิกจ่าย

161.3556

109.7093

12.8771

220.3778

111.8220

616.1418

คิดเป็นร้อยละ

101.79

97.86

117.58

55.11

90.79

76.57

ล้านบาท
900

804.6733

800
700

616.1418

600
500
399.9234

400
300
200

220.3778
158.5245

161.3556

100
0

123.1708111.8220

112.1030109.7093
10.9516 12.8771

งบบุคลากร

งบด�ำเนินงาน

งบลงทุน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบอุดหนุน
ผลเบิกจ่าย

งบรายจ่ายอื่น

รวม

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21
ข้อมูลภาพรวม

ระบบการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ฝ่ายบริหารและ
หน่วยงานภายใน สผ. (หน่วยรับตรวจ) เพือ่ เป็นข้อมูลต่อฝ่ายบริหาร
และหน่วยรับตรวจ ในด้านการให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ การให้
ความเชื่อมั่น และให้ค�ำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
โดยการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หลักการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สผ. พิจารณาภายใต้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 4 ข้อ ได้แก่

1) ข้อทักท้วง ข้อสังเกตจากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี
2) แนวทางการตรวจสอบประจ�ำปีของกรมบัญชีกลาง
3) ยุทธศาสตร์ สผ. นโยบายเลขาธิการ สผ.
4) แผนการตรวจสอบหรือแนวทางการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส.

ผลการปฏิบัติราชการ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
การตรวจสอบภายใน หมายถึง การให้ความเชือ่ มัน่ และให้ค�ำปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การด�ำเนินงานของส่วนราชการ สนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุ
ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สผ. ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

2) การวางแผน
การตรวจสอบ

3) การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

4) การรายงานผล
การตรวจสอบและการติดตาม
ผลการตรวจสอบ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

1) การวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยง

การด�ำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วา่ ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กลุม่ ตรวจสอบ
ภายใน สผ. ได้ด�ำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 10 เรื่อง ดังต่อไปนี้
1) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
2) ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
ผลการตรวจสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
3) ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ
การด�ำเนินการตรวจสอบส่วนใหญ่
4) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
5) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย
่ วข้อง
ค่าสาธารณูปโภคค้างช�ำระของส่วนราชการ
และกลุม
่ ตรวจสอบภายใน
6) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สผ.
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7) ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
8) การตรวจสอบการด�ำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม
9) ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�ำหนด
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
10) การตรวจสอบการด�ำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ สผ.

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการ

ผลการด�ำเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ

24

รายงานประจำ�ปี 2562

ผลการด�ำเนินงาน

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการ
และข้อราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามค�ำสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีผล
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สผ. ตามตารางที่ 1

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25
ข้อมูลภาพรวม

ตารางที่ 1 ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
องค์ประกอบ
การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน/ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน
(75)

ขั้นต่ำ�
(25)

ผลการ
ดำ�เนินงาน

ขั้นสูง
(100)

คะแนน

คะแนน
องค์ประกอบ

98.13

1. ปริมาณการปล่อย
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
12
13
14
และคมนาคมขนส่งลดลง
(45.69 MtCO e) (47.77 MtCO e) (51.44 MtCO e)

ร้อยละ
14.09

100.00

2. ร้อยละของโครงการ
ทีร่ กั ษามาตรการตามรายงาน EIA

ร้อยละ
44.28

ร้อยละ
51.42

ร้อยละ
58.55

ร้อยละ
57.48

96.25

2. Agenda Base

1. ความสำ�เร็จในการปรับปรุง
ระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

1-2
ผลผลิต

3-4
ผลผลิต

5
ผลผลิต

5
ผลผลิต

100.00

100.00

3. Area Base

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3

2

2

2

100
(คะแนน)

95
(คะแนน)

95.00

95.00

5. Potential Base

100
(คะแนน)

95
(คะแนน)

95.00

95.00

คะแนนเฉลี่ย

97.03

1. การดำ�เนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

4. Innovation Base 1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม

ผลการปฏิบัติราชการ

1. Function Base

ประเด็นการประเมิน

สรุปผลการประเมิน
Agenda Base

Area Base

Innovation Base

Potential Base

สรุปผลประเมิน

98.13
คะแนน

100
คะแนน

ไม่มีตัวชี้วัด

95.00
คะแนน

95.00
คะแนน

คะแนนเฉลี่ย
97.03
ระดับคุณภาพ

รายงานงบการเงิน

Function Base

หมายเหตุ

ภาคผนวก

ระดับคุณภาพ ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 90.00 – 100.00
ระดับมาตรฐาน มาตรฐานขั้นสูง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 75.00 – 89.99
มาตรฐานขั้นต�่ำ ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 74.99
ระดับต้องปรับปรุง ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต�่ำกว่า 60.00
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ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ สผ.
แบ่งได้ 15 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การด�ำเนินงาน
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
สผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 แผนการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน มีการด�ำเนินการ
ที่ ส� ำ คั ญ ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล
ในประเด็นการขับเคลือ
่ นการด�ำเนินงานเพือ
่ ให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

1) ศึกษาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารเพือ่ การ
บริโภคทีย่ งั่ ยืน เพือ่ หาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหาร
ในรูปแบบขยะอาหารทีเ่ หมาะสมกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขยะอาหาร อาทิ
หน่วยงานราชการ วัด บ้านเรือนประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะร้านค้าปลีก - ส่ง ร้านอาหาร
โรงแรม รวมถึงภาคส่วนที่ร่วมจัดการขยะอาหาร อาทิ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐอื่นๆ และ NGOs
โดยได้มีการศึกษาในพื้นที่น�ำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศและของโลก ข้อมูลทีร่ วบรวม
และวิเคราะห์แล้วถูกน�ำมาจัดท�ำร่างรายละเอียดแนวทาง
ส�ำหรับน�ำไปก�ำหนดวิธีการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การลดการสูญเสียอาหาร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการลดการสูญเสียอาหารของประเทศต่อไป
การศึกษาแนวทางการจัดการการสูญเสียอาหารเพือ
่ การบริโภค
ที่ยั่งยืน

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติราชการ

เป็ น เรื่ อ งหลั ก ๆ ใน (a) นโยบายการศึ ก ษา
ของประเทศ (b) หลักสูตรการสอน (c) การศึกษา
ของครูผู้สอน และ (d) การประเมินนักเรียน/
นักศึกษา และตัวชีว้ ดั ที่ 12.b.1 จ�ำนวนยุทธศาสตร์
หรือนโยบาย ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและ
การน�ำแผนไปด�ำเนินการให้เกิดผล โดยมีการติดตาม
และใช้เครื่องมือการประเมินตามที่ได้ตกลงไว้
ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำมาศึกษาในรายละเอียดและจัดท�ำ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูล เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ในข้ อ มู ล ของประเทศไทยที่ ต ้ อ งรายงาน
ต่อประชาคมโลกต่อไป นอกจากนี้ การด�ำเนินงาน
โครงการฯ ระยะที่ 2 ยั ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
พ.ศ. 2560 - 2580 เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ทัง้ จากภายในและภายนอก
ประเทศ รวมทัง้ ทิศทางของโลกอนาคตอีกด้วย

ข้อมูลภาพรวม

2) ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 2 ร่วมกับส�ำนักงาน
ศูนย์วิจัยและให้ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาวิธีการ
ค�ำนวณตัวชีว้ ดั ภายใต้เป้าหมายการพัฒนายัง่ ยืนที่ 12 (SDG12) รวมทัง้ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ให้สามารถน�ำเข้า ประเมินผล และติดตามข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลประกอบการ
รายงานต่อประชาคมโลก โดยการด�ำเนินงานในระยะที่ 2 ได้คดั เลือกตัวชีว้ ดั
มาศึกษาจ�ำนวน 5 ตัวชี้วัด (จากทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 12.1.1
จ�ำนวนประเทศที่มีแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน (SCP) หรือมีการน�ำเอา SCP มาเป็นล�ำดับส�ำคัญหลักหรือเป้าหมาย
ในนโยบายระดับชาติ ตัวชีว้ ดั ที่ 12.4.2 ของเสียอันตรายให้เกิดขึน้ ต่อหัว และ
สัดส่วนของเสียที่ได้รับการบ�ำบัด จ�ำแนกตามประเภทการบ�ำบัด ตัวชี้วัด
ที่ 12.7.1 จ�ำนวนประเทศทีม่ กี ารด�ำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการจัดซือ้ จัดจ้างของภาครัฐอย่างยัง่ ยืน ตัวชีว้ ดั ที่ 12.8.1 มีการด�ำเนินการ
เกีย่ วกับ (i) การศึกษาเพือ่ ความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษา
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (รวมถึงการศึกษาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ)
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การประชุมภายใต้โครงการพัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 2

รายงานงบการเงิน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
0 2265 6605

ภาคผนวก
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3) จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน เป้าหมายที่ 12 เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท�ำรายงาน
การทบทวนการด�ำเนินการตามวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. 2030
ระดับชาติ โดยสมัครใจ พ.ศ. 2562 (Voluntary National
Review: VNR) ซึ่งประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงานโดยสรุป
ของทุกเป้าประสงค์ และการด�ำเนินงานในขัน้ ต่อไป เสนอต่อกระทรวง
การต่างประเทศ เพือ่ รวบรวมและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการ
ตามวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary
National Review: VNR) ส�ำหรับเผยแพร่ให้กบั ผูส้ นใจ ผ่านการ
จัดกิจกรรมคูข่ นานการประชุมหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (High-Level Political Forum on Sustainable
Development: HLPE) ในเดือนกรกฎาคม 2562
4) จัดประชุมวิชาการ ASEAN SCP Multi-stakeholders
Dialogue with a focus on SCP and Circular Economy
through Sustainable Tourism and Food Waste ร่วมกับ
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม และเครือข่าย

ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP
Network) เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจให้แก่ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเป็นการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ มุมมอง และบทเรียนที่ได้จากการด�ำเนินงาน
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน และการ
จัดการขยะอาหาร ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุม ทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กร
ระหว่างประเทศ ประมาณ 160 คน โดยได้รับข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค
ทีย่ งั่ ยืนให้ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่ การให้ความรูแ้ ละสร้างจิตส�ำนึก
อย่างทัว่ ถึง ต่อเนือ่ ง และผ่านช่องทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การลด
ของเสียจากแหล่งก�ำเนิด และการสนับสนุนการใช้สนิ ค้าและบริการ
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเพือ่ ผลักดันให้ผบู้ ริโภคขับเคลือ่ นให้เกิด
ตลาดสีเขียว ซึง่ สผ. จะน�ำไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนขับเคลือ่ น
การผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน พ.ศ. 2560 - 2579 ต่อไป

บรรยากาศผู้เข้าร่วมภายในงานประชุมวิชาการ
https://www.facebook.com/EUSWITCHAsia/photos

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
0 2265 6605

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน ดังนี้

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การด�ำเนินงานตามแผน
การปฏิรป
ู ประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง
่ แวดล้อม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สผ. มีการด�ำเนินการ
ทีส
่ ำ� คัญตามแผนการปฏิรป
ู ประเทศด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ผลการปฏิบัติราชการ

การจัดที่ดินท�ำกินให้ชม
ุ ชน
ตามนโยบายรัฐบาล

ภาคผนวก

(1) การจัดหาทีด่ นิ : จัดหาทีด่ นิ เพือ่ จัดให้แก่ราษฎรผูท้ ไี่ ม่มที ดี่ นิ
ท�ำกิน ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่ คทช. ก�ำหนด
(2) การจัดคนลง : การจัดที่ดินให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินท�ำกิน ในรูป
สหกรณ์ ชุมชนหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมโดยมิให้กรรมสิทธิ์
แต่อนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ หรืออยูอ่ าศัยท�ำกินตามกฎหมาย
ของประเภทที่ดิน และการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการที่ดิน

รายงานงบการเงิน

สผ. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น
แห่งชาติ (คทช.) ด�ำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล�้ำ
ของสั ง คม และแก้ ป ั ญ หาการไร้ ที่ ดิ น ท�ำกิ น ของเกษตรกร
และการรุกล�้ำเขตป่าสงวนโดยก�ำหนดมาตรการกระจายสิทธิ
การถือครองให้ชมุ ชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมทีอ่ ยูม่ าก่อนประกาศเขตป่าไม้
ได้อยูอ่ าศัย ท�ำกิน อย่างถูกต้องภายใต้การรับรองสิทธิรว่ มชุมชน
และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร แนวทางดังกล่าวได้ด�ำเนินการตาม
นโยบายการจั ด ที่ ดิ น ท�ำกิ น ให้ ชุ ม ชนภายใต้ ค ณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และกฎหมายของประเภทที่ดิน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
เรื่อง การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2559 รับทราบกระบวนการ
การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เขต
ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ และพื้นที่ป่าชายเลน และ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 รับทราบ
กระบวนการการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชนในพืน้ ทีท่ รี่ าชพัสดุ โดยมี
กรอบการด�ำเนินงานตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

1) บูรณาการประเด็นด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580) โดยบรรจุไว้ในประเด็นที่ 3 สร้างการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ
รวมทัง้ ได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามแผนที่ น�ำทางการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
ของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573 แผนการ
ปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
แห่งชาติ และสนับสนุนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยท�ำ
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ปี พ.ศ. 2564 - 2573 รายสาขา (สาขาพลังงาน
สาขาขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน�้ำเสียอุตสาหกรรม
และสาขาการจัดการของเสียชุมชน) เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ เ ป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งได้จัดท�ำ
รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (Third National
Communication) เพือ่ สือ่ สารการมีสว่ นร่วมของ
ประเทศไทยในการด�ำเนินการร่วมกับประชาคม
โลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2) ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รายงาน
ความก้ า วหน้ า การด� ำ เนิ น งานขั บ เคลื่ อ น
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนที่ 13 อาทิ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่จะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการต้านทาน ยืดหยุน่ และปรับตัวต่อภัยอันตราย
ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องปรับปรุงการศึกษา สร้างความตระหนักรู้
และขี ด ความสามารถของมนุ ษ ย์ แ ละสถาบั น
ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการปรับตัว ลดผลกระทบ รวมถึงการเตือนภัย
ล่วงหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มที่ 2

ข้อมูลภาพรวม

สผ. ในฐานะหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ มี ก ารด� ำ เนิ น การที่ ส� ำ คั ญ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในประเด็น
การขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ ให้
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(3) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ : ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้กรอบการด�ำเนินงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย

1

2

3

4

5

6

ด้านการ

ด้านการพัฒนา

ด้านการส่งเสริม

การจัดท�ำเมนู

ด้านการ

ด้านการส่งเสริม

พัฒนาที่ดินและ

แหล่งน�้ำและการ

และพัฒนา

อาชีพเชิง

สนับสนุนเข้าถึง

และจัดท�ำบัญชี

การใช้ประโยชน์

พัฒนาปัจจัย

อาชีพ

บูรณาการ

แหล่งทุน

ครัวเรือน

ที่ดินบนพื้นฐาน

พื้นฐาน

ด้านการส่งเสริม
การรวมกลุ่ม

ข้อมูล Zoning

ทั้งนี้ ได้จัดที่ดินให้แก่ประชาชนไปแล้ว 184 พื้นที่ 63 จังหวัด 65,555 ราย และมีพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพแล้ว 132 พืน้ ที่ 58 จังหวัด และก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชน ตัง้ แต่ปี 2558 - 2563 จ�ำนวน 919 พืน้ ที่
70 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 1,598,933-3-18.70 ไร่ ประกอบด้วย
ตารางสรุปพื้นที่เป้าหมายด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
เป้าหมาย
ลำ�ดับ

ประเภทที่ดิน

พื้นที่

จังหวัด

ออกหนังสืออนุญาตแล้ว

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

พื้นที่

จังหวัด

เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)

1

ป่าสงวนแห่งชาติ

321

62

1,476,228-3-87.85

129

56

632,382-1-53.06

2

ป่าชายเลน

458

22

23,351-1-58.20

48

7

14,878-1-72.20

3

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

73

16

73,024-2-92

20

7

13,180-2-85

4

ที่ดินสาธารณประโยชน์

29

12

10,802-3-26.70

7

5

2,602-1-45

5

ที่ราชพัสดุ

7

6

6,864-0-48

2

2

41-3-00

6

ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม
ในนิคมสร้างตนเอง

31

26

8,661-3-05.95

-

-

-

919

70

1,598,933-3-18.70

รวมทั้งสิ้น

206

62

663,085-2-55.26

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานวิเคราะห์
การบริหารจัดการที่ดิน
0 2265 6547

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ฟืน้ ฟู อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน�้ำอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน และมี
ความวิกฤติตามผลการประเมินสถานภาพ ในพืน้ ทีล่ มุ่ นำ�้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึง่ ผลจากการด�ำเนินโครงการสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ สอบถามรายละเอียด
วางแผนจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ หา และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ความวิกฤติของพื้นที่ลุ่มน�้ำได้อย่าง
กลุ่มงานบริหารจัดการ
ถูกต้องตามสถานการณ์และตามล�ำดับ
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ�
ความวิกฤติหรือมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
0 2265 6638

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

1) การประเมินสถานภาพลุ่มน�้ำหลัก
และลุ่มน�้ำสาขา ซึ่งประกอบด้วยการ
จัดท�ำเกณฑ์ วิธกี าร และสร้างชุดตัวชีว้ ดั
ในการประเมินสถานภาพลุ่มน�้ำ จัดท�ำ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มน�้ำ รวมทั้งจัดท�ำ
โครงการน�ำร่องในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
พื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร เพื่อเป็นชุมชนและ
กิจกรรมต้นแบบการปฏิบตั จิ ริง ในพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำภาคตะวันตกและภาคกลาง

ผลการปฏิบัติราชการ

สผ. ได้จัดท�ำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ  ซึ่งเน้นให้ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการก�ำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและศักยภาพของพืน
้ ทีต
่ ามมาตรการการใช้ทด
ี่ น
ิ ในแต่ละชัน
้ คุณภาพลุม
่ น�ำ้
ทีค
่ ณะรัฐมนตรีได้มม
ี ติเห็นชอบเป็นกรอบแนวทางปฏิบต
ั ไิ ว้แล้ว โดยเน้นการด�ำเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก
ได้แก่

ข้อมูลภาพรวม

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ

31

การด�ำเนินงานเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน�้ำ

ภาคผนวก

การร่วมวางแผนกับชุมชนพื้นที่ลุ่มน�้ำ

รายงานงบการเงิน

การน�ำเสนอผลการประเมินสถานภาพลุ่มน�้ำ
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รายงานประจำ�ปี 2562

การผลักดันพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก

สผ. ได้จดั ท�ำแผนขับเคลือ่ นพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าแก่งกระจาน เพือ่ ผลักดัน
ให้พนื้ ทีก่ ลุม่ ป่าแก่งกระจาน ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
ทางธรรมชาติของประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ในระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน - 10 กรกฎาคม 2562 ราชอาณาจักรไทย
ได้ น�ำเสนอพื้ น ที่ ก ลุ ่ ม ป่ า แก่ ง กระจานเป็ น แหล่ ง มรดกโลก
ทางธรรมชาติ ด้วยค�ำนึงถึงคุณค่าความโดดเด่นของพื้นที่ในด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุพ์ ชื และสัตว์ในพืน้ ที่ และ
มุง่ หวังให้เกิดการอนุรกั ษ์และมีการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของชุมชน แต่เนือ่ งจาก
เงือ่ นไขในเรือ่ งขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
กะเหรีย่ งในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติแก่งกระจาน คณะกรรมการมรดกโลก
จึงมีมติสง่ กลับเอกสารให้ไทยด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ และจัดส่ง
เอกสารให้พิจารณาอีกครั้งภายในระยะเวลา 3 ปี

การผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
สผ. ในฐานะหน่ ว ยประสานงานกลาง
แห่งชาติของกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และหน่วยประสานงานหลั ก ของกองทุ น
ภูมอิ ากาศสีเขียว (Green Climate Fund:
GCF) ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ให้พฒ
ั นากระบวนการพิจารณาโครงการฯ
และจัดท�ำกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ ตลอดจนรูปแบบวิธีการอื่นๆ
ที่ จ�ำเป็ น ต้ อ งก�ำหนดหรื อ บั ญ ญั ติ ขึ้ น

ภายในประเทศ เพือ่ รองรับการด�ำเนินงาน
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้ถกู ต้องตามระเบียบราชการพร้อมทัง้ เป็น
ผู้พิจารณาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ ที่ต้องการ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น จาก
กองทุน GCF จึงได้จัดท�ำโครงการศึกษา
ความเหมาะสมในการขอรับเงินสนับสนุน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ภายใต้ ก รอบระหว่ า งประเทศของไทย

โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพือ่ ศึกษา
และพัฒนามาตรการขอรับเงินสนับสนุน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศของ
ประเทศไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การสนับสนุนด้านการเงินจากต่างประเทศ
ซึง่ จะเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการก�ำหนด
เป็นนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานด้านการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของไทย

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงาน
กลางอนุสัญญา
0 2265 6690

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

33

3) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ขับเคลือ่ นประเด็นปฏิรปู ประเทศ
เรือ่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 3 ชุด
ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจชีวภาพ คณะอนุกรรมการ
ข้ อ มู ล ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และคณะอนุ ก รรมการ
กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใน พ.ศ. 2562 ได้มี
การทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ให้เป็นปัจจุบนั
และท�ำหน้าที่พิจารณาหลักการส�ำคัญและก�ำกับดูแลการยกร่าง
พระราชบัญญัตคิ วามหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... รวมถึงการ
พิจารณาสาระและการด�ำเนินงานเพือ่ ปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ และใน พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จ�ำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะอนุกรรมการวิชาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านชนิดและระบบนิเวศ เพือ่ ท�ำให้
เกิดการบูรณาการระหว่างภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดท�ำ
ทะเบียนรายชื่อสิ่งมีชีวิตเฉพาะกลุ่ม และสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม
ของประเทศ

ภาคผนวก

2) การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตคิ วามหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. .... โดยด�ำเนินการจัดให้มกี ารประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องใน 4 ภูมภิ าค และกรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้
ได้ จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท�ำแนวปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ
โดยวิเคราะห์การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ความทับซ้อน และช่องว่างการด�ำเนินงาน รวมทั้ง
สะท้ อ นประเด็ น ปั ญ หา ความคิ ด เห็ น และข้ อ สั ง เกตส�ำหรั บ
การปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัตฯิ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานบนพืน้ ฐานการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและ
สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการ
ด�ำเนินงานของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ
พิ ธี ส ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ อาศั ย กลไกของคณะอนุ ก รรมการ
กฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
เพื่อปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และจะน�ำเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

รายงานงบการเงิน

1) พัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility:
TH-BIF) เพือ่ เชือ่ มโยง แลกเปลีย่ น เข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูล
ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ตอ่ ยอดได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding: MOU) การจัดท�ำระบบ
คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ร่วมกับ
หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ทีม่ ภี ารกิจการด�ำเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวม 16 แห่ง จาก 5 กระทรวง และ
1 องค์กรอิสระ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้เชื่อมต่อข้อมูลกับ
เครือข่ายต่างประเทศแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ สหภาพระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และ Global Biodiversity
Information Facility (GBIF) และหน่วยงานภายใต้บันทึก
ความเข้าใจฯ ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลฯ แล้ว
จ�ำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ ในบรมราชูปถัมภ์ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝัง่ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และสมาคมอนุรกั ษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลที่สามารถสืบค้น
ผ่านระบบคลังข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลอนุกรมวิธานของสิง่ มีชวี ติ
(พืช สัตว์ จุลินทรีย์) สิ่งมีชีวิตในพระนาม สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น
และระดับความรุนแรงของการรุกราน สถานภาพการคุกคาม (Red
Data) ของประเทศไทยและของโลก สถานภาพทางกฎหมาย
ภูมิปัญญา การน�ำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ
ได้แก่ งานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงข้อมูลต�ำแหน่ง
ของพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ ธนาคารพันธุกรรม
และอุทยานแห่งชาติตา่ งๆ เพือ่ ประโยชน์ในการเชือ่ มโยงฐานข้อมูล
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับพื้นที่และรายชนิด
ให้สามารถเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคต และ
ในระยะต่อไป เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ และสร้างมาตรฐานร่วมกัน
ในการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ จัดเป็น
ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) สผ. จะด�ำเนินการให้มกี ารจัดตัง้ คณะ
กรรมการก�ำกับดูแลข้อมูล (data governance) เพื่อก�ำหนด
แนวทางการจัดการและก�ำกับดูแลข้อมูลร่วมกัน รวมถึงขยาย
และเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

ของประเทศไทยกับหน่วยงานหลักทีเ่ กีย่ วข้อง และเครือข่ายเชิงพืน้ ที่
ที่มีความส�ำคัญด้านหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริฯ (อพ.สธ.) ต่อไป

ผลการปฏิบัติราชการ

สผ. ด�ำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย การปฏิรูปกฎหมาย
และการปฏิรูปกลไกคณะกรรมการในระดับประเทศ
ดังนี้

ข้อมูลภาพรวม

การปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
สผ. เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment: SEA) โดยมี
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) เป็นหน่วยงานหลัก ได้ด�ำเนินโครงการ
ขับเคลือ่ น SEA เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรือ่ ง SEA ให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และการด�ำเนินโครงการจัดท�ำ
SEA น�ำร่องในพื้นที่ จังหวัดระยอง รวมทั้งได้ร่วม
เป็นคณะกรรมการก�ำกับด้านวิชาการและเทคนิค
ของโครงการจัดท�ำ SEA พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ด�ำเนินการโดย
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ จ�ำนวน 5 ลุ่มน�้ำ
ได้แก่ พืน้ ทีล่ มุ่ นำ�้ ภาคใต้ฝง่ั ตะวันออก พืน้ ทีล่ มุ่ นำ�้
เจ้าพระยาใหญ่ พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ มูล พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ชี พืน้ ที่
ลุม่ นำ�้ ปราจีนบุรี - บางปะกง และพืน้ ทีล่ มุ่ นำ�้ สะแกกรัง
สผ. ได้ด�ำเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่
ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เพือ่ วิเคราะห์
และจัดท�ำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ และจั ด ท�ำ
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ส�ำหรั บ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องใช้เป็นกรอบ/เครือ่ งมือ ในการบูรณาการ
การปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานวิชาการ

และฐานข้อมูล
0 2265 6650 ต่อ 6860

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การปฏิรูประบบและกลไกการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA และ EHIA)

ผลการปฏิบัติราชการ

จะต้องจัดท�ำเมื่อได้รับอนุญาตให้ด�ำเนิน
โครงการหรื อ กิ จ การแล้ ว พ.ศ. 2561
รวมทั้งประกาศส�ำนั ก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรือ่ ง แนวทางการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการ
ประชุมชีแ้ จงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 6 จังหวัด

กลุม
่ งานวิชาการและฐานข้อมูล
0 2265 6650 ต่อ 6860

ภาคผนวก

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานงบการเงิน

การปฏิ รู ป เครื่ อ งมื อ และกลไก ได้ แ ก่
การพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โดยด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มในจั ง หวั ด กระจายภารกิ จ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม โครงการการส�ำรวจสถานภาพ
โครงการ และปรับปรุงข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายหลั ง จากได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
การอบรม เรื่อง ระบบการยื่นลงทะเบียน
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในจังหวัดต่างๆ จ�ำนวน 6 จังหวัด การติดตาม
การด�ำเนินงานการกระจายภารกิจการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคารให้กับ
จังหวัดในพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม จังหวัด
ที่ มี ศั ก ยภาพ รวมทั้ ง กรุ ง เทพมหานคร
รวม 15 จังหวัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตาม
ผลการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน
EIA/IEE และทบทวนแนวทางปฏิบัติของ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผูช้ �ำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชนจังหวัด รวมทั้ง มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�ำเนินงาน
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิของ คชก. ส่วนกลาง
และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องคณะกรรมการ
ผูช้ �ำนาญการ (คชก.) จังหวัด ทัง้ 15 จังหวัด

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดท�ำ
กฎหมายล�ำดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้แก่
ประกาศกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการกิจการ
หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขในการจัดท�ำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดโครงการกิจการ
หรือการด�ำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม
สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้อง
จั ด ท�ำรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ทีก่ �ำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ ผูด้ �ำเนินการหรือผูข้ ออนุญาต
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รายงานประจำ�ปี 2562

การจัดท�ำกรณีศึกษาเมืองต้นแบบ ระดับท้องถิ่นและชุมชน

ทีส่ อดคล้องกับระบบนิเวศของพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ต�ำบลเมืองมาย
อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง โดยมีระยะเวลาด�ำเนินงาน ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ซึง่ การด�ำเนินการดังกล่าวจะเป็นตัวอย่าง
ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนเมืองไปสู่การเป็น
ชุมชนเชิงนิเวศ ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับระบบนิเวศ น�ำมาซึง่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน
ในชุมชน และน�ำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
จากสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชนเมื อ งและชุ ม ชนชนบท
ของประเทศไทย ทีป่ ระสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทรี่ อ่ ยหรอ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจาก
การเปลีย่ นแปลงของชุมชนจากชนบทไปเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว สผ.
พยายามทีจ่ ะผลักดันให้การพัฒนาเมืองมุง่ สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มุง่ สู่
สังคมหรือชุมชนทีม่ กี ารผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
โดยในปี 2561 ได้จดั ท�ำ “โครงการขับเคลือ่ นตามแนวคิดต้นแบบ
เมืองนิเวศ (Eco-City) เพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและชุมชน
ทีย่ งั่ ยืน” เพือ่ จัดท�ำแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมือง และชุมชน
ตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ รวมทัง้ จัดท�ำแผน
และผังต้นแบบเมืองนิเวศ และแนวปฏิบัติแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และชุมชน เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และในปี 2562 สผ. ได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลง
ความตกลง (MOU) กับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ�ำกัด (SCG)
เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพือ่ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
และชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ โดยน�ำผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปประยุกต์ใช้ในระดับพืน้ ที่ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดท�ำแผนการจัดการสิง่ แวดล้อม

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน
0 2265 6570

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แนวทางที่ 1

จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นทุนหมุนเวียนทีไ่ ม่มส
ี ถานะเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คล
และมีส่วนราชการเป็นหน่วยงานบริหาร
ได้แก่ ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2

จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นทุนหมุนเวียนทีไ่ ม่มส
ี ถานะเป็นนิตบ
ิ ค
ุ คล
และมีองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานบริหาร

แนวทางที่ 3

จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
เป็นทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นหน่วยงานของรัฐในก�ำกับ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

1. ประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศึกษาแนวทางปฏิรูป
กองทุนสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นผูด้ �ำเนินการในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2561 - กันยายน 2562 โดยผลการศึกษา ได้เสนอแนวทางการปฏิรปู กองทุนสิง่ แวดล้อม
ใน 3 แนวทาง คือ

ผลการปฏิบัติราชการ

ด� ำ เนิ น โครงการศึ ก ษาแนวทางการปฏิ รู ป
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม
โดยประเด็นปฏิรูปได้ก�ำหนด “ให้มีการพัฒนา
กองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นอิสระและเป็น
เครื่องมือสนับสนุนการจัดการขยะ น�้ำเสีย และ
ของเสียอันตราย มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ
เกิดความคล่องตัว มีวต
ั ถุประสงค์ของกองทุน
ที่ ชั ด เจน และมี แ หล่ ง ที่ ม าของรายได้ ก องทุ น
ที่มั่นคงและสม�่ำเสมอ โดยมีกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสิง
่ แวดล้อมเป็นการเฉพาะ” มีความก้าวหน้า
ในการด�ำเนินงาน ดังนี้

ข้อมูลภาพรวม

การพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม

รายงานงบการเงิน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานวิชาการ

และฐานข้อมูล
0 2265 6650 ต่อ 6860

ภาคผนวก

2. การปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ในหมวดกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวาระที่ 2 ซึง่ ในร่างพระราชบัญญัตฯิ ได้มกี ารปรับแก้
เนื้อหารายมาตราให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยขยายขอบเขตและปรับการด�ำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
ทั้งในด้านแหล่งรายได้ การจัดสรรเงิน โครงสร้างและกลไกการบริหารงาน เพื่อให้เป็น
กลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มที่ 3

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
และการด�ำเนินการด้านกฎหมาย

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และด�ำเนินการด้านกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ

สผ. ได้ด�ำเนินการปรับปรุง ยกร่าง และประกาศใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร
จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

1.1) กฎกระทรวง ก�ำหนดให้พนื้ ทีต่ �ำบลบางกะเจ้า บางกอบัว บางน�ำ้ ผึง้ บางยอ บางกระสอบ และทรงคนอง อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 28 กุมภาพันธ์ 2562
1.2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะ
เวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ก�ำหนดเขตพืน้ ทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณท้องทีต่ �ำบลตลิง่ งาม
บ่อผุด มะเร็ด แม่น�้ำ หน้าเมือง อ่างทอง ลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย และ
ต�ำบลเกาะพะงัน บ้านใต้ เกาะเต่า อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม
0 2265 6571

2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่ ง ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตฯิ ดังกล่าว และกฎหมายมีความทันสมัยกับสภาพแวดล้อมของสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป สผ. ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
ยกร่าง และประกาศใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เกีย่ วกับการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 3 ฉบับ และประกาศส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ฉบับ ประกอบด้วย

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารจัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ �ำหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผูด้ �ำเนินการหรือผูข้ ออนุญาตจะต้องจัดท�ำเมือ่ ได้รบั อนุญาต
ให้ด�ำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2562

และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
0 2265 6629

ด�ำเนิ น การจั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ด้านกฎหมาย ภายใต้ค�ำสัง่ คณะกรรมการ
นโยบายการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แห่ ง ชาติ เพื่ อ รองรั บ การด�ำเนิ น งาน
ตามแผนปฏิรปู ประเทศ และด�ำเนินการจัดท�ำ
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาในการด�ำเนิน
โครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
พ.ศ. .... เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ ตลอดจน
รับฟังความเห็นสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท�ำร่ า งกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
พ.ศ. 2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จะด�ำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็น
ต่ อ (ร่ า ง) พ.ร.บ. การเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศแห่งชาติทั่วประเทศ

กลุ่มงานพัฒนามาตรการ
และกลไก
0 2265 6500 ต่อ 6849

ภาคผนวก

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานงบการเงิน

การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ให้แล้ว
เสร็จภายในปี พ.ศ. 2563 โดยจะเป็น
กลไกสนับสนุ น ทั้ ง ในด้ า นการบริ ห าร
ราชการ การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว
ต่อผลกระทบ รวมทัง้ การส่งเสริมให้ภาค
เอกชนได้มีส่วนร่วมในการใช้เป็นเครื่อง
มือทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการด�ำเนิน
งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับประเทศในระยะยาว
โดยกฎหมายดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือ
ทีจ่ ะบูรณาการการท�ำงานของทุกภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงต้องการ
สร้างกลไกทางกฎหมายขึ้นเพื่อให้เกิด
การขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึง่ จะท�ำให้การแก้ไขปัญหา
โลกร้อนมีอ�ำนาจเชิงการบริหารทีเ่ ชือ่ มโยง
ได้ทุกภาคส่วน โดยในปี พ.ศ. 2562

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

3) (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ....

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้น เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาจัดท�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
แห่งชาติ พ.ศ. .... โดยเนือ้ หาประกอบด้วย
โครงสร้างเชิงสถาบัน การลดก๊าซเรือน
กระจก การปรับตัวต่อผลกระทบ และ
แรงจูงใจ/เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
ซึง่ จะเป็นการด�ำเนินการทีส่ อดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่ า งประเทศ ตลอดจนสนั บ สนุ น
ให้เกิดการบูรณาการตามแผนปฏิรปู ประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรื่อง สิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปที่ 3
ผลั ก ดั น ทุ ก ภาคส่ ว นให้ ร ่ ว มแก้ ป ั ญ หา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ซึ่ ง ได้ ก�ำหนดให้ มี ก ารออกประกาศ
พระราชบั ญ ญั ติ (พ.ร.บ.) ว่ า ด้ ว ย

ผลการปฏิบัติราชการ

2.4) ประกาศส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง
แนวทางการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในกระบวนการจัดท�ำรายงานการประเมิน
2.2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดโครงการ ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ประกาศใน
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 2562
ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียด

ข้อมูลภาพรวม

2.1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ก�ำหนดโครงการ
กิจการ หรือการด�ำเนินการ ซึง่ ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
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การด�ำเนินการอื่นๆ ด้านกฎหมาย
การด�ำเนินงานอื่นๆ ด้านกฎหมาย ได้แก่ 1) การด�ำเนินคดีปกครอง
ซึ่งเนื้อหาการฟ้องร้องด�ำเนินคดีปกครองส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) การเป็นพยานบุคคลและการส่งพยาน
เอกสารในคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา 3) การสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 4) การตอบข้อหารือด้าน
กฎหมาย 5) การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้าง
ท�ำของและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ 6) การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยการ
ด�ำเนินงานด้านกฎหมายนัน้ นับตัง้ แต่ทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 4

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การประสาน
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตารางสรุปการด�ำเนินงานด้านกฎหมายของ สผ.
การดำ�เนินงาน

จำ�นวน

การดำ�เนินคดีปกครองที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

-

119 คดี

คดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาด

59 คดี

คดีปกครองที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ทั้งหมด (คดีที่เข้ามาใหม่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำ�นวน 2 คดี)

62 คดี

การเป็นพยานบุคคลและการส่งพยานเอกสารในคดีปกครอง
คดีแพ่ง และคดีอาญา

1 คดี

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

1 เรื่อง

การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย

109 เรื่อง

การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างทำ�ของ
และร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ

50 ร่างสัญญา

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำ�รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุม
่ นิตก
ิ าร
0 2265 6635

38 ราย

การประสานความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ที่ส�ำคัญ อาทิ ความตกลง
ทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
ความตกลงพหุภาคี
ด้านสิ่งแวดล้อม
และกรอบอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้
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จังหวัด และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด
พร้อมทัง้ คัดเลือกพืน้ ทีน่ �ำร่อง เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558
- 2593 เข้าสู่กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด
2) โครงการสนับสนุนการจัดท�ำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ บนมิตกิ ารจัดการความเสีย่ ง
(Risk-based National Adaptation Plan Project) พ.ศ. 2558
- 2562 เพือ่ บูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศร่วมกับแผนการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
ในพื้นที่น�ำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี นครสวรรค์
มหาสารคาม กลุม่ จังหวัดลุม่ นำ�้ เจ้าพระยา และกลุม่ จังหวัดชายฝัง่
ทะเลอันดามัน และการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวฯ
ร่วมกับนโยบายและแผนรายสาขา ใน 4 สาขาน�ำร่อง ได้แก่ สาขา
สาธารณสุข สาขาการตัง้ ถิน่ ฐานและความมัน่ คงของมนุษย์ สาขา
การท่องเที่ยว และสาขาการจัดการน�้ำ

กลุม
่ งานประสานงาน
กลางอนุสญ
ั ญา
0 2265 6690

กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มอบหมายให้ สผ. ท�ำหน้ า ที่ ห น่ ว ยประสานงานกลางของความตกลง
พหุภาคีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชมุ่ น�ำ้
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และพันธมิตรส�ำหรับการอนุรักษ์นกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้

รายงานงบการเงิน

การด�ำเนินงานภายใต้ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผลการปฏิบัติราชการ

รัฐบาลไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับกระทรวงสิง่ แวดล้อม คุม้ ครองธรรมชาติและความปลอดภัย
ทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The German
Federal Ministry for the Environment, Nature Protection
and Nuclear Safety) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) ด�ำเนิน
โครงการด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ดังนี้
1) โครงการด้ า นนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อ
สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ไปสู่การด�ำเนินงานในพื้นที่ ระยะที่ 2
พ.ศ. 2561 - 2564 มีการด�ำเนินการ
ในพืน้ ที่ 60 จังหวัด โดยใน พ.ศ. 2562
ได้จดั ฝึกอบรมการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
/การบูรณาการประเด็นการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการ
จั ด ท�ำ แ ผ น ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด /
แ ผ น พั ฒ น า ใ น ร ะ ดั บ ท ้ อ ง ถิ่ น
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานส่ ว นกลางภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หน่วยงานส่วนกลาง
ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส�ำนักงาน

ข้อมูลภาพรวม

การด�ำเนินงานภายใต้ความตกลงทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

1) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศทีเ่ กีย
่ วข้อง

ภาคผนวก

(1) การประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์ สาระส�ำคัญของ
การประชุม คือ การรับรองข้อมติและปฏิญญาชาร์ม เอล เชค เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ เป็นการสนับสนุนการด�ำเนินงานเพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) รวมถึง
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 - 2020 (พ.ศ. 2554 - 2563) และเป้าหมายไอจิ
ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพหลังสิ้นสุด ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อเผยแพร่
ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาฯ สมัยที่ 14 เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน และรับฟังความคิดเห็น
ต่อประเด็นที่มีการหารือภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ รวมถึงการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องของไทย
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(2) การจั ด ท� ำ รายงานแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ฉบับที่ 6 ซึง่ มุง่ เน้นการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.
2560 - 2564 การด�ำเนินงานของประเทศเพื่อบรรลุแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 - 2020 และเป้าหมาย
ไอจิ รวมถึงข้อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการจัดท�ำรายงานฯ ได้มีการวิเคราะห์
ประมวลผลร่วมกับผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญั ญาฯ สมัยที่ 14
และจั ด ท�ำข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการขั บ เคลื่ อ นงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป

(3) การประชุมเวทีวทิ ยาศาสตร์ - นโยบายระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
ครัง้ ที่ 7 (IPBES-7) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
ณ สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ซึง่ ทีป่ ระชุมได้ให้การรับรองรายงานสรุป
ผูบ้ ริหารผลการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ
จากระบบนิเวศของโลก (Summary for policymaker of the
global assessment on biodiversity and ecosystem service)
และแผนงานของ IPBES ในระยะต่อไป ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพ
ของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 และวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. 2030

2) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการด�ำเนินงานด้านมรดกโลก และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก แหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ความเข้าใจในการด�ำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ และ
ขั้นตอนการด�ำเนินการจัดเตรียมเอกสารการน�ำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก
โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการด�ำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ทางธรรมชาติ และงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้กับผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการน�ำเสนอแหล่งฯ ของไทย และผู้แทน
จากกลุ่มประเทศอาเซียน
3) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC)

จัดประชุมเพือ่ เผยแพร่การด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศภายใต้กรอบอนุสญั ญาฯ ให้แก่ ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(1) การประชุมเผยแพร่ผลการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 24
การประชุมรัฐภาคีพธิ สี ารเกียวโต สมัยที่ 14 การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.3 (COP24 Debriefing)
เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เพือ่ เผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาฯ สมัยที่ 24 (COP 24)
การประชุมรัฐภาคีพธิ สี ารเกียวโต สมัยที่ 14 (CMP 14) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.3 (CMA 1.3)
แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน และรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นทีม่ กี ารหารือภายใต้กรอบอนุสญ
ั ญาฯ พิธสี ารเกียวโต และ
ความตกลงปารีส รวมถึงการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องของไทย

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลภาพรวม

ศักยภาพ บทบาท แนวทางปฏิบัติ ทักษะในการเข้าร่วม
การประชุ ม และการเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า ร่ ว ม
การประชุมอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

(3) การประชุมสัมมนาเรือ่ งการทบทวนสถานการณ์และการ
ด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
(Thailand Climate Change Stocktake) และการเตรียม
ความพร้อมเพือ่ ยกระดับการด�ำเนินงานตามความตกลงปารีส
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ รับทราบ
สถานการณ์และการด�ำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ผลการปฏิบัติราชการ

(2) การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมของ
ผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมอนุสญ
ั ญาฯ ประจ�ำปี
2562 เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมา วัตถุประสงค์
เป้าหมายของการประชุมภายใต้อนุสัญญาฯ และเสริมสร้าง

รายงานงบการเงิน

แนวทางการด�ำเนินงานตามความตกลงปารีส พันธกรณี
ทีป่ ระเทศไทยต้องด�ำเนินการให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานไทยในการยกระดับ
การด�ำเนินงานตามความตกลงปารีส รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะต่ อ ประเด็ น การด�ำเนิ น งานของไทย
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap) และความต้องการ (Need)

ภาคผนวก
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(4) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพผูแ้ ทน
ไทยในการเข้าร่วมการประชุมเจรจาระดับนานาชาติดา้ นการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Road to COP 25: Workshop
on Negotiations technique and key outcomes)
ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามแนวปฏิบตั ขิ องความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement Work Programme: PAWP)
จากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP 24)
เตรียมความพร้อมให้แก่ผแู้ ทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม
รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 25 (COP 25) การประชุม
รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 15 (CMP 15) และการประชุม
รัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 2 (CMA 2)

(5) การจั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
“เปลีย่ นเรา เปลีย่ นโลกร้อน” (Climate Change, We change)
เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรมโซน B ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของไทย ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

ภายใต้กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและกรอบอาเซียนให้แก่ภาคส่วนต่างๆ กระตุน้
จิตส�ำนึกและความตระหนักรูใ้ ห้แก่ภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกัน
แก้ ไขปั ญ หาด้ า นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด�ำเนินงานด้านกาเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของ กองประสานการจัดการการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ สผ.
สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงานกลาง
อนุสัญญา
0 2265 6690

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ด�ำเนินงานในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ (Convention on Wetlands) หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Site) ที่ส�ำคัญ ดังนี้

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การฟื ้ น ฟู แ ละการจั ด การพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ
ทางทะเลและชายฝัง่ การทบทวนแผนกลยุทธ์
อนุสัญญาฯ ระหว่าง ค.ศ. 2016 - 2024
และสถานภาพของพื้ น ที่ Ramsar Site
ความริ เริ่ ม ระดั บ ภู มิ ภ าคของอนุสัญญาฯ
ระหว่าง ค.ศ. 2019 - 2021
การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งวางไข่
ของเต่าทะเลและการเสนอเป็นพืน้ ทีแ่ รมซาร์ไซต์
ปัจจุบนั สผ. อยูร่ ะหว่างการเสนอพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
ที่ มี ค วามส�ำคั ญ ของประเทศ เป็ น พื้ น ที่
Ramsar Site เพิ่ ม เติ ม จากเดิ ม ที่ เ สนอ
ขึ้นทะเบียนไปแล้ว จ�ำนวน 14 แห่ง ได้แก่
แม่น�้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม
แม่น�้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา - เขาระยาบังสา

ผลการปฏิบัติราชการ

(1) การประชุ ม สมั ช ชาภาคี อ นุ สั ญ ญา
ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ สมัยที่ 13 จัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2561 ณ
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ภายใต้ หั ว ข้ อ
“Wetland for Sustainable Urban
Future” สมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาฯ ได้รบั รอง
ข้อมติ จ�ำนวน 25 เรือ่ ง ซึง่ มีประเด็นทีส่ �ำคัญ
แ ล ะ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ ก า ร ด�ำ เ นิ น ง า น
ของประเทศไทย ได้แก่ การเสนอพื้นที่พรุ
เป็ น พื้ น ที่ แรมซาร์ ไซต์ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
การฟืน้ ฟูพนื้ ทีพ่ รุทเี่ สือ่ มโทรมเพือ่ บรรเทา
ผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ การส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์

และอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล
(2) การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
อนุสัญญาฯ ครั้งที่ 57 มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการ
ตามข้อมติการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญั ญาฯ
สมัยที่ 13 จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2561
ณ เมื อ งดู ไ บ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์
และรวมถึ ง ข้ อ ตั ด สิ น ใจของการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารอนุสญั ญาฯ ซึง่ มอบหมาย
ให้ส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ด�ำเนินการ
โดยให้ความส�ำคัญกับกลไกการบริหารงาน
ของอนุ สั ญ ญาฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
และส่งเสริมการด�ำเนินงานของอนุสญ
ั ญาฯ
การประชุ ม ครั้ ง นี้ มี ส าระส�ำคั ญ อาทิ
การทบทวนข้อมติและข้อตัดสินใจทีผ่ า่ นมา
เพื่อลดความซ�้ำซ้อน ขัดแย้งหรือล้าสมัย
แผนการด�ำเนิ น งานของคณะที่ ป รึ ก ษา
ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ (Scientific
and Technical Review Panel: STRP)
ระหว่ า งปี ค.ศ. 2019 - 2021
และความริเริม่ ระดับภูมภิ าคของอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ รวมถึงการเตรียมการ
ส�ำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ
สมัยที่ 14

ข้อมูลภาพรวม

4) อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้ำ

5) ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์นกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย (East Asian - Australasian Flyway Partnership: EAAFP)

ภาคผนวก

ปัจจุบนั สผ. อยูร่ ะหว่างการประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เสนอพืน้ ทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ปา่ อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยจรเข้มาก
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน�้ำสนามบิน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน�้ำห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เครือข่ายนกอพยพ
(Flyway Site Network) ในเส้นทางการบินฯ เพิ่มเติม จากเดิม
ที่เสนอไปแล้วจ�ำนวน 3 พื้นที่ คือ ปากแม่น�้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่
นาเกลือบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และบ้านปากทะเล
- แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากความร่วมมือ เพือ่ การอนุรกั ษ์นกอพยพ
ในการศึกษาส�ำรวจข้อมูลในพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการเป็นพืน้ ทีเ่ ครือข่าย
นกอพยพในอีก 2 พื้นที่ คือ ดอนหอยหลอด และคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบการเงิน

สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางความร่วมมือเพือ่ การอนุรกั ษ์
นกอพยพ และการใช้ประโยชน์ถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกอพยพอย่างยัง่ ยืน
ในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย ได้มอบหมายผูแ้ ทน
เข้าร่วมประชุม The Tenth Meeting of Partners (MOP10)
of the East Asian - Australasian Flyway Partnership (EAAFP)
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีขอ้ ตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศไทย
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ EAAFP พ.ศ. 2562 - 2571 มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ
การพัฒนาเครือข่ายเพือ่ การอนุรกั ษ์ การส่งเสริมการสือ่ สาร การศึกษา
การมีส่วนร่วม และการสร้างความตระหนัก (Communication,
Education, Participation and Awareness: CEPA)
ต่อคุณค่าของนกน�ำ้ อพยพและถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย การส่งเสริมการศึกษา
วิจยั และติดตามตรวจสอบ การแลกเปลีย่ นข้อมูลนกนำ�้ และถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
การน�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร CEPA ไปประยุกต์ใช้และปฏิบตั ิ
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การด�ำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยได้รับมอบต�ำแหน่งการเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 ในช่วงสิน
้ สุดการประชุมสุดยอดผูน
้ ำ� อาเซียน ครัง
้ ที่ 33 โดยประเทศไทยได้กำ� หนดแนวคิดหลัก
ในการเป็นประธานอาเซียน คือ “Advancing the Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง
่ ยืน”
ภายใต้บริบทอาเซียน จะร่วมมือกันเพือ
่ สร้างผลประโยชน์รว
่ มกันอย่างมีพลวัตไปสูอ
่ นาคตทีย
่ ง
ั่ ยืน โดยเชือ
่ มโยงคุณค่า
ของอาเซียนที่ดึงหุ้นส่วนต่างๆ มาร่วมด�ำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียน สร้างอาเซียน
อย่างไร้รอยต่อ และสร้างความยัง
่ ยืนในทุกมิติ โดยมีการด�ำเนินงานดังนี้

1) ความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อม ได้มกี ารจัดตัง้ องค์กรเพือ่ ก�ำกับ
ดูแล เรียกว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม (ASEAN
Senior Officials on the Environment: ASOEN) มีหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน เสนอแนะนโยบาย
และประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือด้านสิง่ แวดล้อมระหว่างกันในอาเซียน รวมทัง้
องค์กรระหว่างประเทศ/ภูมิภาคอื่น ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Ministers on the
Environment: AMME) และมีการจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนิน
โครงการและกิจกรรมตามนโยบาย แผนงาน และแนวทางต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบนั มีคณะท�ำงานภายใต้ ASOEN ทัง้ หมด
7 คณะ และ สผ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานกลาง
3 คณะ ได้แก่ (1) คณะท�ำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Working Group on
Nature Conservation and Biodiversity: AWGNCB) (2) คณะ
ท�ำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working
Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC)
และ (3) คณะท�ำงานอาเซียนด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC)

การประชุมสัมมนาผูบ
้ ริหารระดับสูงด้านสิง
่ แวดล้อมเมืองทีย
่ ง
่ั ยืน
ครัง
้ ที่ 10

2) การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานอาเซียนด้านการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate
Change: AWGCC) ในฐานะทีป่ ระเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
อาเซียน พ.ศ. 2562 สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง
ของประเทศไทยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะท�ำงานอาเซียนฯ
ได้จดั ท�ำแถลงการณ์รว่ มอาเซียนว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
2 ฉบับ เพือ่ แสดงจุดยืนของประเทศสมาชิกอาเซียนในการด�ำเนินงาน
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ได้แก่ (1) แถลงการณ์รว่ มอาเซียน
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�ำหรับการประชุม
United Nations Climate Action Summit 2019
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผูก้ ล่าวถ้อยแถลง
ในฐานะที่ประเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562
เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกา
และ (2) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศส�ำหรับการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสญั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 เมื่อวันที่ 10
ธั น วาคม 2562 ณ กรุ ง มาดริ ด ราชอาณาจั ก รสเปน
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงในนามของประเทศไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน
3) การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
ทีย่ งั่ ยืน ครัง้ ที่ 10 (10th East Asia Summit High - Level
Seminar On Sustainable Cities: 10th EAS - HLS) และการ
ประชุมสัมมนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวส�ำหรับเมืองในเอเชีย
(Seminar on Infrastructure for Asian Cities) ระหว่างวันที่
21 - 23 มกราคม 2562 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เผยแพร่ ก ารด�ำเนิ น งานของ
ภาคส่วนต่างๆ ให้บรรลุสงิ่ แวดล้อมเมืองอย่างยัง่ ยืนในภูมภิ าคอาเซียน
โดยผู้แทน สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง (National
Focal Point) ของคณะท�ำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
ทีย่ งั่ ยืน และโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Program
ได้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และน�ำเสนอบทบาทและความก้ า วหน้ า
การด�ำเนินงานของหน่วยงานในระดับประเทศ เพือ่ ขับเคลือ่ น SDGs
และการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน
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ณ กรุงเทพมหานคร และได้น�ำส่งข้อคิดเห็น
ต่อตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมือง
ทีย่ งั่ ยืน ปัจจุบนั และทีเ่ สนอขึน้ ใหม่ เพือ่ เป็น
ข้อมูลประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การทบทวนตัวชี้วัดฯ โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกับข้อเสนอของประเทศไทยและ
สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ที่ จ ะร่ ว มกั น ศึ ก ษา
ตัวชีว้ ดั ส�ำหรับรางวัลอาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม
เมื อ งที่ ยั่ ง ยื น (ASEAN ESC Award)
รวมทั้ ง เพิ่ ม สาขาด้ า นพื้ น ที่ สี เขี ย วและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสาขาใหม่
ของรางวั ล อาเซี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม

เมืองทีย่ งั่ ยืนประเภทแข่งขัน (Certificate of
Recognition) และรับทราบความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานโครงการ Urban Nature
-Green Infrastructure in ASEAN Cities
ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์
เป็นผูน้ �ำร่วม (Co-lead) ด�ำเนินงานภายใต้
กิจกรรมที่ 9 Promote urban biodiversity
and greenery โปรแกรม 1 ในแผนปฏิบตั กิ าร
อาเซี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น
(AWGESC Action Plan)
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การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับภูมภ
ิ าค โครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities (SDGs-FC) Programme ครัง
้ ที่ 2

รายงานงบการเงิน

5) สผ. ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค โครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities (SDGs-FC) Programme
ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้น�ำเสนอ
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานระดับประเทศ อาทิ บทบาทของ National Focal Point และ National Coordinator การจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับประเทศ ครั้งที่ 1 รวมทั้งการเตรียมการจัดท�ำรายงานระดับประเทศ และได้หารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนไทย และ
ผู้แทน IGES เพื่อหารือรายละเอียดของการด�ำเนินงาน

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

4) การประชุ ม คณะท� ำ งานอาเซี ย น
ด้านสิง่ แวดล้อมเมืองทีย่ งั่ ยืน ครัง้ ที่ 17 (17th
Working Group on Environmentally
Sustainable Cities: AWGESC) ระหว่าง
วันที่ 13 - 14 มิถนุ ายน 2562 ณ นครหลวง
เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว โดย สผ. ได้ น�ำเสนอ
ความก้าวหน้าการเตรียมจัดประชุมสัมมนา
วิชาการ ASEAN-China Symposium
on Ecologically Friendly Urban
Development 2019 ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2562

ผลการปฏิบัติราชการ

การประชุมคณะทำ�งานอาเซียนด้านสิง
่ แวดล้อมเมืองทีย
่ ง
่ั ยืน ครัง
้ ที่ 17  
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รายงานประจำ�ปี 2562

6) ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นผูน้ ำ� ร่วมในการด�ำเนินโครงการ Urban Nature-Green Infrastructure in ASEAN Cities
ภายใต้กิจกรรมที่ 9 โปรแกรมที่ 1 ในแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนา ASEAN Work Programme
on Green Infrastructure/Urban Biodiversity โดยมีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2562
ซึง่ ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 2 ครัง้ ได้แก่ การประชุมครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 29 - 30 เมษายน 2562
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อร่วมพัฒนา ASEAN Work Programme และแบบสอบถาม
รวมทั้งก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือส�ำหรับประกอบการจัดท�ำ สอบถามรายละเอียด
ASEAN Work Programme และการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ณ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ เพือ่ พิจารณาผลทีไ่ ด้จากการประมวลและวิเคราะห์แบบสอบถาม
กลุ่มงานพื้นที่สีเขียว
ที่ได้จากเมืองและหน่วยประสานงานกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งหารือ
และนันทนาการ
แนวทางการด�ำเนินโครงการในอนาคต
0 2265 6750

การลงสำ�รวจพื้นที่ภายใต้โครงการ Urban Nature-Green
Infrastructure in ASEAN Cities
เมื่อวันที่ 29–30 เมษายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

บรรยากาศการประชุมภายใต้โครงการ
Urban Nature-Green Infrastructure in ASEAN Cities
เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

7) การด�ำเนินงานภายใต้กรอบของคณะท�ำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�ำคัญและ
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น
7.1 การเสนอขึน้ ทะเบียนพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาติ
หมูเ่ กาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) ของประเทศไทยเพิม่ เติม ซึง่ ได้รบั การรับรอง
ในการประชุมรัฐมนตรีสงิ่ แวดล้อมอาเซียน ครัง้ ที่ 15 เมือ่ เดือนตุลาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
7.2 ด�ำเนินโครงการ Biodiversity Conservation and Management of Protect Areas in ASEAN (BCAMP) ด้านการบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาได้สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น�ำเยาวชนอาเซียน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การติดตามความก้าวหน้าและให้ความเห็นต่อการประเมินและวิเคราะห์มลู ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกและอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และติดตาม
การด�ำเนินงานภาพรวมของโครงการฯ
7.3 การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะท�ำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้
ร่างยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 2016 - 2025 เนื่องจากประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
อาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม ครัง้ ที่ 30 ให้เป็นผูน้ �ำในการด�ำเนินงานด้านการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคการเกษตร ภายใต้
แผนปฏิบัตกิ ารคณะท�ำงานฯ โดย สผ. ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค
เรือ่ ง ASEAN Multi - Sectoral Workshop on Mainstreaming Biodiversity for Food and Agriculture เมื่อเดือนธันวาคม 2561
ณ กรุงเทพมหานคร และให้การสนับสนุนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ส�ำนักงานภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ในการ
จัดประชุม Regional Consultative Meeting on Biodiversity Mainstreaming across Agricultural Sectors for Asia and
Pacific ในเดือนกรกฎาคม 2562
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ร่ า งแถลงการณ์ ร ่ ว มอาเซี ย นว่ า ด้ ว ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�ำหรับ
การประชุม Climate Action Summit 2019

ร่ า งแถลงการณ์ ร ่ ว มอาเซี ย นส� ำ หรั บ
การประชุ ม ภาคี อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 25

3)

จ�ำนวน 5 แห่ง เป็น ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ หมูเ่ กาะลิบง
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ของ
ประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ Lo Go - Xa Mat
และเขตอนุรก
ั ษ์ธรรมชาติ Ngoc Linh ของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเขต
รั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า Htamanthi ของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ให้เสนอต่อ
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 15 พิจารณาอนุมัติขึ้นเป็นอุทยาน
มรดกอาเซียนล�ำดับที่ 45 - 49 ตามล�ำดับ

สผ. ได้ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการระดับชาติ และ
คณะกรรมการที่ส�ำคัญๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้ง
ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  โดยมีปลัดกระทรวง
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
เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเลขาธิการ สผ.
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ ง ชาติ มี ก ารประชุ ม จ�ำนวน 6 ครั้ ง ได้ พิ จ ารณา
เรื่องเชิงนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมโครงการ ประกอบด้วย เรือ่ งเสนอ
เพือ่ ทราบ จ�ำนวน 24 เรือ่ ง เรือ่ งเสนอเพือ่ พิจารณา จ�ำนวน
60 เรือ่ ง และเรือ่ งอืน่ ๆ จ�ำนวน 4 เรือ่ ง อาทิ โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ของการรถไฟ
แห่ ง ประเทศไทย แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การ
คุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ร่าง) แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพ
อากาศของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ระยะที่ 2 พิษณุโลก - เชียงใหม่ และโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชือ่ มต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง
- ช่วงสุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา)

รายงานงบการเงิน

การเสนออุ ท ยานมรดกอาเซี ย นแห่ ง ใหม่

การด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

2)

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

ผลการปฏิบัติราชการ

1)

กลุ่มที่ 5

ข้อมูลภาพรวม

8) การประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย น
ด้านสิง่ แวดล้อม ครัง้ ที่ 30 (30th ASEAN Senior
Officials Meeting on the Environment:
30th ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระหว่ า งวั น ที่ 8 - 12 สิ ง หาคม 2562 ณ
กรุงเทพมหานคร โดยทีป่ ระชุมรับทราบความคืบหน้า
การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องกับ สผ.
ได้แก่ AWGNCB AWGCC และ AWGESC และ
ที่ประชุมได้เห็นชอบ ดังนี้
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สผ. ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1
(มกราคม - มิถุนายน 2561) และรอบที่ 2 (กรกฎาคม ธันวาคม 2561) จากหน่วยงานต่างๆ พร้อมรายงานต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รวมถึง
ได้มกี ารติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ปี 2561 รวมทั้ ง สิ้ น 72 คณะ
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ
ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2562 มีมติรับทราบรายงานฯ ดังกล่าว

รูปการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุม
่ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสิง
่ แวดล้อมแห่งชาติ
0 2265 6610

คณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

คณะกรรมการนโยบายการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ แต่ ง ตั้ ง ตามระเบี ย บ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการด� ำ เนิ น งาน
ด้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ พ.ศ. 2550
และทีแ่ ก้ไขเพิม
่ เติม พ.ศ. 2552 มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
และเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและผู้ช่วย
เลขานุการ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีมติในเรื่อง
ที่ส�ำคัญดังนี้

1) การเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทย เป็นการ
ด�ำเนิ น งานที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ประเทศไทย ในการ
สนับสนุนการด�ำเนินงาน NDC และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ
และการสนับสนุนทางการเงินผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับโลก คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม NDC
Partnership ของประเทศไทย โดยมอบหมายให้ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point)
ของประเทศ และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
ต่อร่างหนังสือแสดงความจ�ำนงเข้าร่วม NDC Partnership
ดั ง กล่ า วแล้ ว ปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งส�ำนั ก งานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงนามร่วมกัน
ก่ อ นการแสดงเจตจ�ำนงอย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อ เข้ า ร่ ว ม
NDC Partnership ต่อไป

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

51
ข้อมูลภาพรวม
ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

โดยสามารถลดก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ 51.72 ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือร้อยละ 14.09 จาก 9 มาตรการ
ในภาคพลังงาน
6) เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม Nitric Acid Climate
Action Group (NACAG) Initiative ของประเทศไทย โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ จ ากการผลิ ต
กรดไนตริกของประเทศก�ำลังพัฒนา

รายงานงบการเงิน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุม
่ งานพัฒนามาตรการ
และกลไก
0 2265 6500 ต่อ 6849

ภาคผนวก

2) เห็นชอบต่อ (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทน (ร่าง) กรอบ
ท่าทีการเจรจา และ (ร่าง) แถลงการณ์รว่ มอาเซียนว่าด้วยการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในการประชุมรัฐภาคีอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
สมัยที่ 25 (COP 25)
3) เห็นชอบต่อ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส�ำหรับการประชุม Climate
Action Summit 2019
4) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศด้านกฎหมาย และการปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะอนุ ก รรมการภายใต้ ค ณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
5) เห็นชอบต่อรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกจากมาตรการภาคพลั ง งาน ปี พ.ศ. 2560
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คณะกรรมการอนุรก
ั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการอนุรก
ั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพแห่ ง ชาติ (กอช.) แต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการอนุรก
ั ษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2548 โดยมี รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม
เป็ น ประธาน และเลขาธิ ก าร สผ. เป็ น กรรมการ
และเลขานุการ มีผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญดังนี้

(1)

(2)

1) เห็นชอบรายงานแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ฉบั บ ที่ 6 เพื่ อ เสนอต่ อ ส�ำนั ก เลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2) เห็นชอบการทบทวน ปรับปรุง และแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ จ�ำนวน 8 ชุด เพือ่ ขับเคลือ่ นประเด็นการปฏิรปู
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้แก่

(3)

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการข้อมูล

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ

ความหลากหลาย

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

ทางชีวภาพ

(5)

คณะอนุกรรมการบูรณาการ
การบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

(6)

คณะอนุกรรมการวิชาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านชนิดและระบบนิเวศ

(7)

คณะอนุกรรมการวิชาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(4)

คณะอนุกรรมการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ด้านการประสานท่าทีเจรจา
และความร่วมมือระหว่างประเทศ

(8)

คณะอนุกรรมการวิชาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านการเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
0 2265 6500 ต่อ 6684

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยอนุสญ
ั ญาคุม
้ ครองมรดกโลก

ผลการปฏิบัติราชการ
รายงานงบการเงิน

1) เห็นชอบการน�ำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขอบรรจุไว้ในบัญชี
รายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก จ�ำนวน 2 แหล่ง ได้แก่
(1) เมืองโบราณศรีเทพ ภายใต้ชื่อ The Ancient Town of Si Thep
(2) กลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต�่ำ และปราสาทปลายบัด
		 ภายใต้ชอื่ Ensemble of Phanom Rung, Muang Tam and Plai Bat
		 Sanctuaries
2) เห็นชอบถอนปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง ปราสาทหิน
พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต�่ำ จากบัญชีรายชือ่ เบือ้ งต้น (Tentative List)
ของศูนย์มรดกโลก
3) เห็นชอบร่างเอกสารน�ำเสนอพืน้ ทีก่ ลุม่ ป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก (เพิม่ เติม)
ตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 40

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยอนุสญ
ั ญาคุม
้ ครองมรดกโลก แต่งตัง
้ ขึน
้ ตามระเบียบสาํ นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
พ.ศ. 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก�ำกับการบริหารราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2562 คณะกรรมการฯ มีมติในเรื่องที่ส�ำคัญ ได้แก่

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุม
่ งานประสานการบริหาร
จัดการมรดกโลก
0 2265 6585

ภาคผนวก
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คณะกรรมการอนุรก
ั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า

ในปีงบประมาณ 2562 มีการประชุมคณะกรรมการฯ 2 ครัง
้ คือ การประชุมครัง
้ ที่ 1/2562 เมือ
่ วันที่ 13
พฤษภาคม 2562 และครัง
้ ที่ 2/2562 เมือ
่ วันที่ 13 กันยายน 2562 เพือ
่ พิจารณาโครงการทีเ่ กีย
่ วข้อง คือ
1. คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีมติ ดังนี้

		 1) เห็ น ชอบในหลั ก การการดู แ ลและบ�ำรุ ง รั ก ษาโบราณสถานตามเส้ น ทางเสด็ จ เลี ย บพระนครในงานพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก และขอให้กรุงเทพมหานครด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อด�ำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ
2) เห็นชอบในหลักการของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) บริเวณพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ และขอให้
กรุ ง เทพมหานครปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดร่ า งผั ง เมื อ งรวมตามข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองฯ
ในกรุงรัตนโกสินทร์ และคณะกรรมการฯ
		 3) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งใหม่ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
		 4) ขอให้กรมธนารักษ์พจิ ารณาปรับปรุงรูปแบบโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบตั งิ านพิพธิ ภัณฑ์และอนุรกั ษ์ทรัพย์สนิ มีคา่ ของรัฐ
		 5) เห็นชอบให้ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เร่งด�ำเนินการพิจารณาแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการจัดท�ำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรกั ษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่า 7 เมือง
		 6) เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (การประชุมสัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า และผลการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า)
		 7) เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง (เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่า
จันทบุรี และเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน)
2. คณะกรรมการฯ ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มีมติ ดังนี้

		 1) เห็นชอบการก่อสร้างอาคารที่ท�ำการใหม่ของสถานีต�ำรวจนครบาลชนะสงคราม
		 2) รับทราบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก�ำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ฯ และให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานกรุงเทพมหานครออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน
		 3) เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรกั ษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 4 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครราชสีมา
เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าภูเก็ต และให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
		 4) เห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลก และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก
		 5) เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง (เมืองเก่าน่าน และเมืองเก่า
นครศรีธรรมราช)

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม
ก�ำหนดระยะเวลาช�ำระคื น เงิ น ที่ กู ้ ยื ม
จากกองทุนสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ อัตราดอกเบีย้
โดยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ารกรองโครงการทีเ่ สนอขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองโครงการ
ด้านมลพิษ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของ
กองทุนสิง่ แวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการอีก 1 คณะ ได้แก่
คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาแนวทาง
การจัดหาแหล่งรายได้จากภาษีคา่ ธรรมเนียม
และมาตรการทางการเงินเข้าสู่กองทุน
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามหลั ก การผู ้ ก ่ อ มลพิ ษ
เป็นผูจ้ า่ ย (Polluter Pays Principle : PPP)

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง

ผลการปฏิบัติราชการ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับ
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ตาม
กิ จ การที่ ก�ำหนดไว้ ใ นมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. 2535 ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ระเบียบ วิธีการขอจัดสรรเงิน
อุดหนุน และขอกูย้ มื เงินกองทุนสิง่ แวดล้อม
รวมทั้ ง ก�ำหนดระเบี ย บการรั บ และ

ข้อมูลภาพรวม

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

การจัดหาแหล่งรายได้จากภาษีค่าธรรมเนียมและมาตรการ
ทางการเงินเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
(สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการ)

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม
(เงินอุดหนุน : กรมบัญชีกลาง
และเงินกู้ : บมจ.ธนาคารกรุงไทย)

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

ด้านมลพิษ

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผังสรุปขั้นตอนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนสิง
่ แวดล้อม ในปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดง
ั นี้

กลุม
่ งานติดตามและประเมินผล
0 2265 6595

ภาคผนวก

2) ด้านการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (1) 23 (3) และ
23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เช่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนชายโขง จังหวัด
อุบลราชธานี โดยสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายวัดให้เป็นศูนย์เรียนรูด้ า้ นวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมชุมชน จังหวัดน่าน โดยมูลนิธิ
ส่งเสริมการเรียนรูช้ มุ ชน โครงการก่อสร้างระบบบ�ำบัดนำ�้ เสียเพือ่ ผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบ
COVER LAGOON บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จ�ำกัด และโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
นำ�้ เสีย ระยะที่ 3 ของเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง เป็นต้น รวมทัง้ ได้ด�ำเนินการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกองทุนสิง่ แวดล้อม สอบถามรายละเอียด
อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดโครงการ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานงบการเงิน

1) ด้ า นนโยบายในการบริ ห ารจั ด การ
กองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น แผนการบริหาร
พัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ร่าง) รายงานการประเมิน
ความคุ ้ ม ค่ า การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กองทุนสิ่งแวดล้อม การด�ำเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและรับเงิน
ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกองทุ น
สิง่ แวดล้อม และการวิเคราะห์ความต้องการ
และความคาดหวังที่ส�ำคัญของผู้ใช้บริการ
หลักและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมของกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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กลุ่มที่ 6

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
การด�ำเนินงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน�้ำที่ส�ำคัญ
ได้ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ นำ�้ ของประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในคุณค่าและความส�ำคัญ
ข อ ง พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ที่ มี ค ว า ม ส�ำ คั ญ
ของประเทศ แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและเครือข่ายพืน้ ทีช่ ม่ ุ นำ�้
ในการติดตามสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน�้ำ
ที่ มี ค วามส�ำคั ญ ของประเทศ และ
เพื่อพัฒนารูปแบบ เครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพื้นที่ชุ่มน�้ำ โดยมี
การก�ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการคัดเลือกพืน้ ทีช่ มุ่ นำ�้ ทีม่ คี วามส�ำคัญของประเทศเป็นพืน้ ทีน่ �ำร่องมีการศึกษาการจัดท�ำ
แนวทาง ขั้นตอนและกระบวนการการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำแบบมีส่วนร่วม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารพื้นที่ชุ่มน�้ำ และติดตามสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน�้ำ
นอกจากนีป้ ระเทศไทย โดย สผ. ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการจากกองทุนสิง่ แวดล้อมโลก รอบที่ 5 เพือ่ ด�ำเนิน
โครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes โดยมี
ชนิดพันธุท์ สี่ �ำคัญ คือ นกกระเรียนพันธุไ์ ทย นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธาร ในปี 2562 เป็นช่วงเวลาสิน้ สุดโครงการ
มีผลงานที่ส�ำคัญ อาทิ จัดท�ำ/พัฒนา (ร่าง) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บูรณาการแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์
ทีใ่ กล้สญ
ู พันธุแ์ ละถิน่ อาศัย การจัดอบรมชุมชนในพืน้ ทีด่ �ำเนินโครงการฯ ด้านการเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริม/
พัฒนากลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การศึกษา และจัดท�ำ
ฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ จ�ำนวน 10 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ นกชายเลน
สอบถามรายละเอียด
ปากช้อน พลับพลึงธาร นกกระเรียนพันธุ์ไทย เสือปลา นกแสกทุ่งหญ้า
นกเด้าลมแม่นำ�้ โขง ปูเจ้าพ่อหลวง ปลาซิวสมพงษ์ จ�ำปีสริ นิ ธร และว่านเข้าพรรษา และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
และเผยแพร่ผา่ นบนเว็บไซต์ https://www.chff.onep.go.th จัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้
กลุม
่ งานขับเคลือ
่ นนโยบาย
การอนุ รั ก ษ์ น กชายเลนปากช้ อ น จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และศู น ย์ เรี ย นรู ้
และกลไก
การอนุรักษ์พลับพลึงธาร จังหวัดระนอง และพังงา
0 2265 6500 ต่อ 6559

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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ทีส่ อดคล้องตามบริบทของแต่ละเมือง เช่น เศรษฐกิจกระแสใหม่
(New Economy) ตามแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ได้รับ
ความเห็นชอบโดยนายกรัฐมนตรีแล้ว และกิจการเพื่อสังคม
หรือ Social Enterprise (SE) เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลมรดก
ทางวัฒนธรรมในท้องถิน่ ทีค่ รบถ้วนและสร้างระบบการสือ่ สาร
ในทุกมิตแิ ละมีรปู แบบทีเ่ ข้าถึงง่ายและรวดเร็ว เช่น การสร้าง
ระบบฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นตัวช่วย
ในการสื่อสาร เป็นต้น 2) การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจกระบวนการเรียนรูก้ ารอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่า
ให้ กั บ บุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ห ารจั ด การ
การอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่าทีป่ ระกาศเขตพืน้ ทีเ่ มืองเก่าแล้ว
แบ่งเป็นเมืองเก่า 4 กลุ่มตามภาค ดังนี้ 1) กลุ่มภาคเหนือ
2) กลุม่ ภาคกลางและตะวันออก 3) กลุม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ 4) กลุ่มภาคใต้ ซึ่งได้ด�ำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม
- สิงหาคม 2562

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สผ. ในฐานะส�ำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการอนุรกั ษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
ได้ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่า โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้ 1) จัดประชุม
สัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่า
เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วม
ประชุม 420 คน ทั้งนี้มีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในสังคม
ร่วมสมัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพืน้ ที่ จึงควร
มีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรับทราบประโยชน์และ
ตระหนักในคุณค่าความส�ำคัญของพื้นที่เมืองเก่าร่วมกัน เพื่อ
เป็นการสร้างกรอบในการขับเคลื่อนเมืองเก่าที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ภาครัฐควร
สนับสนุนกลไกทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เมืองเก่า

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
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การศึกษาจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ
โครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ มี น โยบายและยุ ท ธศาสตร์
การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูยา่ นชุมชนเก่าแห่งชาติ ส�ำหรับใช้เป็นกรอบ
การด�ำเนินงานระดับประเทศที่ชัดเจน และถ่ายทอดนโยบาย
สู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยมีการจัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่
ผลประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานเมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ เป็น
แนวทางการด�ำเนินงานให้เป็นที่รับทราบทั่วกันแก่ทุกภาคส่วน
ทั้ ง ภาคราชการ ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการบูรณาการการด�ำเนินงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า
ให้ขบั เคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกัน

โครงการนี้ได้ด�ำเนินงานสืบเนื่องจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูยา่ นชุมชนเก่า ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 โดยปี พ.ศ. 2562 และ สผ. ได้น�ำข้อเสนอที่ 1
ด้านนโยบาย ซึ่งเป็นข้อเสนอเร่งด่วนให้มีการจัดท�ำนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพือ่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานในภาพรวมระดับประเทศ
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การขับเคลือ่ นประเทศไทยสูก่ ารพัฒนา 4.0
ช่วยสร้างรากฐานความเข้มแข็งระดับท้องถิ่นในการด�ำเนินงาน
พัฒนาเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ฐานราก ส่งเสริมคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับประเด็นปฏิรูป วาระที่ 25
บริหารจัดการทรัพยากร และ 35 ศิลปวัฒนธรรมสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ/สังคม

การจัดประชุมชีแ้ จงประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงาน
โครงการศึกษาจัดท�ำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรก
ั ษ์และฟืน
้ ฟู
ย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สืบเนือ่ งจากมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2558 เห็นชอบ
ให้พื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้คงสภาพความเป็นเมืองโบราณทีค่ วบคูก่ บั การเป็นย่านชุมชน
อยู่อาศัยอย่างสมดุลและยั่งยืน ต่อมาได้มีประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองศรีมโหสถ
อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
วันที่ 16 กันยายน 2558 เป็นต้นมา เป็นระยะเวลา 5 ปี

การประชุมสรุปผล และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการคุม
้ ครอง
สิ่งแวดล้อม และร่างแผนจัดการฯ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เมืองโบราณศรีมโหสถ อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคผนวก

Webpage โครงการติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
http://www.onep.go.th/nced/โครงการติดตามการด�ำเนิน/

รายงานงบการเงิน

ระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ฐาน
ข้อมูลเมืองโบราณศรีมโหสถ
โดยสแกน QR CODE ด้ ว ย
Mobile Device

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

สผ. ได้เห็นความส�ำคัญของการน�ำมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
ทีก่ �ำหนดไว้มาใช้ในทางปฏิบตั ิ จึงได้ด�ำเนินโครงการติดตามตรวจสอบ
การด�ำเนินงานตามมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม บริเวณพืน้ ทีเ่ มือง
โบราณศรีมโหสถ อ�ำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้
มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม และน�ำมาหาแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานในการดูแล รักษา
ป้องกัน บ�ำบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
การด�ำเนินงานประกอบด้วย ติดตามสถานการณ์คณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม
ศิลปกรรม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศพื้นที่
คุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม และเสนอแนะการปรั บ ปรุ ง มาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ดังกล่าว ผลของการด�ำเนินโครงการนี้ท�ำให้ได้รับรายงานติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งโบราณศรี ม โหสถ
อ�ำเภอศรีมโหสถ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี และแผนจั ด การอนุ รั ก ษ์
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมเมืองโบราณศรีมโหสถ

ข้อมูลภาพรวม

การติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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การด�ำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด
แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมระดับจังหวัด จัดท�ำขึน
้ เพือ
่ ให้การด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการอนุรก
ั ษ์สง
ิ่ แวดล้อมศิลปกรรม
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การประสานงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งขับเคลื่อน
น โ ย บ า ย ก า ร อ นุ รั ก ษ ์ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ธ ร ร ม ช า ติ
และศิลปกรรมให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีศน
ู ย์ประสานงาน

ติดตาม และนิเทศ (ศปน.) ตั้งอยู่ที่ สผ. มีหน้าที่
ในการขับเคลือ
่ นติดต่อประสานงานกับภาคีอนุรก
ั ษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
และสนั บ สนุ น งานอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ
และศิลปกรรม โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ดำ� เนินการภายใต้
แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ฯ ดังนี้

1) จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
2) ประสาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการด�ำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ และภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด รวมทั้งจัดท�ำรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจ�ำจังหวัด
3) สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานของหน่วยอนุรกั ษ์ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน เพือ่ สนับสนุนแผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมศิลปกรรม แผนงานที่ 1 - 4 จ�ำนวน 11,400,000 บาท และมีการจัดประชุมคณะท�ำงานพิจารณากลัน่ กรองแผนงาน/โครงการ
และติดตามการด�ำเนินงานของหน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ ทัว่ ประเทศ รวม 2 ครัง้ เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
4) จัดกิจกรรมและสนับสนุนการให้ความรูค้ วามเข้าใจการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและขยายเครือข่ายอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิน่ โดยผลักดันให้จงั หวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ NGOs ชมรม ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น
และวัด เข้าร่วมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สนับสนุนให้มีการน�ำเครื่องมือ กลไก ทาง Social Media มาใช้
เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสาร รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ผ่านช่องทาง Facebook ชื่อ
“หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด”
ในปี 2562 หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ส�ำรวจตรวจสอบ และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวม 67 จังหวัด และ
จัดส่งรายงานให้ สผ. เพื่อรวบรวมเป็นรายงานประจ�ำปีของหน่วยอนุรักษ์ฯ ต่อไป

การประชุมประจ�ำปีภาคี
อนุรก
ั ษ์สง
ิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
ประจ�ำปี 2562

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2)

3)

4)

สนองพระราชด�ำริโครงการ

แหล่ ง ธรรมชาติ ป ระเภท

ชุ ม ช น แ ล ะ เ ย า ว ช น

เ ย า ว ช น ไ ด ้ รั บ ข ้ อ มู ล

อ นุ รั ก ษ ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช

น�้ ำ ตกมี ก ารจ� ำ แนกเขต

ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ

และแนวคิดด้านการอนุรก
ั ษ์ฯ

อันเนือ
่ งมาจากพระราชด�ำริ

การใช้ ที่ ดิ น ตามแนวทาง

ด้านการอนุรักษ์

น�้ำตก อย่างเป็นรูปธรรม

(อพ.สธ.)

การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

1)

ผลการปฏิบัติราชการ

สผ. โดยกองจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ได้คด
ั เลือก
น�ำ้ ตกธารารักษ์ เพือ
่ เป็นพืน
้ ทีน
่ ำ� ร่อง
ใ น ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ ์
สิง
่ แวดล้อมธรรมชาติ ภายใต้แผนแม่บท
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด� ำ ริ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี สผ. (อพ.สธ.–สผ.)
ระยะ 5 ปี (ตุลาคม พ.ศ. 2559 กันยายน พ.ศ. 2564) ซึ่งบรรจุไว้ใน
กรอบการสร้างจิตส�ำนึก กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรก
ั ษ์
ท รั พ ย า ก ร ภ า ย ใ ต ้ แ ผ น แ ม ่ บ ท
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ
มีวัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อมูลภาพรวม

โครงการส่งเสริมการอนุรก
ั ษ์สง
ิ่ แวดล้อมแหล่งธรรมชาติอน
ั ควร
อนุรก
ั ษ์ประเภทน�ำ้ ตก ในพืน
้ ทีน
่ ำ� ร่องน�ำ้ ตกธารารักษ์
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะที่ 1 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ธรรมชาติ

ภาคผนวก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สผ. ได้ด�ำเนินการ ดังนี้ 1) การประสาน
ความร่วมมือและประชุมหารือการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ เพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการอนุรกั ษ์นำ�้ ตกธารารักษ์ให้กบั ผูน้ �ำและชุมชน
บ้านเจดียโ์ คะ และ 2) การส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูลฐานทรัพยากร
ท้องถิน่ ได้แก่ ฐานทรัพยากรด้านชีวภาพ ฐานทรัพยากรด้านกายภาพ
และฐานทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญา โดยการมีสว่ นร่วม
กับชุมชน เยาวชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 3) ส่งเสริมศักยภาพ
เยาวชนและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟู
สิง่ แวดล้อมธรรมชาติประเภทน�ำ้ ตก ให้กบั นักเรียนบ้านเจดียโ์ คะ
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการด�ำเนินโครงการ
ในระยะที่ 2 เพื่อจะได้เป็นพื้นที่น�ำร่องในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทน�้ำตก ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
สามารถต่อยอดการเป็นต้นทุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนทีส่ �ำคัญ
และยัง่ ยืนต่อไป

รายงานงบการเงิน

นำ�้ ตกธารารักษ์ ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นเจดียโ์ คะ ต�ำบลมหาวัน อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก มีความสูงทีห่ น้าผาของน�ำ้ ตกประมาณ 640 เมตรจาก
ระดับนำ�้ ทะเลปานกลาง ล�ำห้วยทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดของน�ำ้ ตกธารารักษ์
มีความยาวประมาณ 600 เมตร น�ำ้ ในล�ำห้วยมีตน้ ก�ำเนิดมาจาก
น�้ำที่ผุดซึมออกจากพื้นดิน ซึ่งต้นทางของสายน�้ำจะอยู่ภายนอก
ลุม่ น�ำ้ โดยทีน่ ำ�้ ไหลลอดตามโพรงหินใต้ดนิ เข้ามาผุดออกในลุม่ นำ�้
ด้วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน�้ำเป็นหินปูน ท�ำให้มี
ลักษณะเป็นโพรงหินใต้ดนิ และมีนำ�้ ไหลจากลุม่ น�ำ้ ข้างเคียงผุดขึน้
ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ น�ำ้ ตกธารารักษ์ พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ทีส่ �ำคัญ
ชุมชนทัง้ ทีอ่ ยูต่ น้ นำ�้ กลางนำ�้ และปลายนำ�้ ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
เช่น การอุปโภค การเกษตร และการท่องเทีย่ ว (บริเวณด้านล่าง
นำ�้ ตกมีกจิ กรรมหรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการท่องเทีย่ ว) เป็นต้น
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การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติบึงโขงหลง
อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
บึงโขงหลง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ�ำเภอ
เซกา และอ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัด
บึงกาฬ มีเนื้อที่ประมาณ 11,858 ไร่
หรือ 18.97 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
โดยทั่ ว ไปของบึ ง โขงหลงเป็ น พื้ น ที่
ชุ ่ ม น�้ ำ ขนาดใหญ่ เป็ น บึ ง น�้ ำ จื ด
ธรรมชาติ ในบึงมีเกาะเล็กหลายเกาะ
จึ ง เป็ น แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของนก
ประจ�ำถิน
่ นกอพยพ และปลามากมาย
หลายชนิด ส่วนพืชที่เป็นจุดเด่น คือ
หม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง นอกจากนี้
บึ ง โขงหลงยั ง เป็ น แหล่ ง น�้ ำ จื ด ที่ มี
ความส�ำคัญต่อชุมชนในการเกษตร
และการประมง และยังเป็นแหล่งน�้ำ
ที่มีคุณค่าความส�ำคัญในด้านต่างๆ
โดยใน พ.ศ. 2520 กรมชลประทาน
ได้สร้างฝายเพื่อกักเก็บน�้ำไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดู แ ล้ ง พ.ศ. 2525
พืน
้ ทีไ่ ด้รบ
ั การประกาศให้เป็นเขตห้าม
ล่าสัตว์ปา่ บึงโขงหลง พืน
้ ทีป
่ ระมาณ
6,840 ไร่ พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรี
ประกาศเป็นพืน
้ ทีช
่ ม
่ ุ น�ำ้ ระดับนานาชาติ
และในปี พ.ศ. 2544 ได้ขึ้นทะเบียน
เป็ น พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ระหว่ า งประเทศ (Ramsar Site)
เป็นล�ำดับที่ 1098
(ร่าง) แผนที่การก�ำหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณบึงโขงหลง

จากความส�ำคัญของบึงโขงหลงทีเ่ ป็นพืน้ ทีช่ มุ่ นำ�้ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ระหว่างประเทศ (Ramsar Site) และเป็นบึงนำ�้ ขนาดใหญ่ทปี่ ระชาชน
ได้ใช้ประโยชน์มายาวนาน และมีเส้นทางเชือ่ มโยงในการเข้าถึงสะดวก
ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น
ส่งผลให้มีกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะทาง
ตอนล่างฝัง่ ตะวันตกของบึงมีเรือสกูต๊ เตอร์และเรือกล้วยให้บริการ
สิ่งปลูกสร้างร้านค้าริมบึง ศาลาและซุ้มอาหารในบึงด้านทิศใต้
(ใกล้บริเวณหัวฝายชลประทาน) โดยสิง่ ปลูกสร้างไม่ได้มรี ปู แบบใน
การจัดระเบียบทีส่ วยงาม ท�ำให้ทศั นียภาพและคุณค่าของบึงลดลง

รวมถึงผลกระทบอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบโดยรวมต่อบึง เช่น คราบน�ำ้ มัน
อุบัติเหตุกับผู้มาเยือน และเสียงดัง เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นว่า
สิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบของบึงโขงหลงควรได้รับการวางแผน
ในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ ใน พ.ศ. 2562 สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม ได้มกี ารจัดท�ำ (ร่าง) กรอบและแนวทาง
การอนุรักษ์และพัฒนาบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยได้ประชุม
และรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด หน่วยงาน
ในพื้นที่ ผู้ประกอบการ และชาวบ้านบริเวณพื้นที่บึงโขงหลง

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กรอบและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
บึงโขงหลง อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นกรอบที่มุ่งเน้น
และให้ความส�ำคัญในด้านการอนุรักษ์ ผสมผสานกับการใช้
ประโยชน์ และการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มุ่งเน้นเพื่อการบริโภคทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างเดียว แต่เพื่อให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่
ทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งมีชีวิต) ทรัพยากรกายภาพ (สิ่งที่ไม่มีชีวิต)
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และที่ส�ำคัญยังเป็นการ
กระจายรายได้ให้กบั ท้องถิน่ ได้อกี ทางหนึง่ ส่งผลให้ชมุ ชนในท้องถิน่
ได้ รั บ ประโยชน์ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม นอกจากนี้ มี ก าร
ก�ำหนดเขตการใช้ที่ดินบริเวณบึงโขงหลงในเบื้องต้น เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนและให้มคี วามเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
ของพืน้ ทีร่ อบบึงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปจั จุบนั ตามหลักการ
การอนุ รั ก ษ์ ภ ายใต้ แ ผนแม่ บ ทเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556) ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 จึงได้น�ำหลักการดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการก�ำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ของบึงโขงหลง
ที่ออกเป็น 3 เขต ประกอบด้วย พื้นที่สงวน (Preserved Area)
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ (Conserved Area) และพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา (Developed
Area) เพื่อสร้างความยั่งยืนและคงคุณค่าให้กับพื้นที่แหล่งน�้ำ
บึงโขงหลงโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิน่
ที่ยั่งยืนต่อไป

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ
รายงานงบการเงิน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุม
่ งานจัดการสิง
่ แวดล้อม
ธรรมชาติ
0 2265 6579

ภาคผนวก

การท่องเที่ยวบริเวณบ้านค�ำสมบูรณ์
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กลุ่มที่ 8

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การติดตามประเมินผลนโยบาย
แผน มาตรการ และการรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สผ. มีการด�ำเนินงานด้านติดตามประเมินผลที่ส�ำคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิง
่ แวดล้อม
พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะครึง
่ แผน)
สผ. ติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะครึ่งแผน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน ตามเป้าหมายของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 หลังการ
ประกาศใช้แผน 2 ปี (ระยะครึง่ แผน) และปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานตามแผนจัดการฯ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและก�ำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนแผนจัดการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ และ 30 แผนงาน มีตัวชี้วัด
31 ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด 221 แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งในการด�ำเนินการติดตามประเมินผล ได้น�ำส่ง
แบบรายงานไปยังหน่วยงาน และภาคีการพัฒนาต่างๆ จ�ำนวน 529 หน่วยงาน
ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบรายงานผลการด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวน 170 สอบถามรายละเอียด
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 32.1 โดยแนวทางการปฏิบตั ทิ มี่ กี ารด�ำเนินการ มีจ�ำนวน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
175 แนวทางการปฏิบัติ จากทั้งหมด 221 แนวทางการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 79
และมีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่มีผู้รายงานจ�ำนวน 46 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 21
กลุม
่ งานติดตามประเมินผล
นโยบายและแผน
ในส่ ว นของตั ว ชี้ วั ด พบว่ า มี แ นวโน้ ม จะบรรลุ เ ป้ า หมายก่ อ นก�ำหนดเวลา
0 2265 6540
(ความก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 75) จ�ำนวน 16 ตัวชี้วัด จาก 31 ตัวชี้วัด

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ และเสนอแนะแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติระยะ
ต่อไป โดยแผนปฏิบตั กิ ารฯ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน แผนปฏิบตั กิ าร 10 เรือ่ ง
ซึ่งได้ก�ำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ
ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564
จ�ำนวน 25 เป้าหมาย จากการรวบรวมข้อมูล
และประมวลผล สามารถประเมินควาก้าวหน้า
การด�ำเนินงานตามเป้าหมายในแผนปฏิบตั กิ ารฯ
โดยพบว่า มีความก้าวหน้าในระดับ 5

(บรรลุกอ่ นก�ำหนด) จ�ำนวน 1 เป้าหมาย
ระดับ 4 (มีแนวโน้มบรรลุตามก�ำหนด)
จ�ำนวน 19 เป้าหมาย ระดับ 3 (มีความ
ก้าวหน้า) จ�ำนวน 5 เป้าหมาย โดยไม่มี
เป้าหมายใดอยู่ในระดับ 2 (ไม่มีความ
ก้ า วหน้ า ) และระดั บ 1 (ตรงข้ า ม
เป้าหมาย) ทั้งนี้ ยังพบว่าการด�ำเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีระดับความ
ก้าวหน้าในภาพรวมมากทีส่ ดุ รองลงมา
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามล�ำดับ

6) ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั ่ ง
7) ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
8) สถานการณ์มลพิษ 9) สิง่ แวดล้อมชุมชน
10) สิง่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
และ 11) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และภัยพิบตั ิ รวมไปถึงประเด็นสิง่ แวดล้อม
ที่ ส�ำคั ญ ใน พ.ศ. 2562 ได้ แ ก่
1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
2) ขยะพลาสติก 3) ขยะอิเล็กทรอนิกส์
และ 4) การกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมทั้ง
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อ ร่าง รายงานสถานการณ์
คุณภาพสิง
่ แวดล้อม พ.ศ. 2562

ภาคผนวก

กลุ่มงานติดตามประเมิน
สถานการณ์
0 2265 6538

รายงานงบการเงิน

สผ. จัดท�ำรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามมาตรา 13 (13)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยผ่านการก�ำกบั ดูแลของคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำรายงานสถานการณ์คณุ ภาพสิง่ แวดล้อม
ภายใต้คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
เพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นประจ�ำทุกปี
ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการจั ด ท�ำนโยบายและวางแผน
การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมของประเทศ
และให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รายสาขา 11 สาขา ได้แก่ 1) ทรัพยากรดิน
และการใช้ ที่ ดิ น 2) ทรั พ ยากรแร่
3) พลั ง งาน 4) ทรั พ ยากรป่ า ไม้
และสั ตว ์ ป่ า 5) ทรั พย า ก รน�้ ำ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การจัดท�ำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

ผลการปฏิบัติราชการ

สผ. ได้จดั ท�ำโครงการติดตามประเมินผล
ใ น ร ะ ดั บ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 2564 เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลความ
ก้ า วหน้ า ตามเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด
ภ า ย ใ ต ้ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า ร
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560
- 2564 ระยะครึ่งแผน (ในช่วงปี พ.ศ.
2560 - 2561) รวมทั้ ง รายงาน
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานการขับเคลือ่ น
แผนแม่ บ ทบู ร ณาการจั ด การความ
ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ
พ.ศ. 2558 - 2564 ตามเป้าหมายระดับชาติ

ข้อมูลภาพรวม

การติดตามประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
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กลุ่มที่ 9

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สผ. เป็นหน่วยงานทีด
่ ำ� เนินการเกีย
่ วกับการบริหารงานกองทุนสิง
่ แวดล้อม เพือ
่ สนับสนุนนโยบาย แผนและมาตรการ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อมในทุกภาคส่วน ทัง
้ นี้ ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญในปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดง
ั นี้

การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
กองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2564
เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินกู้ ให้แก่โครงการ
ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
และองค์ ก รเอกชนด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการจั ด ให้ มี ร ะบบ
บ�ำบัดน�ำ้ เสีย/อากาศเสีย ระบบก�ำจัดของเสียส�ำหรับควบคุมบ�ำบัด
และขจัดมลพิษ รวมทัง้ การด�ำเนินกิจกรรมใดๆ เพือ่ การส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนโครงการ
จ�ำนวน 8 โครงการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 360.58 ล้านบาท จาก
การติดตามและประเมินผลโครงการทีก่ องทุนสิง่ แวดล้อมให้การ
สนับสนุน ประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืน และเป็นตัวอย่างทีด่ ี
เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ด�ำเนินการโดยมูลนิธิ
เพือ่ เยาวชนชนบท ซึง่ ได้รบั การจัดสรรเงินอุดหนุน เมือ่ ปี พ.ศ. 2560
และสิน้ สุดโครงการในปี พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ ผลจากการด�ำเนินงาน
โครงการได้ ด�ำเนิ น การศึ ก ษารวบและจั ด ท�ำฐานข้ อ มู ล
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ ก่อให้เกิด
ผลส�ำเร็จส�ำคัญจากการด�ำเนินโครงการคือข้อมูลการส�ำรวจ
“แมลงแห่งชีวติ วิถเี รียนรูจ้ ากทุง่ กุลาถึงป่าชุมชน” ในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
กีฏวิทยาพืน้ บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยค้นพบแมลงหลากหลาย
ชนิดพันธุ์ ทีส่ ามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่า
รวมสูงถึง 2,801,400 บาท

การพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนสิ่งแวดล้อมสู่ยุคดิจิทัล
ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ภายใต้การด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันของ
กองทุนสิง่ แวดล้อม “Smart e-fund” ซึง่ สามารถรองรับการใช้งานของ Website Web Application และ Mobile Application
เพือ่ ให้มรี ปู แบบการใช้งานทีส่ ะดวก ทันสมัย และสวยงาม รวมถึงง่ายต่อการใช้งานในพืน้ ที่ ซึง่ ประกอบด้วย 1) ระบบการตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการด้วยตนเอง เป็นระบบส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน สามารถ
ยืน่ ข้อเสนอโครงการผ่านระบบได้ 2) ระบบการตรวจสอบสถานะโครงการทีย่ นื่ ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิง่ แวดล้อม เป็นระบบทีอ่ �ำนวยความสะดวก สอบถามรายละเอียด
ให้กบั ผูเ้ สนอโครงการให้สามารถตรวจสอบว่า โครงการของตนเองอยูใ่ นขัน้ ตอนใด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
และ 3) ระบบรายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
กลุม
่ งานติดตาม
จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นระบบให้ผู้ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
และประเมินผล
รายงานผลความก้าวหน้าในการด�ำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส ผ่านทาง Web
0 2265 6595
Application ขึน้

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลภาพรวม

กลุ่มที่ 10
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การบริหารจัดการที่ดิน
ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญในการตัดสินใจ
ทีผ่ า่ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในพื้ น ที่ ต ้ น แบบ ก�ำหนดปั จ จั ย ส�ำคั ญ
ที่ ต ้ อ งตั ด สิ น ใจ (Critical Decision
Framework: CDF) เพื่อระบุประเด็น
ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการน�ำไปสู ่ ก ารพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์
ทางเลือก และการประเมินยุทธศาสตร์
ทางเลือ กเพื่ อ การจั ด ล�ำดั บความส�ำคั ญ
ของยุ ท ธศาสตร์ การวิ เ คราะห์ โ อกาส
และความเสี่ยง และมาตรการความยั่งยืน
ตลอดจนแนวทางการติดตามและประเมินผล

ก า ร จั ด ท�ำ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (SEA)
ด้านการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทีม่ ผี ลในทางปฏิบตั ิ
ในการน�ำไปสู ่ เ ป้ า หมายเพื่อการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สามารถน�ำแนวทางการประเมินสิง่ แวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ดา้ นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ไปใช้เป็นกรอบในการบูรณาการการปฏิบตั ิ
การทางนโยบายและแผนงานร่ ว มกั น
อย่างเป็นระบบ

รายงานงบการเงิน

สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ด�ำเนินโครงการ
ประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment:
SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยได้
คัดเลือก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพืน้ ที่
ต้นแบบในการด�ำเนินการ ภายใต้ก รอบ
แนวทางการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ของกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป
(EU) ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(กพย.) โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาคผนวก

กลุม
่ งานวิเคราะห์การบริหาร
จัดการทีด
่ น
ิ
0 2265 6547
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กลุ่มที่ 11
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การบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. ด�ำเนินงานเพือ
่ ขับเคลือ
่ นยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่ 3 สร้างการเติบโตอย่างยัง
่ ยืน
บนสั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภู มิ อ ากาศ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า ง
การเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยัง
่ ยืน ด้านการสร้างการเติบโตอย่างยัง
่ ยืน
บนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้

การขับเคลือ
่ นนโยบายและแผนด้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
แผนแม่ บ ทรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
พ.ศ. 2558 - 2593 เป็นกรอบระยะยาวในการก�ำหนด
ทิศทางของประเทศให้มงุ่ สูก่ ารมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ และมี ก ารเติ บ โตที่ ป ล่ อ ยคาร์ บ อนต�่ำ
ตามแนวทางการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ภายในปี พ.ศ. 2593
และให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปเป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
และกรอบในการจัดตัง้ งบประมาณรองรับต่อไป ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
แผนแม่บทฯ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของ
ประเทศที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป สอดคล้ อ งกั บ ความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งประเทศ และนโยบายและแผนระดั บ ชาติ

ได้แก่ ความตกลงปารีส ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ
สผ. จึงได้ทบทวนและจัดท�ำแผนแม่บทรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
โดยได้ ติ ด ตามประเมิ น ผลการด�ำเนิ น งานตามแนวทาง/
มาตรการที่น�ำเสนอไว้ในแผนแม่บทฯ ปัญหาและอุปสรรค
จากการด�ำเนินงาน รวมถึงช่องว่างและความต้องการเพิม่ เติมส�ำหรับ
การจัดการปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศ
และน�ำไปทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้อง
กับบริบทภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัญชี
ก๊ า ซเรื อ นกระจกของประเทศไทย
(Thailand Greenhouse Gas Emissions
Inventory System :TGEIS) เพื่ อ
น�ำเข้าข้อมูลกิจกรรม พ.ศ. 2543 - 2556
จากทั้ง 5 ภาคส่วน ที่ใช้ในการประเมิน
บั ญ ชี ก ๊ า ซเรื อ นกระจกในรายงาน
ความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 2 และ
ข้อมูลกิจกรรม พ.ศ. 2557 - 2558
ที่ ห น่ ว ยงานหลั ก ของแต่ ล ะภาคส่ ว น
น�ำส่งต่อ สผ. เพิม่ เติมตามโครงสร้างการ
รายงานข้อมูล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรั บ ปรุ ง แบบฟอร์ ม รวบรวม
ข้ อ มู ล กิ จ กรรมส�ำหรั บ หน่ ว ยงานใน
5 ภาคส่วน ให้ครอบคลุมการประเมิน
บัญชีก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ IPCC
2006

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปีล่าสุดที่ต้อง
รายงานให้กบั UNFCCC ทัง้ นี้ การประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละช่วง
เวลามีการปรับเปลี่ยนวิธีการค�ำนวณ
ไปตามข้อมูลกิจกรรม (Activity Data)
และค่าการปล่อย (Emission Factor)
ที่ค�ำนวณได้ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ท�ำให้วิธี
การประเมินแตกต่างไปจากวิธีการเดิม
ในอดี ต ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ไป
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จึงมีความส�ำคัญ
ทีจ่ �ำเป็นต้องจัดเก็บไว้ใช้ในการประเมิน
เพือ่ ประกอบในรายงานฉบับต่อๆ ไป ดังนัน้
เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินงาน
ด้านการจัดท�ำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศว่ า มี ค วามถู ก ต้ อ ง และ
ครบถ้วน สผ. จึงด�ำเนินโครงการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก
5 ภาคส่วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2558

ผลการปฏิบัติราชการ

สผ. ได้ ด�ำเนิ น การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
เชิงสถาบันในการรายงานข้อมูลเพือ่ จัดท�ำ
บัญชีก๊าซเรือนกระจก และแบบฟอร์ม
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมส�ำหรับหน่วยงาน
ใน 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน
ภาคกระบวนการอุ ต สาหกรรมและ
การใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ภาคป่าไม้
และการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และภาคของเสีย
ร ว ม ทั้ ง พั ฒน า ระ บ บ ส า รส น เทศ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
เพื่ อ ประเมิ น และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บั ญ ชี
ก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศอย่าง
เป็นระบบ ตามแนวทางของคู่มือ IPCC
2006 แต่ เ นื่ อ งจากการจั ด ท�ำบั ญ ชี
ก๊ า ซเรื อ นกระจกจ�ำเป็ น ต้ อ งมี ก าร
เปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานฉบับ
ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น แนวโน้ ม
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

ข้อมูลภาพรวม

การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบัญชีกา๊ ซเรือนกระจก 5 ภาคส่วน
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การจัดท�ำแผน/กลยุทธ์การเจรจาด้านการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ

สผ. ได้ ด�ำเนิ น โครงการจั ด ท�ำแผน/กลยุ ท ธ์ ก ารเจรจา
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย โดยมีผลผลิต
ทีส่ �ำคัญ คือ (ร่าง) แนวทางการด�ำเนินงานในการเตรียมความพร้อม
เพือ่ ยกระดับการด�ำเนินงานตามความตกลงปารีสของประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานตามความตกลงปารีสของ
ประเทศ รวมทั้งเตรียมความพร้อมและยกระดับการด�ำเนินงาน
ตามความตกลงปารีสให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเอกสาร
แนวทางดังกล่าวมีสาระส�ำคัญครอบคลุมถึงความเป็นมาในการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระดั บ โลก ทิ ศ ทางการด�ำเนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับ
การด�ำเนินงานตามความตกลงปารีสของไทย ซึ่งได้ด�ำเนินการ
จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการด�ำเนินงานตาม
ความตกลงปารีส เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์
แกรนด์ บอลรูม ซี ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทาง
การเตรียมความพร้อมดังกล่าว และจะน�ำไปเวียนให้หน่วยงาน
ในคณะท�ำงานฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุม
่ งานนโยบาย
และยุทธศาสตร์
0 2265 6784

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลภาพรวม

กลุ่มที่ 12
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ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การจัดท�ำนโยบาย แผน มาตรการ
และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

การสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

รายงานงบการเงิน

การติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การระบบ
จั ด การน�้ ำ เสี ย ชุ ม ชนและขยะมู ล ฝอยขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ทีไ่ ด้รบ
ั การอุดหนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

ภาคผนวก

แผนปฎิบต
ั ก
ิ าร
0 2265 6776

การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การด� ำ เนิ น งานแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

สผ. ด�ำเนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
เพือ่ การจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมในระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดท�ำและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด
โดยเสริมสร้างองค์ความรูด้ า้ นการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับจังหวัด
ให้แก่บุคลากรจากส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ และเสริมสร้าง
ความรูท้ างด้านเทคนิควิชาการในการจัดท�ำแผนงาน โครงการ และการ
ประเมินศักยภาพของพืน้ ทีใ่ นการจัดให้มรี ะบบรวบรวมและบ�ำบัดนำ�้ เสียรวม
และระบบก�ำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย รวมทัง้ เพือ่ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการระบบ
การจัดการนำ�้ เสียชุมชนและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทีไ่ ด้รบั การอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับจังหวัด
โดยด�ำเนินการร่วมกันระหว่างส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาค และ สผ. เพือ่ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�ำผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยผลทีไ่ ด้จากการด�ำเนินโครงการ คือ
จังหวัดมีแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับจังหวัด จ�ำนวน 46 จังหวัด เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
ของจังหวัดทีส่ อดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม และโครงการ
จัดการน�้ำเสียชุมชนและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีไ่ ด้รบั การอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับจังหวัด
ได้รับการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจ�ำนวนโครงการ
ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เสนอขอรั บ การอุ ด หนุ น งบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 21 โครงการ ระหว่างการวิเคราะห์และ
พิจารณาของคณะกรรมการ โดยผลจากการด�ำเนินโครงการจะส่งผลให้
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อม สอบถามรายละเอียด
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
จากการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับจังหวัด
กลุม
่ งานวิเคราะห์และประสาน

ผลการปฏิบัติราชการ

สผ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม
ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดท�ำนโยบาย แผน มาตรการ
และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
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กลุ่มที่ 13

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. มี ภ ารกิ จ หลั ก ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชนซึง
่ มีแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่ง สผ. ได้ปฏิบัติ
ภารภิ จ การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และได้ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพือ
่ ให้ระบบการประเมินผลกระทบสิง
่ แวดล้อมเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้มก
ี ารพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ร่วมกับการดูแลชุมชน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน ปัจจุบัน
มี ก ารก� ำ หนดโครงการ กิ จ การ หรื อ การด� ำ เนิ น การ ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท� ำ รายงาน
การประเมินผลกระทบสิง
่ แวดล้อม จ�ำนวน 35 ประเภทโครงการ และโครงการ กิจการ
หรือการด�ำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิง
่ แวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนชุมชนอย่างรุนแรง จ�ำนวน
12 ประเภทโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ ดังนี้

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการเพือ่ ความมัน่ คง
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ
รายงานงบการเงิน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
0 2265 6650 ต่อ 6834

ภาคผนวก

1) ประกาศก�ำหนดโครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการซึง่ ต้อง
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวม 3 ประเภท
โครงการ ประกอบด้วย
1.1) โครงการล�ำดับที่ 22 ท่าเทียบเรือ ทีร่ องรับเรือขนาดตัง้ แต่
500 ตันกรอสขึน้ ไป หรือมีความยาวหน้าท่าตัง้ แต่ 100 เมตร แต่
ไม่ถงึ 300 เมตร หรือมีพนื้ ทีท่ า่ เทียบเรือรวมตัง้ แต่ 1,000 ตาราง
เมตร แต่ไม่ถงึ 10,000 ตารางเมตร ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือ
การด�ำเนินการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
สภาความมัน่ คงแห่งชาติทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
1.2) โครงการล�ำดับที่ 26 ระบบขนส่งทางอากาศ เฉพาะการ
ก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือทีข่ นึ้ ลงชัว่ คราวของอากาศยาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทีม่ คี วามยาวของทางวิง่ ตัง้ แต่
1,100 เมตรขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 3,000 เมตร
1.3) โครงการล�ำดับที่ 33 โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ
ทุกประเภททีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ คี่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบก�ำหนดให้
เป็นพืน้ ทีล่ มุ่ นำ�้ ชัน้ ที่ 1 ทุกขนาด ยกเว้น โครงการดังต่อไปนี้
- โครงการล�ำดับที่ 33.1 โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ
การพัฒนาชุมชนและการจัดที่ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
- โครงการล�ำดับที่ 33.2 โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ
ในเขตป่าชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน
- โครงการล�ำดับที่ 33.3 โครงการ กิจการ หรือการด�ำเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้เข้าใช้ประโยชน์กอ่ นวันทีป่ ระกาศนีม้ ผี ล
ใช้บงั คับ ซึง่ ได้ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม และไม่มกี ารขยาย
พืน้ ทีใ่ ห้แตกต่างไปจากเดิม
2) ประเภทโครงการ และโครงการ กิจการหรือการด�ำเนินการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรง จ�ำนวน 2 ประเภทโครงการ ประกอบด้วย
2.1) โครงการล�ำดับที่ 8 ระบบขนส่งทางอากาศ เฉพาะการ
ก่อสร้างหรือขยายสนามบิน หรือทีข่ นึ้ ลงชัว่ คราวของอากาศยาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทีม่ คี วามยาวของทางวิง่ ตัง้ แต่
3,000 เมตรขึน้ ไป
2.2) โครงการล�ำดับที่ 9 ท่าเทียบเรือทีม่ ขี นาดดังต่อไปนี้
- ทีม่ คี วามยาวหน้าท่าตัง้ แต่ 300 เมตรขึน้ ไป หรือทีม่ พี นื้ ทีห่ น้า
ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ยกเว้นท่าเรือ
ทีช่ าวบ้านใช้สอยในชีวติ ประจ�ำวันและการท่องเทีย่ ว
- ทีม่ กี ารขุดลอกร่องน�ำ้ ตัง้ แต่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรขึน้ ไป
- ทีม่ กี ารขนถ่ายวัตถุอนั ตราย หรือกากของเสียอันตรายซึง่ เป็น
สารก่อมะเร็งกลุม่ 1 มีปริมาณรวมกันในเดือนใดเดือนหนึง่ ของรอบปี
ตัง้ แต่ 25,000 ตันต่อเดือนขึน้ ไป หรือมีปริมาณรวมกันทัง้ ปีตงั้ แต่
250,000 ตันต่อปีขนึ้ ไป

ข้อมูลภาพรวม

การปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ
หรือการด�ำเนินการ ซึ่งต้องจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/EHIA)
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การกระจายภารกิจ/การมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอืน
่ ปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแทน สผ.

สผ. ด�ำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเรือ
่ ง ติดตามผลการด�ำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน
EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ�ำนวน 3 ครั้ง คือ
วันที่ 11 มิถน
ุ ายน 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ (ประกอบด้วย เพชรบุรี ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ และสุราษฎร์ธานี)
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต (ประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ และพังงา) และวันที่ 23 กรกฎาคม
2562 ณ จังหวัดชลบุรี (ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สมุทรปราการ ระยอง ชลบุรี
ปทุมธานี และนนทบุรี) โดยผลการประชุมมีข้อสรุปดังนี้

1. กรุ ง เทพมหานคร ภู เ ก็ ต และชลบุ รี เห็ น ควรด�ำเนิ น การ
กระจายภารกิ จ การพิ จ ารณารายงานฯ ต่ อ ไป และเสนอให้
มอบหมายการพิจารณารายงานฯ แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นจน
เห็นชอบรายงานฯ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)
2. จังหวัดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และจังหวัดที่มีความ
พร้อมที่ได้มีการกระจายภารกิจพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมในระยะเวลา 3 ปี (เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ และ
ปทุมธานี) ที่มีจ�ำนวนรายงานฯ เสนอให้พิจารณาเกิน 10 ฉบับ
เห็นควรให้ด�ำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานฯ ต่อไปได้
เนือ่ งจากสามารถปฏิบตั งิ านได้ทนั ตามกรอบเวลา
3. พืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ระยอง และขอนแก่น ในระยะเวลา 3 ปี
มีจ�ำนวนรายงานทีเ่ สนอให้พจิ ารณาไม่เกิน 10 ฉบับ ประกอบกับ
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการฯ ไม่พร้อมรับภาระการพิจารณา
รายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และอยู ่ ใ นวิ สั ย
ที่ ค ณะกรรมการผู ้ ช�ำนาญการฯ สผ. สามารถรั บ พิ จ ารณา

ได้เห็นควรยกเลิกการกระจายภารกิจพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มจังหวัดดังกล่าว โดยให้กลับมา
พิ จ ารณาที่ สผ. ส่ ว นกลางแทน เนื่ อ งจากความไม่ คุ ้ ม ทุ น
ของงบประมาณและบุคลากรในการประชุม
4. พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด เห็นควรให้ยกเลิก
คณะกรรมการผู ้ ช�ำนาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรมทัง้ หมด เนือ่ งจากนโยบาย
ของรัฐบาลมุ่งเน้นไปพัฒนาที่พื้นที่เขตส่งเสริมการพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ท�ำให้ไม่มจี �ำนวนโครงการทีเ่ สนอให้คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการฯ และยังไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
คณะกรรมการผู ้ ช�ำนาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร โดยโครงการ สอบถามรายละเอียด
ด้ า นอาคารในพื้ น ที่ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ให้คณะกรรมการ
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
ผู ้ ช�ำนาญการฯ สผ.
0 2265 6650 ต่อ 6834
เป็นผูพ้ จิ ารณาต่อไป

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการปฏิบัติราชการ

สผ. มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเป็น
ผูม้ สี ทิ ธิจดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และควบคุมก�ำกับดูแลการ
ท�ำงานของผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนติ บิ คุ คลทีย่ นื่
ขอรับใบอนุญาตรวม 36 แห่ง มีผู้เสนอขอ
เป็นผู้ช�ำนาญการจ�ำนวน 67 คน และมี
ผู้เสนอขอเป็นเจ้าหน้าที่ 408 คน รวมทั้ง
มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
จ�ำนวน 318 คน โดยกระบวนการออกใบอนุญาต
ดังกล่าวได้มีการทดลองให้ยื่นลงทะเบียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ข้อมูลภาพรวม

การอนุญาตเป็นผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิจด
ั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง
่ แวดล้อม

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดย สผ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ผูช้ �ำนาญการพิจารณาผูม้ สี ทิ ธิท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมและในฐานะ
อนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้มีสิทธิท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินงานของนิตบิ คุ คลฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 จ�ำนวน 80 แห่ง
(คิดเป็นร้อยละ 93 ของจ�ำนวนนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ ทั้งหมด)

รายงานงบการเงิน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุม
่ งานผูม
้ ส
ี ท
ิ ธิทำ�รายงาน
0 2265 6630

ภาคผนวก

พ.ศ. 2558 ซึ่ ง สามารถด�ำเนิ น การได้
ร้อยละ 100 โดยผลลัพธ์จากการด�ำเนินงาน
ท�ำให้ผมู้ าขอรับบริการ ได้รบั ความสะดวก
รวดเร็ว นอกจากนี้ได้ด�ำเนินการจัดท�ำร่าง
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต
การต่ออายุ การออกใบแทน การสั่งพักใช้
การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูจ้ ดั ท�ำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ออกตาม
ความในมาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา
51/4 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึง่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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รายงานประจำ�ปี 2562

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง
่ แวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2562 สผ. โดยคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (คชก.) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จ�ำนวน 9 คณะ โดยมีเลขาธิการ สผ.
เป็นประธาน เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจอนุญาตตามกฎหมาย หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ ชีย
่ วชาญ ทีไ่ ด้รบ
ั การเสนอชือ
่ ไม่เกิน 9 คน เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีฝ
่ า่ ยเลขานุการ
ซึ่งประกอบด้วย

1

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้

6

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโครงสร้าง
พื้นฐานทางน�้ำ

2

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่

7

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอุตสาหกรรม
และระบบสาธารณูปโภค
ทีส
่ นับสนุน

ในปีงบประมาณ สผ. และ คชก. ทั้ง 9 คณะ
ได้ด�ำเนินการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ สนอมาทัง้ สิน้ จ�ำนวน
1,173 ฉบับ ซึ่งจ�ำแนกได้ดังนี้

3

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนา
ปิโตรเลียม

8

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคาร
การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

4

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอุตสาหกรรม
กลั่นน�้ำมันปิโตรเลียม
ปิโตรเคมีและแยกหรือ
แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

5

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโครงสร้างพืน
้ ฐาน
ทางบกและอากาศ

9

คณะกรรมการ
ผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน

ประเภทรายงาน

จำ�นวน(ฉบับ)

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เข้าใหม่

673

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ

271

รายงานชี้แจงเพิ่มเติม

172

สผ. ได้ด�ำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 320
ครั้ง พร้อมทั้งด�ำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการ และ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ เพือ่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพืน้ ทีเ่ ปรียบเทียบ
กั บ ข้ อ มู ล ในรายงานการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
จึงท�ำให้ผลการด�ำเนินงานในการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

รายงานส่วนขยาย

57

รวม

1,173

ตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการควบคุม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของด�ำเนินงานของโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งการน�ำมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัตินั้น ส่งผลให้
การพัฒนาโครงการต่างๆ มีผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และประชาชนน้อยลง อีกทัง้ ยังท�ำให้ลดความขัดแย้ง
และสร้างความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ การดูแลสังคม และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

จากแผนภูมิสถิติจ�ำนวนรายงานการประเมิน
3,000
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (รายงาน EIA) พบว่า จ�ำนวน
2,546
2,404
2,500
รายงาน EIA มีแนวโน้มลดลงตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 นัน้
2,220
2,057
เหตุผลที่มีความส�ำคัญคือ สผ. มีการปรับปรุง
2,000 1,878
1,759
1,633
1,521
แนวทางในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณา
1,500
1,222 1,173
รายงาน EIA ดังนี้ 1. ปรับปรุงการก�ำหนดประเภท
1,000
และขนาดของโครงการซึ่งต้องต้องจัดท�ำ EIA
500
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สถิติจ�ำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 - 2562
ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาและก�ำหนดมาตรการ
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานโดยหน่วยงานนั้นๆ แทนการเสนอรายงาน EIA เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทีใ่ ช้ขยะมูลฝอย
โครงการระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกทีม่ คี วามดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับยีส่ บิ บาร์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบหกนิว้ โครงการเหมืองแร่ดนิ ทนไฟ เป็นต้น 2. การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ท�ำให้การเสนอโครงการพัฒนา
ประเภทต่างๆ ลดจ�ำนวนลงตามสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป 3. การปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การก�ำกับดูแลโครงการ
พัฒนาต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เช่น พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562 ซึง่ ท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ นข้อก�ำหนดต่างๆ
มีผลกระทบต่อการเกิดโครงการพัฒนาในหลายประเภท 4. การกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ประเภทโครงการด้านอาคาร
ให้แก่จังหวัดที่มีความพร้อม 25 จังหวัด โดย คชก. จังหวัด ท�ำหน้าที่ในการประชุมและพิจารณารายงานฯ ท�ำให้รายงาน EIA
ฉบั บ ชี้ แจงเพิ่ ม เติม มีจ�ำนวนลดลง 5. การปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ในการพิ จ ารณารายงานการขอเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดในรายงานฯ โดยมอบอ�ำนาจให้หน่วยงานอนุญาตตามกฎหมายท�ำหน้าทีใ่ นการพิจารณาอนุญาตการขอเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ในกรณีที่หน่วยงานอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบสาระส�ำคัญในรายงาน EIA และมีมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม

ข้อมูลภาพรวม

จ�ำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานงบการเงิน

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวล้อม (คชก.)
และการร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการของ คชก.

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาคผนวก

กลุ่มงานพัฒนาแนวทาง
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
0 2265 6854

78

รายงานประจำ�ปี 2562

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง
่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง
่ แวดล้อม

1) การพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ 2) การคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและ ที่ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร ใ น ร า ย ง า น
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง
่ แวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. ได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมในช่วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 รวมทัง้ สิน้
2,552 ฉบับ และได้พิจารณาตรวจสอบรายงานและแจ้งผล
ไปยังหน่วยงานอนุญาตและเจ้าของโครงการ รวมทัง้ สิน้ 1,554 ฉบับ
โดย สผ. ได้เข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จริง จ�ำนวน 12 โครงการ ได้แก่
โครงการด้ า นคมนาคม จ�ำนวน 2 โครงการ โครงการด้ า น
ทีพ่ กั อาศัย จ�ำนวน 2 โครงการ โครงการนิคมอุตสาหกรรม จ�ำนวน
2 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้า จ�ำนวน 2 โครงการ โครงการโรงงาน
อุตสาหกรรม จ�ำนวน 2 โครงการ และโครงการเหมืองแร่ จ�ำนวน
4 โครงการ นอกจากนี้ ได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนะ
และความเห็ น เสนอต่ อ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

สผ. ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี 2561
โดยมีโครงการทีไ่ ด้รบั รางวัลประเภทยอดเยีย่ ม จ�ำนวน 12 โครงการ
ได้ แ ก่ โครงการด้ า นเหมื อ งแร่ 8 โครงการ โครงการ
ด้านอุตสาหกรรม 3 โครงการ และโครงการด้านปิโตรเคมี 1 โครงการ
ประเภทรางวัลดีเด่น จ�ำนวน 18 โครงการ และประเภทรางวัล
ชมเชย จ�ำนวน 8 โครงการ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ และให้ก�ำลังใจแก่สถานประกอบการในการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดท�ำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (EIA Monitoring Report)
รวมทั้งให้มีการจัดการ
สอบถามรายละเอียด
สิง่ แวดล้อมให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มงานประสาน
การติดตามตรวจสอบ
0 2265 6637

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

79

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ
รายงานงบการเงิน

สผ. ได้ส่งผลงานแอปพลิเคชัน “Smart EIA” เข้าร่วมประกวด
คัดเลือกรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2562 สาขาบริการภาครัฐ ประเภท
พัฒนาการบริการ โดยได้รบั รางวัลระดับ “ดี” ซึง่ แอปพลิเคชัน
ดังกล่าวช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลด้าน EIA มีความสะดวกขึน้ เช่น
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
รายงาน EIA จากคณะกรรมการผูช้ �ำนาญการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ Smart EIA
ยังเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงสามารถ
สื บ ค้ น รายชื่ อ นิ ติ บุ ค คลผู ้ มี สิ ท ธิ ท�ำรายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ผลการปฏิบัติราชการ

สผ. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กระจายภารกิ จ การพิ จ ารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. เพื่อให้
ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งส่วน
กลาง และจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ มีก ารกระจายภารกิ จ การพิ จารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ร่ ว มกั น นอกจากนี้ ไ ด้ ด�ำเนิ น การปรั บปรุ ง ข้ อ มู ล โครงการ
ในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยการ
ปรับปรุงสถานภาพปัจจุบันของโครงการภายหลังจากได้รับ
ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ท�ำให้
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้
ในรายงาน EIA สามารถอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คลผู ้ มี สิ ท ธิ ท�ำรายงานฯ ข้ อ มู ล
ผู้ช�ำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจ�ำ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอเพื่อให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถตรวจสอบรายชื่อ
และข้อมูลของนิติบุคคลผู้มีสิทธิท�ำรายงานฯ และเลือกว่าจ้าง
นิตบิ คุ คลเพือ่ จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ที่ตรงกับความต้องการ

ข้อมูลภาพรวม

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : ฐานข้อมูล
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาคผนวก

กลุ่มงานวิชาการ
และฐานข้อมูล
0 2265 6650 ต่อ 6860
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การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)
สผ. ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (คชก.) ให้มคี วามโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
และได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากประชาชน โดยการปรับปรุงวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ใน คชก. ซึง่ เดิมเป็นการแต่งตัง้ โดยวิธกี ารสรรหา เปลีย่ นเป็นการแต่งตัง้ โดยวิธกี ารคัดเลือก
โดยเริม่ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2561 และในปัจจุบนั สผ. มีผทู้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการผูช้ �ำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีม่ าจากวิธกี ารคัดเลือกครบทัง้ 9 คณะ

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาแนวทาง
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
0 2265 6854

การด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดท�ำและพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สผ. ด�ำเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท�ำและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง
่ แวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรทุกภาคทีเ่ กีย
่ วข้องการจัดท�ำและพิจารณารายงานฯ
(เจ้าหน้าที่ สผ. คชก. ที่ปรึกษาผู้จัดท�ำรายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเจ้าของโครงการ)
โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผลงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

1) ก า ร จั ด ท� ำ แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท� ำ ร า ย ง า น
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

shorturl.at/ovJN9

shorturl.at/suUX9

สผ. ได้จัดท�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก และแนวทางการ
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการพัฒนา
ปิโตรเลียมในทะเล ซึง่ ผ่านกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นเพือ่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่ า ง คชก. เจ้ า หน้ า ที่ สผ. นิ ติ บุ ค คลผู ้ จั ด ท�ำรายงาน
และหน่วยงานอนุญาต และเสนอ คชก. ให้ข้อเสนอแนะ จัดพิมพ์
เผยแพร่ พร้อมทั้งจัดประชุมและชี้แจงแนวทางฯ และโครงการ
ที่เสนอขอรับการพิจารณารายงาน EIA ได้น�ำแนวทางไปปฎิบัติ
ท�ำให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ ใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
และขั้นตอนการด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลให้
มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ (ไม่เกิน 75 วัน) เพิ่มขึ้น
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ผลการปฏิบัติราชการ

shorturl.at/rsyIP

จัดท�ำแนวทางการจัดท�ำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการจั ด การน�้ำ เสี ย ส�ำหรั บ คชก.
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ คชก. พิจารณาและใช้แนวทางการพิจารณา EIA
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้มีคุณภาพ และก�ำหนดมาตรการด้านการจัดการน�้ำเสียได้อย่าง
เหมาะสม

ข้อมูลภาพรวม

2) ก า ร จั ด ท� ำ แ น ว ท า ง ก า ร พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ส� ำ ห รั บ
คณะกรรมการผู ้ ช� ำ นาญการพิ จ ารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3) การจัดท�ำแนวทางการปฏิบต
ั ง
ิ านส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ในการพิ จ ารณารายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

shorturl.at/qFN08

สผ. ได้จดั ท�ำแนวทางการปฏิบตั งิ านส�ำหรับเจ้าหน้าทีใ่ นการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คชก. ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4) การจั ด ท� ำ เอกสารประกอบการอ� ำ นวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เกี่ยวกับการเสนอรายงาน EIA

ภาคผนวก

0 2265 6854

รายงานงบการเงิน

shorturl.at/klqvy

สผ. ด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือประชาชน เรื่อง การพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโครงการ กิจการ หรือ
การด�ำเนินการใดที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาต ซึ่งผู้ด�ำเนินการ
หรือผูข้ ออนุญาตต้องจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ประกอบด้วย รายละเอียด ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในการด�ำเนินการ เอกสารประกอบ การตรวจสอบเอกสาร การพิจารณา
การลงนาม และกรรมการมีมติ ทัง้ นี้ สผ. จัดท�ำขึน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ผขู้ ออนุญาตได้มขี อ้ มูลทีช่ ดั เจนในการจัดเตรียมเอกสาร และทราบ
ขัน้ ตอนการพิจารณารายงานฯ
สอบถามรายละเอียด
ทีส่ อดคล้องตามพระราชบัญญัติ
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
กลุ่มงานพัฒนาแนวทาง
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
การประเมินผลกระทบ
พ.ศ. 2561
สิ่งแวดล้อม
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รายงานประจำ�ปี 2562

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สผ. ได้จัดการอบรมและสัมมนาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ดังนี้

4
3
2
1
การจัดสัมมนา เรื่อง ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารจั ด ท�ำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก�ำหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ผู ้
ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะ
ต้ อ งจั ด ท�ำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก�ำหนด
ไว้ ใ นรายงานการประเมิ น ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รับ
อนุญาตให้ด�ำเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว โดยใน พ.ศ. 2561
มีการด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน 6
ครั้ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต
สงขลา เชียงใหม่ ระยอง ขอนแก่น
และกรุงเทพมหานคร

จัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แวดล้ อ มและการประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ ม ใน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 เมษายน 2562 ให้ กั บ อาสา
สมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทสม.) และ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(อปท.) รวม 10 จังหวัด ได้แก่
อุตรดิตถ์ แพร่ หนองบัวล�ำภู
นครปฐม สตู ล เชี ย งราย
ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ ระนอง
และอุดรธานี เพื่อเป็นการให้
ความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น
ของหลักการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และบทบาทของ สผ.

จัดประชุมสัมมนา เรื่อง ความ
คืบหน้าการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ ก�ำหนดไว้ ใ น
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม (การ
รายงานสถานการณ์ ) ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
เ พื่ อ ใ ห ้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ใ น
กระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มรั บ ทราบความ
คืบหน้าของการพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และทิศทางการด�ำเนินงานของ
สผ. ในระยะต่อไป รวมทั้งให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่
ประกอบการจัดท�ำร่างรายงาน
สถานการณ์ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการในรายงาน EIA เสนอ
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ

โครงการเสริมสรางศักยภาพ
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดยการจัดอบรมและการประชุม
สัมมนาทีเ่ กีย่ วขอ งกับการพิจารณา
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผลกระทบสิง่ แวดลอม เพือ่ เพิม่
ประสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่ บุ ค ลากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น
ผลกระทบสิง่ แวดลอม เสริมสร้าง
ความรู ้ และความเข า ใจ
เกี่ยวกับการจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสามารถนํ า มาใช  ใ นการ
ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมมีความถูกต้อง และ
มี ม าตรการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทีเ่ หมาะสม สามารถป้องกันและ
ลดผลกระทบจากการพั ฒ นา
โ ค ร ง ก า ร ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
โดยในปีงบประมาณ 2562 สผ.
ได้มกี ารจัดอบรมเพือ่ เสริมสร้าง
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ดังนี้
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1

การประเมินผลกระทบด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส�ำหรับรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กรุงเทพมหานคร

2

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กรุงเทพมหานคร

3

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
(โบราณสถาน และทัศนียภาพ) และด้านมลพิษอากาศและเสียง ส�ำหรับรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคมนาคม

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดล�ำปาง ล�ำพูน และเชียงใหม่

4

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการลุ่มน�้ำและระบบนิเวศป่าไม้

วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 จังหวัดปราจีนบุรี

5

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9613-2 ในการประเมินผลกระทบ ด้านเสียงจากโครงการเหมืองแร่
และพัฒนาปิโตรเลียม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพมหานคร

6

แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นเบือ้ งต้นด้านมลพิษทางอากาศ ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ส�ำหรับโครงการอุตสาหกรรมกลัน่ นำ�้ มันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี

วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562 จังหวัดสุโขทัย

7

แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม
และโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2562 จังหวัดอุดรธานี

8

การประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพ พื้นที่สีเขียว และมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพมหานคร

9

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สผ. กรุงเทพมหานคร

10

พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. 2560 กับรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการเหมืองแร่

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 กรุงเทพมหานคร

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

วันและสถานที่

ผลการปฏิบัติราชการ

เรื่อง

ข้อมูลภาพรวม

ลำ�ดับ

รายงานงบการเงิน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาคผนวก

กลุ่มงานพัฒนาแนวทาง
การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
0 2265 6854
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การจัดท�ำคู่มือ/แนวทาง/เอกสาร
เผยแพร่เกี่ยวกับการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) คูม
่ อ
ื ระบบการประเมินผลกระทบสิง
่ แวดล้อม
ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ป ั จ จุ บั น
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
สถาบั น การศึ ก ษา นั ก พั ฒ นา นั ก วางแผน
ผู ้ ป ระกอบการ และประชาชนทั่ ว ไป ได้ ท ราบ
และมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
และสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ที่ก�ำหนดไว้

2) แนวทางการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ในกระบวนการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่ อ ให้ ส อดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาฯ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการ
มีสว
่ นร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิง
่ แวดล้อม และการรับฟังความคิดเห็นของผูม
้ ี
ส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดย
แนวทางฯ ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ
จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง
่ แวดล้อม
ส�ำหรับโครงการหรือกิจการหรือด�ำเนินการใดๆ
ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

3) เอกสาร Environmental Impact Assessment (EIA) Guideline for Business Project
Development in ASEAN Economic Community (AEC) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อให้เจ้าของโครงการ หน่วยงาน
อนุญาต และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท�ำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้น�ำไปใช้
เป็ น คู ่ มื อ ในการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น
ผลกระทบสิง
่ แวดล้อมส�ำหรับการลงทุนในกลุม
่
ประเทศอาเซียน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานวิชาการ
และฐานข้อมูล
0 2265 6854

กลุ่มที่ 14

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การบริหารจัดการ
สิง
่ แวดล้อมชุมชน
และพืน
้ ทีเ่ ฉพาะ

สผ. มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบาย
แผน มาตรการ กลไก และประสาน
ผลั ก ดั น การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ชุมชนเมืองและชนบท พืน
้ ทีส
่ เี ขียวและ
นั น ทนาการ และพื้ น ที่ คุ ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
ด� ำ เ นิ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ ก� ำ ห น ด
เขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ ้ ม ครอง
สิ่งแวดล้อม ติดตาม ตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง
สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ต ล อ ด จ น พั ฒ น า
เครื่ อ งมื อ กลไก มาตรการจู ง ใจ
และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของ
ภ า ค ส ่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง เ พื่ อ ร ่ ว ม
เป็นเครือข่ายในการขับเคลือ
่ นนโยบาย
แผน และมาตรการดังกล่าว ไปสู่การ
ปฏิบต
ั ิ โดยมีผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปได้ ดังนี้

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติราชการ

ในปี พ.ศ. 2562 สผ. ได้ออกกฎกระทรวงก�ำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 43
- 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม จ�ำนวน 1 แห่ง คือ กฎกระทรวง
ก�ำหนดให้พื้นที่ต�ำบลบางกระเจ้า บางกอบัว บางน�้ำผึ้ง บางยอ
บางกระสอบ และคนอง อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มี น าคม 2562 เป็ น ต้ น เหตุ ผ ลของการออก
กฎกระทรวง เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีบ่ างกะเจ้ามีระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ที่โดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป คือ เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ได้แก่ นำ�้ จืด นำ�้ เค็ม และนำ�้ กร่อย แต่ปจั จุบนั เริม่ มีการเปลีย่ นแปลง
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากพื้ น ที่ เ กษตรกรรมเป็ น พื้ น ที่ ชุ ม ชน
มากขึน้ ซึง่ อาจท�ำให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติถกู ท�ำลายหรืออาจ
ส่งผลให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อมตามมา โดยมีมาตรการทีส่ �ำคัญคือ
การห้ามก่อสร้างโรงงาน โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือส�ำราญ
และกีฬา การก�ำหนดความสูงของอาคารทั่วไปไม่เกิน 9 เมตร
การก�ำหนดให้ มี ไ ม้ ยื น ต้ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 ของที่ ว ่ า ง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ไม่เกินร้อยละ 15
ของแต่ละต�ำบล การจัดสรรทีด่ นิ การท�ำสนามกอล์ฟ การถมปรับ
พื้ น ที่ หรื อ ปิ ด กั้ น ล�ำกระโดง คู คลอง การปล่ อ ยทิ้ ง มลพิ ษ
ลงสู่แหล่งน�้ำ การท�ำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง เป็นต้น

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ
รายงานงบการเงิน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัว
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า ณ สวนศรี นครเขื่อนขันธ์
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก
เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร ทส. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเปิดป้ายพื้นที่
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อมบางกระเจ้า การเสวนาโดยผูแ้ ทนชุมชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน และการออกร้านของชุมชนในพื้นที่บางกระเจ้า

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุม
่ งานพืน
้ ทีค
่ ม
ุ้ ครอง
สิง
่ แวดล้อม
0 2265 6572

ภาคผนวก

นอกจากนี้ สผ. ได้ขยายระยะเวลาการใช้บงั คับประกาศในเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้หมดอายุลง คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ท้องทีต่ �ำบลตลิง่ งาม บ่อผุด มะเร็ต แม่นำ�้ หน้าเมือง อ่างทอง ลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย
และต�ำบลเกาะพะงัน บ้านใต้ เกาะเต่า อ�ำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557
ซึ่งเป็นการต่ออายุพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ใช้บังคับไปอีกสองปี จนถึงวันที่ 30
พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพรวม

การก�ำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

85
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การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะ
สผ. มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ชุมชน และพื้นที่เฉพาะ ดังนี้

อิเล็กทรอนิกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green
Urban: TGU) โดยมี ผ ลผลิ ต การด�ำเนิ น งานที่ ส�ำคั ญ ได้แก่
1) ข้อริเริ่มความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองส�ำหรับภูมิภาคอาเซียนใน 2 มิติหลัก ได้แก่ (1) มิติ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง เน้ น การด�ำเนิ น งานด้ า น
การจัดการขยะ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS)
วิเคราะห์เส้นทางการเก็บขยะให้ครอบคลุมและลดค่าใช้จา่ ย และ
(2) มิติด้านพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เน้นการน�ำ GIS มาวิเคราะห์
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2) แผนขับเคลื่อนการ
จัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนเมือง โดยการมีสว่ น
ร่วมในเทศบาลน�ำร่อง 2 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน ด้านการ
จัดการขยะ และเทศบาลนครพิษณุโลก ด้านการจัดการพื้นที่
สีเขียวชุมชนเมือง และ (3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลTGU
ส�ำหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้
กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับ โดยการปรับปรุง เพิ่มเติม
ขนาด พิกดั และประเภทพืน้ ทีส่ เี ขียวในเขตเทศบาลต�ำบล จ�ำนวน
318 แห่ง รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และปรับปรุงระบบ
2) โครงการจัดการสิง่ แวดล้อมเมืองและพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนเมือง ฐานข้อมูลเพื่อติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสร้างบทบาท อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพื่อให้เทศบาลสามารถ
ของประเทศไทยในการพั ฒ นาข้ อ ริ เ ริ่ ม ความร่ ว มมื อ เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น
ด้านสิง่ แวดล้อมเมือง และพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชนเมืองในระดับประเทศ
และเชือ่ มโยงไปสูร่ ะดับอาเซียน รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงาน 3) โครงการผลักดันการจัดท�ำผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียว
ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิง่ แวดล้อม (ASEAN Strategic ในเมื องอุ ตสาหกรรมยั่ ง ยื น เพื่อผลักดันการจัดท�ำผังชุมชน
Plan on Environment 2016-2025: ASPEN) การจัดท�ำตัวอย่าง ส�ำหรับเมืองในเขตจังหวัดและพื้นที่เป้าหมายในแผนปฏิบัติการ
พื้ น ที่ น�ำร่ อ งเพื่ อ ผลั ก ดั น ส่ ง เสริ ม และติ ด ตามการขยายผล ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการ
และต่อยอดแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของท้องถิ่น มีส่วนร่วมของประชาชน จัดท�ำแนวนโยบายส่งเสริมและผลักดัน
หน่วยงาน และเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีการจัดท�ำผังชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับหน่วยงานและ
1) โครงการการบริหารจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมเพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการติดตามตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
การประกาศเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมในแต่ละพืน้ ที่ ภายหลัง
จากการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้มาระยะหนึ่ง
ประกอบด้ ว ย การติ ด ตามสถานการณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกระบี่ และพังงา การปรับปรุงประกาศเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิง่ แวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ และล�ำพูน ทีจ่ ะสิน้ อายุการบังคับใช้
ในปี พ.ศ. 2563 และการประเมินผลสัมฤทธิข์ องการประกาศพืน้ ที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการเสนอแนวทาง
การปรับปรุงและการปฏิรูปเชิงนโยบายในการประกาศเขตพื้นที่
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ ผลทีไ่ ด้จากการด�ำเนินโครงการจะท�ำให้
ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการ
คุม้ ครองสิง่ แวดล้อม และน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง
และติดตามการด�ำเนินงานในพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดท�ำแผนแม่บทการ
จัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน เพือ่ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ในช่วงระยะยาว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ
ประเทศไทย ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่ แวดล้อม (Resource Mapping) และวิถชี มุ ชน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ทั ก ษะและความช�ำนาญของคนในชุ มชน (Skill Mapping)
ซึง่ ได้ด�ำเนินการทบทวน วิเคราะห์และคาดการณ์การเปลีย่ นแปลง
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และระบุ ป ั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การเปลีย่ นแปลงสถานการณ์สงิ่ แวดล้อมชุมชน ทัง้ มิตสิ งั คม เทคโนโลยี
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการเมื อ ง รวมทั้ ง การเชื่ อ มโยง
กับนโยบายและแผนในแต่ละระดับ ด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมชุมชน
การพัฒนาเมือง และการพัฒนาชุมชนเพือ่ จัดท�ำ (ร่าง) แผนแม่บท
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มชุ มชนเพื่ อ ส่ ง เสริ มและรั ก ษาคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มีกรอบแนวคิดหลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) การน้อมน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน มีการใช้ประโยชน์
บนความพอประมาณ มีเหตุ มีผล ยึดประโยชน์ส่วนรวมและ
มีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ (2) หลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมแบบองค์รวม ตามวิถแี ละอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่
และ (3) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิด
การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมทัง้ สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน ทัง้ ชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท และข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย และข้อมูลชุมชน วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทักษะ และความช�ำนาญการด้านการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของแต่ ล ะภู มิ ภ าค
ของประเทศไทย เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนส่งเสริมการจัดท�ำพื้นที่กันชน
อุตสาหกรรม (Industrial Buffer Zone) ประเภทพื้นที่สีเขียว
ผ่านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชุมชนเมือง พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
และพื้นที่ระบบนิเวศธรรมชาติเป็น 3 รูปแบบ คือ รูปแบบเมือง
อุตสาหกรรม รูปแบบเมืองอุตสาหกรรมชายฝัง่ และรูปแบบเมือง
อุตสาหกรรมผสมชุมชนเมือง โดยมีผลผลิตการด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญ
ได้แก่ (1) ผังชุมชนของเมือง จ�ำนวน 6 เมือง ได้แก่ (ก) กลุ่มเมือง
ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ได้แก่ เทศบาลต�ำบลหัวส�ำโรง อ�ำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองบ้านฉางและเทศบาลต�ำบล
บ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ (ข) กลุ่มเมือง
อุตสาหกรรมหนาแน่น ได้แก่ เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลเมือง
กระทุม่ ล้ม และเทศบาลต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม (2) แนวทางการจัดท�ำผังนโยบายการส่งเสริมและผลักดัน
ให้มีการจัดท�ำผังชุมชน ที่ได้จากการถอดบทเรียนการด�ำเนิน
โครงการ และ (3) หนังสือเผยแพร่องค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือ
ทางผังเมืองที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ ดูแลและพัฒนาพื้นที่
สี เ ขี ย วและพื้ น ที่ โ ล่ ง รวมทั้ ง สื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการต่อยอดขยายผลการจัดท�ำ
ผังชุมชน และขยายเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ผลการปฏิบัติราชการ

การจัดประชุมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กลุ่มที่ 15

ผลการด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ

การพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร

สผ. ได้มโี ครงการต่างๆ เพือ
่ เป็นการพัฒนาองค์กร และจัดให้มส
ี ม
ั มนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
เพือ
่ เป็นการพัฒนาองค์กร และจัดให้มส
ี ม
ั มนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพือ
่ พัฒนาศักยภาพและ
การปฏิบต
ั ง
ิ านของบุคลากร รวมทัง
้ ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานและฝึกอบรม ซึง
่ จัดขึน
้ โดย
หน่วยงานภายนอก เพือ
่ เพิม
่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านต่างๆ การด�ำเนินงานทีส
่ ำ� คัญ สรุปได้ ดังนี้

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
สผ. ก�ำหนดให้การจัดการองค์ความรูเ้ ป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึง
่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สผ. พ.ศ.
2559 - 2564 และได้จด
ั ท�ำแผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. 2559 - 2564 (KM Master Plan) พร้อมทัง
้
ก�ำหนดให้มก
ี ารจัดท�ำแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารการจัดการความรู้ สผ. ประจ�ำปีงบประมาณ (KM Action Plan)
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สผ. ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สผ. ได้มก
ี ารด�ำเนินงานและกิจกรรมด้านการจัดการความรูข
้ อง สผ. ทีส
่ ำ� คัญ ดังนี้

1. เสริมสร้างพืน้ ฐานการจัดการความรูข้ อง สผ. และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM Team) โดยการ
ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ ณ บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2562 และ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การจัดท�ำองค์ความรู้ สผ. ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8
มีนาคม 2562 ให้แก่ KM Team พัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) โดยจัดท�ำองค์ความรูท้ สี่ �ำคัญ Critical
Knowledge: CK ในระดับยุทธศาสตร์ของ สผ. 4 ยุทธศาสตร์
จ�ำนวน 4 เรือ่ ง พร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านองค์ความรู้
ทีส่ �ำคัญ 4 เรือ่ งตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน มีองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ คือ การจัดท�ำแผนแม่บท
บูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ บรรยายโดย
นางภัทรินทร์ ทองสิมา นักวิชาการสิง่ แวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ส�ำคัญ คือ จะรู้
ได้อย่างไรว่าโครงการ/กิจการ เข้าข่ายต้องจัดท�ำรายงาน EIA
บรรยายโดย นายพงษ์ศกั ดิ์ เอือ้ สุวรรณา นักวิชาการสิง่ แวดล้อม
ช�ำนาญการพิเศษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สือ่ สารประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างกระแสการอนุรกั ษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
รวมทัง้ ได้มกี ารเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้
ในองค์การ โดยจัดตัง้ ชุมชนนักปฏิบตั ขิ อง สผ. (ONEP-CoP)
จ�ำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคนท�ำเว็บไซต์ของ กตป. พร้อมจัดให้มี
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องเกีย่ วกับการจัดท�ำและดูแลเว็บไซต์
เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2562 และจัดให้มกี จิ กรรม KM Day
เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2562 โดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน
โดยมีกจิ กรรมการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานด้านการจัดการความรู้
ของ สผ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การน�ำเสนอองค์ความรู้
ส�ำคัญของ สผ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และองค์ความรู้

จากผูท้ จี่ ะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึง
การเผยแพร่ ผลการจัดกิจกรรม KM ของกอง/กลุม่ อิสระ และการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการจัดการความรูร้ ะหว่างบุคลากร
ของ สผ.
2. ยกระดับให้ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ สผ. มีผเู้ ชีย่ วชาญ
ในด้านต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีบทบาทในการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านของ สผ. ทัง้ นี้ สผ. ได้คดั เลือก
ผูเ้ ชีย่ วชาญองค์ความรูเ้ ฉพาะด้าน (CK expert) พร้อมทัง้ จัดให้มี
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูเ้ กษียณอายุ
ราชการ การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การถ่ายทอดและจัดท�ำ
บันทึกองค์ความรูส้ �ำคัญ (Critical Knowledge) ของ สผ. ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562
โดยได้รบั เกียรติจากนางสุกลั ยา ปัณฑะจักร์ นักวิชาการสิง่ แวดล้อม
ช�ำนาญการพิเศษ และนายพีระพล เดชะชาติ นักวิชาการสิง่ แวดล้อม
ช�ำนาญการพิเศษ ซึง่ เป็นผูเ้ กษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เข้าร่วมการสัมมนา
3. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนจัดการองค์ความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งาน
ระบบ ONEP KM Application ในการสื่อสาร บูรณาการ
และจัดเก็บองค์ความรู้ ทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรม
การใช้งานระบบ ONEP KM Application เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม
2562
สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ
0 2265 6541

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดสัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้บค
ุ ลากรของ สผ. มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ให้ผเู้ ข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมสามารถน�ำความรู้
ไปพัฒนาการปฏิบต
ั ง
ิ านราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมภายในองค์กร และตรงกับความต้องการของประชาชน
ผูใ้ ช้บริการ ตามภารกิจและหน้าทีข
่ อง สผ. รวมถึงการเพิม
่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ในชีวต
ิ ประจ�ำวันในด้านต่างๆ ให้แก่บค
ุ ลากร ซึง
่ มี
การจัดสัมมนาและฝึกอบรมทีส
่ ำ� คัญดังนี้

ข้อมูลภาพรวม

การจัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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ตารางแสดงการจัดอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การอบรม / สัมมนา

ระยะเวลา

1

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการเงินการคลัง

14 - 15 พฤศจิกายน 2561

2

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ สผ. ระยะ 20 ปี

25 - 27 ธันวาคม 2561

3

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ สผ. พ.ศ. 2561 - 2580

30 - 31 มกราคม 2562

4

การฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุน : สะดวกผู้ให้ ใส่ใจผู้รับ”

8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

5

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท�ำผลสัมฤทธ์ของ สผ.

14 พฤษภาคม 2562

6

กิจกรรม “วิถีแห่งธรรม น้อมน�ำถวายเป็นพุทธบูชา”

16 พฤษภาคม 2562

7

การเสวนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ สผ.

19 มิถุนายน 2562

8

จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดท�ำแผนปฏิบัตราชการของ สผ.

3 - 5 กรกฎาคม 2562

9

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น�ำชีวิตสู่ความพอเพียง

16 กรกฎาคม 2562

10

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดท�ำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว” (Training Development Road Map)

6 - 7 สิงหาคม 2562

11

การอบรมหลักสูตร “สื่อสารอย่างไร ให้ได้ใจและได้งาน”

6 - 7 กันยายน 2562

ตารางแสดงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก
การอบรม / สัมมนา

ระยะเวลา

1

อบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2

4, 8, 11, 16, 18 และ 25 มีนาคม 2561

2

หลักสูตรทักษะด้านดิจทิ ลั ส�ำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

1, 2, 5, 9, 12 และ 14 พฤศจิกายน 2561

3

หลักสูตรทักษะดิจิทัลส�ำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other)

2, 5, 7 และ 9 พฤศจิกายน 2561

4

อบรมหลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

22 - 24 มกราคม 2562

5

อบรมหลักสูตรงานพิธีการ ประจ�ำปี 2562

28 - 30 มกราคม 2562
และ 6 - 8 พฤษภาคม 2562

6

อบรมหลักสูตร ก้าวสูร่ ะบบราชการ 4.0 อย่างยัง่ ยืน ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)

25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

7

อบรมโครงการภาษาอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers Training Programme)

3 มิถุนายน - 8 สิงหาคม 2562

8

อบรมหลักสูตร Geospatial Big Data Analytics

22 - 26 กรกฎาคม 2562

9

ฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล

23 - 24 กรกฎาคม 2562

10

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ

29 - 30 สิงหาคม 2562

11

แนวทางการจัดท�ำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ท�ำสัญญา
และเบิกจ่ายได้ตามแผน

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
และ 18 - 19 มกราคม 2563

รายงานงบการเงิน

ล�ำดับที่

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก สผ. ได้สง
่ เสริมให้บค
ุ ลากร สผ. ได้มก
ี ารศึกษาดูงานและร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก
เพือ
่ เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก บุคลากรสามารถน�ำความรูท
้ ไี่ ด้รบ
ั จากการศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ภายนอก ไปพัฒนาการปฏิบต
ั ง
ิ านราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ทัง
้ นี้ การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรภายนอกของบุคลากร สผ. ทีส
่ ำ� คัญดังนี้

ผลการปฏิบัติราชการ

ล�ำดับที่

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาคผนวก

กลุม
่ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
0 2265 6525

ส่วนที่ 3

ภารกิจอื่นๆ ที่ส�ำคัญ

การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

การยกย่อง
และรับรางวัล

การประสานงาน
การประเมินความ การให้บริการข้อมูล
การด�ำเนินงาน
คุ้มค่าการปฏิบัติ
แก่ประชาชน
ของคณะรัฐมนตรี
ภารกิจของรัฐ
และรัฐสภา
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

กิจกรรมเพื่อสังคม การประชุมวิชาการ
ประจ�ำปี 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562

การป้องกัน
และปราบปรามทุจริต

สผ. เป็นหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) จาก
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึง่ การประเมินฯ ดังกล่าว
เป็ น การประเมิ น เชิ ง บวกที่ ค รอบคลุ ม
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
ในทุกมิติ ตัง้ แต่การบริหารงานของผูบ้ ริหาร
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน”
โดยเฉพาะกระบวนการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ คี วามโปร่งใส
รวมถึงขัน้ ตอนและกระบวนการปฏิบตั งิ าน
และการให้บริการทีม่ มี าตรฐานและมีความ
เป็ น ธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ตลอดจน
มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม”
ในหน่วยงานทีม่ ง่ ุ เน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรม

และค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทาง
ในการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน
การปฏิบตั งิ านทีอ่ าจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติ
งานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายในและภายนอก
ซึ่ ง ล้ ว นแต่ มี ค วามส�ำคั ญ และสามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการ
ด�ำเนินงานที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
ที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่พึงมีและยึดถือ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สผ. มีค่าคะแนน ITA อยู่ที่
87.94 คะแนน เท่ า กั บ ระดั บ ผลการ
ประเมิน (Rating Score) A (85.00 94.99 คะแนน) โดยในด้านการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ เป็นหน่วยงานที่มีการ
วางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน

ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ ท�ำให้ในภาพรวม สผ.
สามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด�ำเนินงาน
ในด้านความโปร่งใสแก่สว่ นราชการอืน่ ๆ ได้

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 2265 6632

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

93
ข้อมูลภาพรวม
ผลการปฏิบัติราชการ

การประสานงาน
การด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

เสนอเรื่อง หรือขอความเห็นได้ทันเวลา
ตลอดจนช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลถูกต้อง
และครบถ้วน ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ได้อย่างรอบคอบ

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ
0 2265 6610

ภาคผนวก

จ�ำนวน 266 เรื่อง มีเรื่องที่ส�ำคัญ เช่น การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในปี 2561
การยกระดับการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศสู่ Thailand 4.0 การประสาน
แจ้งเรื่องจากคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ จ�ำนวน 562 เรือ่ ง
มีเรื่องที่ส�ำคัญ เช่น ทิศทางการพัฒนา
ภาคเหนื อ ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ่ ง ช า ติ ฉ บั บ ที่ 1 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ การด�ำเนินงาน
เพือ่ ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ช่วยผลักดันให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งพิจารณา
เรือ่ งได้อย่างรวดเร็วและเร่งรัดให้หน่วยงาน

รายงานงบการเงิน

สผ. มี ก ารประสานการด�ำเนิ น งาน
เรือ่ งเกีย่ วกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในปี
พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 852 เรือ่ ง ประกอบด้วย
เรื่ อ งที่ สผ. เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
จ�ำนวน 24 เรื่ อ ง มี เรื่ อ งที่ ส�ำคั ญ เช่ น
ร่ า งปฏิ ญ ญาที่ จ ะมี ก ารรั บ รองในการ
ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 24 ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐ
โปแลนด์ และท่าทีไทยส�ำหรับการประชุม
สมั ช ชาภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง และร่างปฏิญญา
ชาร์ ม เอล เชค (Sharm El-Sheikh
Declaration) การจัดท�ำความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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การประเมินความคุม
้ ค่า
การปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจของรัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการประเมินความคุม
้ ค่าการปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจของส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง
่ แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท�ำขึน
้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 -23 และแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจ ตามที่ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก�ำหนดไว้ เพื่อประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏิบัติภารกิจของ สผ. ทั้งมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล มิติผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ผลการประเมิน พบว่า ภารกิจมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ คือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) และนโยบายและ
แผนการส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2580 รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์หน่วยงาน โดยสรุปผลได้ดังนี้
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เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแผนงานพื้นฐานการด�ำเนินภารกิจ
พืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้ นการจัดการนำ�้ และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
15 เรื่อง (ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 6 เรื่อง และผลผลิตอื่นๆ (เพิ่มเติม) 9 เรื่อง) ซึ่งน้อยกว่าผลผลิตตามแผน (17 เรื่อง)
มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ 104,785,312.23 บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน (124,815,637.07 บาท) ที่ก�ำหนด โดยคิดเป็น
ต้นทุนต่อหน่วย 6,985,687.48 บาท/เรื่อง น้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน (7,342,069.30 บาท/เรื่อง)

ข้อมูลภาพรวม

ผลผลิตที่ 1

ผลผลิตที่ 2

โครงการที่ 2

โครงการที่ 5

โครงการจัดการปัญหาทีด่ นิ ท�ำกิน ตามแผนงานบูรณาการจัดการ
ปัญหาที่ดินท�ำกิน ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง (ผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณ) เป็นไปตามแผนทีก่ �ำหนด มีคา่ ใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินการ 17,334,570.66 บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน
(36,710,672.78 บาท) ที่ก�ำหนด โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย
17,334,570.66 บาท/เรื่อง น้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน
(36,710,672.78 บาท/เรื่อง)

โครงการขั บ เคลื่ อ นการด�ำเนิ น งานด้ า นการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ตามแผนงานยุทธศาสตร์จดั การผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
5 เรื่ อ ง เท่ า กั บ ผลผลิ ต ตามแผน (5 เรื่ อ ง) มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการด�ำเนินการ 30,952,295.40 บาท มากกว่าค่าใช้จ่าย
ตามแผน (30,828,015.56 บาท) ทีก่ �ำหนด โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย
6,190,459.08 บาท/เรื่อง มากกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน
(6,165,603.11 บาท/เรื่อง)

โครงการที่ 3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพและพื้ น ที่ คุ ้ ม ครองของประเทศ ตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
ด�ำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 3 เรื่ อ ง ซึ่ ง เท่ า กั บ ผลผลิ ต ตามแผน
(3 เรื่อง) มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ 23,714,174.19 บาท
น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน (28,332,160.88 บาท) ที่ก�ำหนด
โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 7,904,724.73 บาท/เรื่อง มากกว่า
ต้นทุนต่อหน่วยตามแผน (9,444,053.63 บาท/เรื่อง)
สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
นโยบายและแผน
0 2265 6539
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โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานบูรณาการบริหาร
จั ด การขยะและสิ่ ง แวดล้ อ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการสนั บ สนุ น
โครงการ 115,327,866.24 บาท มากกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน
(115,107,151.06 บาท) ที่ก�ำหนด

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ตามแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรือ่ ง ซึง่ น้อยกว่าผลผลิตตามแผน
(2 เรือ่ ง) มีคา่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ 7,505,018.15 บาท น้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายตามแผน (7,739,755.20 บาท) ที่ก�ำหนด โดยคิดเป็น
ต้นทุนต่อหน่วย 7,505,081.14 บาท/เรือ่ ง มากกว่าต้นทุนต่อหน่วย
ตามแผน (3,869,877.60 บาท/เรื่อง)

รายงานงบการเงิน

โครงการที่ 4

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

โครงการที่ 1

ผลการปฏิบัติราชการ

นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการผลิตการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแผนงาน
พื้นฐานการด�ำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน�้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ไม่รวมภารกิจของโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด เนื่องจากเป็นโครงการที่ สผ. มิได้ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการ แต่ท�ำหน้าที่ในฐานะช่วยส่งผ่านเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 13 เรื่อง (ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ 9 เรื่อง และผลผลิตอื่นๆ (เพิ่มเติม)
4 เรื่อง) น้อยกว่าผลผลิตตามแผน (14 เรื่อง) มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ 167,088,501.40 บาท น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน
(176,348,817.16 บาท) ที่ก�ำหนด โดยคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 12,852,961.65 บาท/เรื่อง น้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วยตามแผน
(12,596,344.08 บาท/เรื่อง)
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การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

สผ. ให้ความส�ำคัญกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ของ สผ. ตลอดจนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพือ
่ ให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ขาย จ�ำหน่าย จ่ายแจก
รวมทั้งจัดท�ำส�ำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ และ สผ. ได้มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชน มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสารของราชการ สผ. จัดตัง
้ ขึน
้ ตามทีพ
่ ระราชบัญญัตข
ิ อ
้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ก�ำหนด เพือ
่ ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการทีอ
่ ยูใ่ นภารกิจของ สผ. ได้สะดวก
และทั่วถึง โดยได้มีการด�ำเนินการดังนี้

1) การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540

ห้องสมุด สผ. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เนื่องจากมีความเหมาะสม
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นสถานที่รวบรวมเอกสารและข้อมูล
ของ สผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 7 และ 9 ทีค่ รบถ้วนและเป็นปัจจุบนั รวมทัง้ มีการจัดท�ำดัชนีขอ้ มูลข่าวสาร
ทีจ่ ดั ให้บริการอย่างชัดเจน สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สผ. (http://www.oic.go.th/
infocenter38/3826/)
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การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ด�ำเนินการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ เ กี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ สผ. (http://www.onep.go.th)
เว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สผ. (http://www.oic.go.th/
infocenter38/3826/) บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และ
ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e_petition@onep.go.th) 5) ทาง
โทรศัพท์หรือโทรสาร (โทรศัพท์หมายเลข 02 265 6666/โทรสาร
หมายเลข 02 265 6536) และ 6) ร้องเรียนด้วยตัวเอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ จ�ำนวน 175 เรื่อง โดย
ในจ�ำนวนนีม้ เี รือ่ งร้องเรียนทีด่ �ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 125 เรือ่ ง
(คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.43) และที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งด�ำเนิ น การ
จ�ำนวน 50 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 28.57) ซึ่งสามารถจ�ำแนก
ตามประเภทของเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้

ตารางสรุปประเด็นเรื่องร้องเรียน
ประเด็นเรื่องที่ร้องเรียน

อยู่ระหว่างดำ�เนินการ

1. การได้รับผลกระทบในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

57

21

2. การได้รับผลกระทบในปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ

5

-

3. การได้รับผลกระทบในปัญหาด้านที่ท�ำกิน

12

9

4. การได้รับผลกระทบในปัญหาเรื่องที่พักอาศัย

51

20

5. การได้รับผลกระทบในปัญหาการจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-

-

6. แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะด้านต่างๆ

-

-

125

50

รวม

ภาคผนวก

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ

รายงานงบการเงิน

สผ. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. โดยมี
รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานคณะท�ำงาน และมีผู้อ�ำนวยการ
กองต่างๆ ภายใน สผ. เป็นคณะท�ำงาน โดยมีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการ
ก�ำหนดแนวทาง และวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สผ.
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งควบคุม ก�ำกับ ติดตาม และรายงานผล
การด�ำเนินการจัดการเรือ่ งร้องเรียนในภาพรวมของ สผ. ต่อผูบ้ ริการ
ตลอดจนติดตามประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการจัดการ
เรือ่ งร้องเรียนของ สผ. ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยช่องทางการรับเรือ่ ง
ร้องเรียนของ สผ. ประกอบด้วย 6 ช่องทาง ได้แก่ 1) จดหมาย
2) ระบบ E - Petition ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3) เว็บไซต์ของ สผ. (www.onep.go.th)

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ผลการปฏิบัติราชการ

3) การเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนให้บุคลากร
ของ สผ. และประชาชนทราบ
ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ข้อมูลภาพรวม

คณะท�ำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการเพื่อให้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด และมีผใู้ ช้บริการศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ สผ. มาใช้บริการ
ด้วยตนเอง ใช้บริการสอบถามทางโทรศัพท์ ใช้บริการผ่านทางหนังสือราชการ
และใช้บริการผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

2) การบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
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การยกย่อง
และรับรางวัล

สผ. มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อย่างต่อเนือ
่ ง
ส่งผลให้การบริการต่อผูร้ บ
ั บริการและผูม
้ ส
ี ว
่ นได้สว
่ นเสีย การบริหารราชการแบบมีสว
่ นร่วม และการบริหาร
จัดการภายในองค์การพัฒนามากขึ้น ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ท�ำให้ สผ.
ได้ รั บ รางวั ล รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาบริ ก ารภาครั ฐ สาขาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และสาขา
การบริหารราชการแบบมีสว
่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) จ�ำนวน 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

3

1

ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการ:
โมบายแอปพลิเคชัน “Smart EIA”
ได้รับรางวัลในระดับดี

2

ป ร ะ เ ภ ท ร า ง วั ล คุ ณ ภ า พ ก า ร
บริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด:
หมวด 1 ด้านการน�ำองค์การและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเภทรางวั ล สั ม ฤทธิ ผ ลประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว ม :
การสนับสนุนโครงการเพื่อการส่งเสริมรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการ
มีสว
่ นร่วม กรณีโครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพือ
่ การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่ า โคกจิ ก - ตาลอก อ� ำ เภอพยั ค ฆภู มิ พิ สั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม ด�ำเนินการโดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลในระดับดี

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

99
ข้อมูลภาพรวม

กิจกรรม
เพือ
่ สังคม

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ
รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

สผ. และบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม “ปันรัก(ษ์) พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน”
เพือ
่ ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมและชุมชนในการอนุรก
ั ษ์ ฟืน
้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม รวมทัง
้
สร้างกระบวนการการมีสว
่ นร่วมลักษณะพหุภาคี ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเสริมความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต
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เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ นางรวี ว รรณ ภู ริ เ ดช เลขาธิ ก าร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม  (สผ.)
ร่วมกับ นายชาญศักดิ์ ชืน
่ ชม ผูช
้ ว
่ ยกรรมการผูจ
้ ด
ั การใหญ่
วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กล่าวเปิดงานกิจกรรม “ปันรัก(ษ์) พิทก
ั ษ์สง
ิ่ แวดล้อม ลดภาวะ
โลกร้อน” โดยมี นายเรืองศักดิ์ วงค์วันดี ผู้จัดการฝ่ายจัดการ
สิง
่ แวดล้อมโครงการ เป็นผูก
้ ล่าวรายงาน ต่อจากนัน
้ คณะผูบ
้ ริหาร
และพนักงานบริษท
ั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สผ. ร่วมกิจกรรม ได้แก่ การปลูกต้นโกงกางใบเล็ก เพาะกล้าไม้
ชายเลน และท� ำ ซั้ ง เชื อ กสร้ า งบ้ า นให้ ป ลา รวมทั้ ง เยี่ ย มชม
ศูนย์การเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าชายเลนสิรน
ิ าถราชินี และในวันที่
24 พฤศจิกายน 2561 ได้เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ชาวไทยทรงด�ำ ณ ต�ำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ทัง
้ นีผ
้ เู้ ข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย ผูบ
้ ริหาร สผ. และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมทัง
้
ผู้บริหารบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน
120 คน

การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว
(Green Procurement)

อุบลราชธานี

สผ. ได้จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเพื่อมอบความรู้ให้น้อง
ในชนบทให้กบ
ั โรงเรียนในพืน
้ ทีจ
่ ง
ั หวัดอุบลราชธานี ในระหว่าง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย
1) โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 2) โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
(ป่าดงหินกอง) อ�ำเภอสิรินธร และ 3) โรงเรียนบ้านซะซอม
อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

สผ. ด�ำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก าร
ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ในระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม - ธั น วาคม พ.ศ. 2561
และเดือนมกราคม - กันยายน 2562 โดยผลการด�ำเนินงาน
สรุปปริมาณและมูลค่าการจัดซือ้ สินค้า และการใช้บริการ
โรงแรมจัดประชุม/ สัมมนา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังนี้

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระยอง

ข้อมูลภาพรวม

ล�ำปาง
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ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

สผ. ได้จด
ั โครงการกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนือ
่ งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พุ ท ธศั ก ราช 2562
เมือ
่ วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 โดยมีการเยีย
่ มชมศูนย์เรียนรู้
ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ต�ำบลป่ายุบ
อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
พื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า ชายเลนประแส และป่ า พั ง ราด
ต�ำบลเนินอิฆ้อ อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีผู้บริหาร สผ.
เจ้าหน้าที่ สผ. และภาคเอกชน (ปตท.) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การใช้บริการโรงแรม
จัดประชุม/ สัมมนา

การจัดซื้อสินค้า
90.58%

รายงานงบการเงิน

สผ. ได้ จั ด กิ จ กรรมโครงการปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจ
คื น ความชุ ่ ม ชื้ น สู ่ ผื น ป่ า สื บ สานศาสตร์ แ ห่ ง พระราชา”
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณเหมืองแม่ทาน อ�ำเภอแม่ทะ
จังหวัดล�ำปาง

81.99%

22.68%

17.24%

จ�ำนวน
6,159,976.34

จ�ำนวน
22

จ�ำนวน
11,992,654

ปริมาณ (หน่วย)

มูลค่า (บาท)

ปริมาณ (หน่วย)

มูลค่า (บาท)

ภาคผนวก

จ�ำนวน
60,010
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การประชุมวิชาการ
ประจ�ำปี 2562

สผ. ได้ดำ� เนินการจัดประชุมวิชาการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ
่ ง
ทุกปี  และเมือ
่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร สผ. ได้จด
ั งานประชุมวิชาการฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
เพือ
่ น�ำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการปฏิบต
ั ง
ิ านด้านนโยบายและแผน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อมของ สผ. อีกทัง
้ เป็นเวทีในการแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นและประสบการณ์
ทางวิ ช าการด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
นักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สผ. เป็นที่รู้จักและได้รับ
ความเชือ
่ มัน
่ ในการด�ำเนินงานด้านนโยบายและแผน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม
ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริบทของการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้ภาคีเครือข่าย
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ รับทราบ และเข้าใจภารกิจด้านนโยบายและแผน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม ของ สผ. รวมทัง
้ ยกระดับความร่วมมือให้เป็นหุน
้ ส่วน
สามารถน� ำ ความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละต่ อ ยอดให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การจั ด ท� ำ และขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
แผนการด�ำเนินการตามกฎหมายและอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13) Circular Economy และ 14) Ecosystem Services ซึง่ การประชุม
วิชาการของ สผ. ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ เป็นที่สนใจ
และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 600 คน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน
ภาคประชาชน เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และสถาบันการศึกษา

กลุ่มงานติดตามประเมินผล
นโยบายและแผน
0 2265 6539

ผลการปฏิบัติราชการ

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลภาพรวม

การประชุมวิชาการของ สผ. ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 มีการเสวนา
ในหัวข้อ “สผ. ในเวทีโลก และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม” และ
“สผ. กับบริบทสังคมไทย และการสานพลังภาคีเครือข่าย”
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อน�ำเสนอผลงานของ สผ.
และภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1) ROADMAP การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี 2) การจัดที่ดิน
ท�ำกินให้ชุมชน 3) ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จากชุมชนเวียงแก่น
4) การขับเคลือ่ นนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5) ตามทัน EIA 6) สผ. กับการด�ำเนินงาน
ด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ 7) แหล่งมรดกโลกของไทย
8) เมืองนิเวศ วิถีสู่ความยั่งยืน 9) พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บางกะเจ้า 10) กองทุนสิ่งแวดล้อม 11) เครือข่ายการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 12) Smart City
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การจัดนิทรรศการและการเสวนา

การเสวนา เรื่อง “สผ. กับบริบทสังคมไทย
และการสานพลังภาคีเครือข่าย” ประเด็นน�ำเสนอเรื่อง
“ชุมชนต้นแบบย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน”
โดย นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี
ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รายงานงบการเงิน

สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม
0 2265 6581

ภาคผนวก

ซึ่งมีประเด็นน�ำเสนอ เรื่อง “ชุมชนต้นแบบย่านชุมชนเก่า
ท่ า อุ เ ทน” โดย นายกานต์ แก้ ว มาตย์ นายกเทศมนตรี
ต�ำบลท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นการน�ำเสนอ
เรื่อง ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน อ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เป็นพืน้ ทีย่ า่ นชุมชนเก่าตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนือ่ งด้วย
มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นคุ ณ ค่ า และด้ า นกายภาพของความเป็ น
ย่านชุมชนเก่า มีคุณค่าความส�ำคัญในด้านความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมเก่าทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น อาคารรูปแบบ
Sino Portuguese สายช่างฝรัง่ เศสผ่านชาวเวียดนาม เรือนไทญ้อ
และบ้ า นดิ น โดยย่ า นชุ ม ชนเก่ า ท่ า อุ เ ทนเป็ น ตั ว แทนของ
ย่านชุมชนเก่าริมแม่น�้ำโขงที่มีบทบาททางการค้า ศูนย์กลาง
ทางความเชื่อ ความหลากหลายของชาติพันธุ์และความทรงจ�ำ
ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงาน เป็นตัวอย่างของการด�ำเนินงาน
สานพลังภาคีเครือข่าย ของ สผ. ร่วมกับท้องถิ่น และเครือข่าย
การด�ำเนินงานอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูยา่ นชุมชนเก่าในพืน้ ทีต่ �ำบลท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ช่วยสนับสนุนความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงฯ โดยเป็นกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการเชิงรุก โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน
และยึดหลักธรรมาธิบาลเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว ม
น�ำสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมไปใช้อย่าง
ชาญฉลาดเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน และสอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การเสวนา เรื่อง “สผ. กับบริบทสังคมไทย
และการสานพลังภาคีเครือข่าย”
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บูธนิทรรศการ 3 เรื่อง

“Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ
ระยะ 20 ปี” เพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆ และปรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
เป็นเชิงรุก อันจะเป็นการเสริมบทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพือ่ ให้สอดรับต่อการพัฒนาและขับเคลือ่ น
สูก่ ารเป็นประเทศไทย 4.0 ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็น
การกําหนดแนวทางการพัฒนาในมิติของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมของทุกภาคสวน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
“สผ. และเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับ
ท้องถิน่ ” โดยหน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นตัวอย่างในการน�ำศิลปะพืน้ บ้าน คือ หนังตะลุง มาประยุกต์ใช้
เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สู่ท้องถิ่นในทุกระดับ โดยเนื้อหาของหนังตะลุงจะสอดแทรกสาระความรู้
ทัง้ ด้านประวัตคิ วามเป็นมา การตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชน ภูมนิ เิ วศ การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อให้ภาคส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย
รวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการ
อนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ
สอบถามรายละเอียด
และศิลปกรรม มีการดูแล รักษา
ให้คงสภาพแวดล้อมทีด่ ี เหมาะสม และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ต่อการด�ำรงชีวติ ของชุมชน และคงคุณค่า
กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อม
ต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วย
ศิลปกรรม

นิทรรศการ “Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติระยะ 20 ปี”

0 2265 6581

“แหล่งมรดกโลกของไทย” เพือ่ เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แหล่งมรดกโลกของไทย และการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องจากการทีร่ าชอาณาจักรไทย
เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติ เ มื่ อ ปี 2530 ปั จ จุ บั น มี แ หล่ ง มรดกทางวั ฒ นธรรมและ
ทางธรรมชาติทไี่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนไว้ในบัญชีรายชือ่ แหล่งมรดกโลก 5 แหล่ง
เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แหล่ง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
2 แหล่ง ได้แก่ เมืองประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัยและเมืองบริวารนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร - ห้วยขาแข้ง และพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่
สอบถามรายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานการบริหาร
จัดการมรดกโลก
0 2265 6585

นิทรรศการ “สผ. และเครือข่ายการอนุรักษ์
สิง
่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับท้องถิน
่ ”
โดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

การด�ำเนินงานของ สผ. ได้เป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั
ความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินงานด้านนโยบายและ
แผน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
นโยบาย แผน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้
บริบทของการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา
ต่างๆ บนฐานการมีสว่ นร่วมในภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนและภารกิจทีส่ นับสนุนหน่วยงานอืน่
จากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และได้รบั การยอมรับว่าเป็นหน่วยงานทีด่ �ำรงไว้
ซึ่ ง ธรรมาภิ บ าล (Good governance)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
ภาคีเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ รับทราบ และเข้าใจภารกิจ
ด้านนโยบายและแผน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สผ.
รวมทั้งยกระดับความร่วมมือให้เป็นหุ้นส่วน
สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดท�ำและขับเคลื่อน
นโยบายและแผนต่อไป

ข้อมูลภาพรวม

ผลการด�ำเนินงานของกิจกรรม

รายงานงบการเงิน
ภาคผนวก

ส่วนที่ 4

รายงานงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงผล
การด�ำเนินงาน
ทางการเงิน

การวิเคราะห์การเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

ปี 2562

ปี 2561

8,099,470.72

6,279,941.10

8.53

4.86

29,443,815.07

64,701,444.09

30.99

50.06

3,411,757.01

2,943,329.54

3.59

2.28

19,275.52

-

0.02

0.00

40,974,318.32

73,924,714.73

43.13

57.19

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

36,202,999.64

34,648,440.50

38.11

26.81

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

17,821,573.49

20,681,138.57

18.76

16.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

54,024,573.13

55,329,579.07

56.87

42.81

94,998,891.45 129,254,293.80

100.00

100.00

ปี 2562

ปี 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
หนี้สิ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า

16,143,295.81

25,574,977.53

16.99

19.79

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

1,141,126.83

912,044.73

1.20

0.71

เงินกู้ยืมระยะสั้น

3,790,695.25

3,048,468.93

3.99

2.36

เงินรับฝากระยะสั้น

8,452,552.01

11,021,661.05

8.90

8.53

รวมหนี้สินหมุนเวียน

29,527,669.90

40,557,152.24

31.08

31.38

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

3,777,560.72

1,899,019.95

3.98

1.47

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

1,500,000.00

1,500,000.00

1.58

1.16

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

5,277,560.72

3,399,019.95

5.56

2.63

รวมหนี้สิน

34,805,230.62

43,956,172.19

36.64

34.01

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

60,193,660.83

85,298,121.61

63.36

65.99

ทุน

27,111,395.93

27,111,395.93

28.54

20.98

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

33,082,264.90

58,186,725.68

34.82

45.02

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

60,193,660.83

85,298,121.61

63.36

65.99

หนี้สินไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561
หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ปี 2562

ปี 2561

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
ปี 2562

ปี 2561

รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รวมรายได้

1,250,414,555.27 1,846,753,600.60

98.43

99.13

156,682.00

71,974.00

0.01

0.00

19,072,013.09

15,755,482.80

1.50

0.85

688,657.66

463,526.51

0.05

0.02

1,270,331,908.02 1,863,044,583.91

100.00

100.00

ผลการปฏิบัติราชการ

รายได้

ค่าใช้จ่าย

190,417,063.91

184,256,775.58

14.99

9.89

ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

36,147,948.81

32,382,202.09

2.85

1.74

1,990,118.00

1,537,306.00

0.16

0.08

234,184,189.28

194,002,554.11

18.43

10.41

ค่าวัสดุ

9,549,948.47

9,092,061.03

0.75

0.49

ค่าสาธารณูปโภค

9,158,116.89

7,964,877.57

0.72

0.43

17,620,059.23

14,906,659.61

1.39

0.80

796,336,594.64 1,454,599,998.23

62.69

78.08

-

0.00

-

1,295,448,488.74 1,898,742,434.22

101.98

101.92

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

44,449.51
(25,116,580.72)

(35,697,850.31)

(1.98)

(1.92)

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(25,116,580.72)

(35,697,850.31)

(1.98)

(1.92)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

รายงานงบการเงิน

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ภาคผนวก
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การวิเคราะห์การเงิน
การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง

1) งบแสดงฐานะการเงิน
มีสัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.86 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นร้อยละ 8.53 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานมีเงินกู้ยืมระยะสั้น คือ
เงินส่งคืนเงินเหลือจ่ายกองทุนสิง่ แวดล้อม เป็นการส่งคืนเงินต้นปีงบประมาณถัดไปสูงกว่าปีกอ่ น และได้ขอกันไว้เบิกเหลือ่ มปี ส�ำหรับ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน แอปพิเคชันของกองทุน (Smart e-fund) ในระหว่างปีได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศเพือ่ ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดท�ำบัญชีกา๊ ซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลงจากปีกอ่ น
และมีการใช้จ่ายเงินได้สูงกว่าปีก่อน ส�ำหรับเงินฝากธนาคารในงบประมาณมียอดคงเหลือต�่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากได้น�ำระบบ
การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โครงการ e-Payment ในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึง่ มีสภาพคล่อง
รวดเร็วในการจ่ายเงินให้กับผู้สิทธิ เงินฝากคลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากระหว่างปีมีการรับหลักค�้ำประกันสัญญาเป็นเงินสดและจ�ำนวน
รายสัญญาสูงกว่าปีกอ่ น ขณะเดียวกันมีการคืนหลักคำ�้ ประกันสัญญาให้แก่ผขู้ ายได้พน้ ข้อผูกพันตามสัญญาจ�ำนวนเงินและรายสัญญา
ได้สูงกว่าปีก่อน และระหว่างปีมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร แต่ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ส�ำหรับรายการที่จัดเก็บ
ในปีก่อนที่ไม่มีการใช้จ่ายเงินได้น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งจ�ำนวน
มีสัดส่วนของลูกหนี้อื่นระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์) ลดลงจากร้อยละ 50.06 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 30.99
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นผลเกิดจากการทีป่ ี พ.ศ. 2562 มีสญ
ั ญาจ้างทีม่ เี งินจ่ายล่วงหน้า คงเหลือจ�ำนวนสัญญาต�ำ่ กว่าปีกอ่ น
มีสัดส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อสินทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.81 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 38.11
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากในระหว่างปีมีจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น และมีการตัด
จ�ำหน่ายครุภัณฑ์ที่หมดความจ�ำเป็น เสื่อมสภาพ ช�ำรุด ค่าตัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น
มีสัดส่วนของเจ้าหนี้การค้า (ต่อสินทรัพย์) ลดลงจากร้อยละ 19.79 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 16.99
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นผลเกิดจากการทีป่ ี พ.ศ. 2562 มีการขอเบิกเงินจากคลังประเภทจ่ายตรงเจ้าหนี้ ซึง่ เจ้าหนีย้ งั ไม่ได้
รับตัวเงิน โดยกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายในปีงบประมาณถัดไปต�่ำกว่าปีก่อน
2) งบรายได้และค่าใช้จ่าย
มีสัดส่วนของรายได้จากงบประมาณประจ�ำ งบกลาง และงบลงทุน งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (ต่อรายได้รวม) ลดลงจากร้อยละ 99.13
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 98.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงเพียงเล็กน้อย ซึง่ เป็นผลเกิดจากการที่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 หน่วยงานได้รับงบประมาณลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ขณะเดียวกัน
การกันเงินไว้เหลื่อมปีของงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 มียอดกันเงินต�่ำกว่าปีก่อน และมีการเบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบันรวมกับ
งบผูกพันข้ามปีงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต�่ำกว่าปีก่อน ส�ำหรับรายได้จากงบกลางระหว่างปีขอรับการสนับสนุนงบกลาง
รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนการสมัคร
เป็นกรรมการมรดกโลก
มีสัดส่วนของค่าใช้สอย (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.41 ในปี พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 18.43 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นผลเกิดจากทีป่ ี พ.ศ. 2562 มีจ�ำนวนโครงการว่าจ้างทีป่ รึกษาสูงกว่าปีกอ่ น มีการเบิกจ่ายเงินปีปจั จุบนั และเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปีสูงกว่าปีก่อน
มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ต่อรายได้รวม) ลดลงจากร้อยละ 78.08 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นร้อยละ 62.69
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจต�่ำกว่า
ปีก่อน มีการเบิกจ่ายเงินปีปัจจุบันและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสูงกว่าปีก่อน

ส่วนที่ 5
ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และวีดิทัศน์
หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ส�ำหรับการติดต่อหน่วยงาน
รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2562
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รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ จ�ำนวน 24 คณะ

คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ (ส่วนกลาง) จ�ำนวน 12 คณะ
1) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 1
3) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ชุดที่ 2
4) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาแหล่งน�้ำ
5) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
6) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้ำ
7) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่
8) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียม
9) คณะกรรมการผูช้ �ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลัน่ นำ�้ มันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี
		 และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
10) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค
		 ที่สนับสนุน
11) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
12) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ (จังหวัด) จ�ำนวน 12 คณะ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 7 คณะ
1) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
2) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
3) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
4) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
7) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด จ�ำนวน 5 คณะ
1) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
		 กรุงเทพมหานคร
2) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
		 จังหวัดนนทบุรี
3) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
		 จังหวัดเชียงใหม่

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
		 จังหวัดสมุทรปราการ
5) คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
		 จังหวัดปทุมธานี
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จ�ำนวน 32 คณะ

ผลการปฏิบัติราชการ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ
รายงานงบการเงิน

1) คณะอนุกรรมการก�ำกับการจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
2) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
3) คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4) คณะอนุกรรมการก�ำกับการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
5) คณะอนุกรรมการอนุสญ
ั ญารอตเตอร์ดมั ว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีลว่ งหน้าส�ำหรับสารเคมีอนั ตรายและสารเคมีปอ้ งกัน
		 และก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
6) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
7) คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
8) คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
9) คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำ
10) คณะอนุกรรมการจัดท�ำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
11) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อ
12) คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน�้ำ
13) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
14) คณะอนุกรรมการก�ำกับการด�ำเนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ ส�ำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพ
		 สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
15) คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
16) คณะอนุกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และคณะอนุกรรมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
		 ประจ�ำจังหวัด
17) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
18) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
19) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
20) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี
21) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี
22) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี
23) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ
24) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรสาคร
25) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา
26) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดชลบุรี
27) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนครปฐม
28) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต
29) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่
31) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการด�ำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดเพชรบุรี
32) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการพลาสติก
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คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 6 คณะ

1) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน
2) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน
3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
4) คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
5) คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
6) คณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน

คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 5 คณะ

1) คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน
2) คณะอนุกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล
3) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ
4) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประชาสัมพันธ์และเสริมพลังความร่วมมือด้านภูมิอากาศ (Action
		 for Climate Empowerment)
5) คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 2 คณะ

1) คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ
2) คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม

คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 2 คณะ

1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�ำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์
2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการด�ำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

คณะกรรมการอนุรก
ั ษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 8 คณะ

1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
2) คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
3) คณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ
4) คณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
5) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านชนิดและระบบนิเวศ
6) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) คณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
8) คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะกรรมการจัดทีด
่ น
ิ แห่งชาติ
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 1 คณะ

1) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน

คณะกรรมการกองทุนสิง
่ แวดล้อม
คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 2 คณะ

1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลภาพรวม

เอกสารเผยแพร่ ฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน
และวีดท
ิ ศ
ั น์
เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่กองทุนสิง
่ แวดล้อม
2562

ผลการปฏิบัติราชการ

1. วารสารข่าวกองทุนสิ่งแวดล้อม
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 เล่มที่ 18 ฉบับที่ 1 - 4
2562

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

2. แผ่นพับโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1
2562

รายงานงบการเงิน

3. หนังสือผลสำ�เร็จจากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม
2562

ภาคผนวก

4. คู่มือกองทุนสิ่งแวดล้อม
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ฐานข้อมูล

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่ง
สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมเพื่ อ เป็ น
คลังข้อมูล ระยะที่ 2

เป็ น การจั ด ท�ำระบบฐานข้ อ มู ล แหล่ ง
สิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมอั น ควรอนุ รั ก ษ์ ทั้ ง
ประเทศ โดยระบบฐานข้อมูลสามารถแสดง
ผลข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ ไว้ ใ นรู ป แบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ แสดงพิกดั ต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของแหล่ง
ศิลปกรรมแยกตามประเภทที่ก�ำหนดไว้ (7 ประเภท) ได้แก่ (1) อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง (2) วัด วัดร้าง ศาสนสถาน
(3) พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง (4) แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดแล้วและยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ เตาเผาโบราณ (5) ชุมชน
โบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ (6) เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ และ (7) ย่านชุมชนเก่า สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่ http://
culturalenvi.onep.go.th/

แอปพลิเคชัน

โครงการติดตามการด�ำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

Webpage โครงการติดตาม
การด�ำเนินงานตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณ
พื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  ที่
http://www.onep.go.th/nced/
โครงการติดตามการด�ำเนิน/

ระบบเว็บแอปพลิเคชันฐาน
ข้อมูลเมืองโบราณศรีมโหสถ
โดยสแกน QR CODE ด้วย
Mobile Device

วีดิทัศน์

การจัดท�ำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลส�ำเร็จของผลการด�ำเนินงาน โดยสามารถเข้ารับชมวีดิทัศน์ได้ทาง
URL หรือสแกน QR code

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
https://qrgo.page.link/SdpES

การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
https://bit.ly/3bzNn7N
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ผู้บริหาร

โทรศัพท์

ข้อมูลภาพรวม

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์
ส�ำหรับการติดต่อหน่วยงาน
โทรสาร

0 2265 6502

0 2265 6503

รองเลขาธิการ : นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์

0 2265 6507

0 2265 6508

รองเลขาธิการ : นายสุโข อุบลทิพย์
รองเลขาธิการ : นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

0 2265 6518
0 2265 6505

0 2265 6512
0 2265 6512

กอง/กลุ่มอิสระ

โทรศัพท์

ผลการปฏิบัติราชการ

เลขาธิการ : นางรวีวรรณ ภูริเดช

โทรสาร

สำ�นักงานเลขานุการกรม (http://www.onep.go.th/Secretary%20Office/Main%20Website/html/home.htm)
เลขานุการกรม
0 2265 6514
0 2265 6511
0 2265 6515-16

0 2265 6511

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

0 2265 6519–23

0 2265 6641

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

0 2265 6524-25

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
กลุ่มงานอำ�นวยการและประชาสัมพันธ์

0 2265 6526-27
0 2265 6518
0 2265 6648
0 2265 6530-32

0 2265 6531
0 2265 6602
0 2265 6602

กลุ่มงานนโยบายและแผน

0 2265 6605

0 2265 6606

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ

0 2265 6612

0 2265 6611

กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ

0 2265 6776

0 2265 6608

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

0 2265 6609

0 2265 6610

กลุ่มงานเหมืองแร่

0 2265 6617

0 2265 6638
0 2265 6616
0 2265 6616
0 2265 6616
0 2265 6616

ภาคผนวก

กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ
0 2265 6639
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (http://www.onep.go.th/eiathailand/)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6614
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม 0 2265 6854
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
0 2265 6616

รายงานงบการเงิน

ห้องสมุด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://www.onep.go.th/spd/)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6601
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
0 2265 6603-04

0 2265 6526
0 2265 6528

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
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กอง/กลุ่มอิสระ

โทรศัพท์

โทรสาร

กลุ่มงานอุตสาหกรรม

0 2265 6619

0 2265 6616

กลุ่มงานคมนาคม

0 2265 6621-22

0 2265 6616

กลุ่มงานอาคาร

0 2265 6623

0 2265 6616

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน�้ำและเกษตรกรรม

0 2265 6625-26

0 2265 6616

กลุ่มงานพลังงาน

0 2265 6627

0 2265 6616

กลุ่มงานปิโตรเคมี
0 2265 6620
กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
0 2265 6854
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (http://www.onep.go.th/eia/)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6500 ต่อ 6869

0 2265 6616
0 2265 6616
0 2265 6616

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

0 2265 6500 ต่อ 6861

0 2265 6616

กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำ�รายงาน

0 2265 6500 ต่อ 6630

0 2265 6629

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

0 2265 6500 ต่อ 6860

0 2265 6500 ต่อ 6860

กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ

0 2265 6500 ต่อ 6637

0 2265 6629

0 2265 6500 ต่อ 6834

0 2265 6629

0 2265 6533

0 2265 6536

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

0 2265 6535

0 2265 6536

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์

0 2265 6537-38

0 2265 6536

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2265 6539-40
0 2265 6541-42

0 2265 6686
0 2265 6536

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการ

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (http://envfund.onep.go.th/)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6587
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

0 2265 6588-90

กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน
0 2265 6597-98
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
0 2265 6591-93
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
0 2265 6595-96
กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
0 2265 6593-94
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน
0 2265 6600
กองประสานการจัดการการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (http://climate.onep.go.th/)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6650
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
0 2265 6692
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
0 2265 6784
กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก
0 2265 6783
กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
0 2265 6849

0 2265 6588
0 2265 6588
0 2265 6588
0 2265 6588
0 2265 6588
0 2265 6594
0 2265 6599
0 2265 6692
0 2265 6692
0 2265 6692
0 2265 6692
0 2265 6692

สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์

0 2265 6692
0 2265 6567
0 2265 6567
0 2265 6570
0 2265 6572
0 2265 6574
0 2265 6578
0 2265 6578
0 2265 6580
0 2265 6581
0 2265 6584
0 2265 6585

รายงานงบการเงิน

0 2265 6558
0 2265 6556
0 2265 6558
0 2265 6561
0 2265 6685
0 2265 6560

ภารกิจอื่นๆ ที่สำ�คัญ

0 2265 6544
0 2265 6544
0 2265 6544
0 2265 6544
0 2265 6544

ผลการปฏิบัติราชการ

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
0 2265 6785
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (http://eurban.onep.go.th/)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6565
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
0 2265 6566-68
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน
0 2265 6569-70
กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
0 2265 6571-72
กลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ
0 2265 6573-74
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (http://www.onep.go.th/nced/)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6575
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
0 2265 6577
กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
0 2265 6579-80
กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
0 2265 6581-82
กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
0 2265 6583-84
กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
0 2265 6585-86
กองบริหารจัดการที่ดิน (http://www.onep.go.th/land/)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6543
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
0 2265 6544-46
กลุ่มงานนโยบายและแผน
0 2265 6547-48
กลุ่มงานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
0 2265 6549-50
กลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
0 2265 6551
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (http://chm-thai.onep.go.th/index.aspx)
ผู้อำ�นวยการ
0 2265 6553
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
0 2265 6554-56
กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
0 2265 6557
กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
0 2265 6561
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
0 2265 6563
กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
0 2265 6559-60
กลุ่มงานอิสระ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0 2265 6652
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 2265 6632-33
กลุ่มนิติการ
0 2265 6634-35
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
0 2265 6845

โทรสาร

ข้อมูลภาพรวม

กอง/กลุ่มอิสระ
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0 2265 6631
0 2265 6633
0 2265 6635
0 2265 6500
ภาคผนวก
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รายชื่อคณะท�ำงานจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2562
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นางรวีวรรณ ภูริเดช				
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์				
นายสุโข อุบลทิพย์				
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช			

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

คณะท�ำงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นางอรวรรณ ดนัยบุตร				
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์			
นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล				
นางสาวนันท์นภัส เสริฐพรรณนึก		
นายฉัตรชัย อินต๊ะทา				
นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์				
นางพรรณนิภา สืบสิงห์				
นายศิวัช แก้วเจริญ				
นายสกุลยุช ศรุตานนท์				
นางสาวปราวีณา มณีสุต			
นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์			
นางสาวธุวานนท์ ยุกติรัตน			
นางสาวจิรัชยา บำ�รุง			
นายวัลลภ ปรีชามาตย์			
นางสวนิต เทียมทินกฤต			
นางปริย ริมวานิช			
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์			
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์			
นางกิตติมา แสงสี			
นางสาวโสมวรรณ สุขประเสริฐ		
นางสาวพัชรพร นำ�ตระกูลพัฒนา		
นางสาวนิลอุบล ไวปรีชี			
นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา		
นายวิรุฬห์ สัมลีราช			
นายทรงสิทธิ์ คำ�แหงพล			
นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์			
นางสาวทิพวรรณ โพธิวุฒิ			
นางสาววจี ขวัญทองอินทร์			
นางสาวอรวรรณ วัฒนยมนาพร		
นางสาวนิชนันท์ ทองเด็จ			
นายพงศธร พวงสมบัติ			
นางสาวศาลิตา ทับพุ่ม 			
นางสาวฐิติชญาน์ ภาษี			
นายภาคภูมิ ชำ�นาญกิจ			
นายศุภกรณ์ ทองศรี			
นางสาวอักษิพร จันทร์เทวี			
นายปริวรรต ทิพย์เสวต			
นางสาวศิริวรรณ จันทร์ยุ้ย			
นายเฉลิมวุฒิ อุตโน			

ผู้อำ�นวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำ�นาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
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