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นางรววีรรณ ภรูเิดช
เลขาธกิาร

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารจากเลขาธิิการ
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนั
ทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม
ได้ดำ�เนิันัง�นัติ�มนัโยบ�ยเร่ังด่วนั
ของรััฐบ�ล ยุทธศ�สำติร์ัช�ติิ 20 ปีี 

และภ�รักิจหลักของสำำ�นัักง�นัฯ
เพ่� อสำร้ั�งสำมดุลทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิ

และสิำ�งแวดล้อมให้ยั�งย่นั
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.)  เป็น 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีภารกิจ 
เกี่ยวกับการกำาหนดนโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้เกิดความสมดุล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญของสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และ 
การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
รายงานประจำาปี 2563 จะเป็นสื่อกลางให้หน่วยงาน องค์กร และผู้ท่ีสนใจทั่วไป  
ได้รับทราบผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ตลอดจนนำาไปใช้ประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่ อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้  ดิฉันขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้า ท่ี  
ทุก ท่าน รวมถึงทุกภาคส่วน ท่ีมีส่ วนร่ วมและช่วยสนับสนุนการดำ า เนินงาน 
ของสำานักงานฯ ด้วยดีมาโดยตลอด มา ณ โอกาสนี้
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คณะผู้้�บริหาร

นางรวีีวีรรณ ภููริเดช
เลขาธิการ

นายพิิรุณ สััยยะสิัทธิิ์�พิานิช
รองเลขาธิการ

นายมนต์์สัังข์์ ภูู�ศิิริวัีฒน์
รองเลขาธิการ

นายประเสัริฐ ศิิรินภูาพิร
รองเลขาธิการ
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ผู้้�อำำานวยการ

1. นางสัาวีนารีรัต์น์ พัินธ์ุิ์มณี
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2. นายอิิศิรพัินธ์ิ์ กาญจนเรข์า
กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม

3. นางอิินทิรา เอ้ิ�อิมลฉััต์ร
กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื�นท่่เฉพาะ

4. นางกานดา ปยิจันทร์
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

5. นางณัฏฐนิช อัิศิวีภููษิิต์กุล
กองประสานการจััดการ 
การเปล่่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6. นางกิต์ติ์มา ยินเจริญ
กองจััดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ 
และศิลปกรรม

7. นายศิิริชัย เร้อิงฤทธิิ์�
รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ 
กองบริหารจััดการท่่ดิน

8. นางสัาวีจิต์ติ์นันท์ เร้อิงวีีรยุทธิ์
กองจััดการความหลากหลายทางช่วภาพ

9. นางอิรวีรรณ ดนัยบุุต์ร
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

10. นางเสัาวีภูา หิิญชีระนันทน์
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

11. นายณัฐวุีฒิ เปล้�อิงทุกข์์
เลขานุการกรม
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ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญ

กล่�มงานท่ี่�ข้�นตรงกับเลขาธิิการ สผู้.

นางสัาวีมัธิ์ยา รักษิาสััต์ย์
ผู้เช่่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ส่ิงแวดล้อม

(วี�าง)
ผู้เช่่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ระบบประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม

(วี�าง)
ผู้เช่่ยวชาญเฉพาะด้าน 
นโยบายและแผนการจััดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

นางสัาวีนันท์นภัูสั เสัริฐพิรรณนึก
ผู้อำานวยการ 
กลุ่มตรวจัสอบภายใน

นางณัฐิยา ลาภูเลิศิสุัข์
ผู้อำานวยการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสัาวีสุัวีลักษิณ์ จูสัวัีสัดิ�
ผู้อำานวยการกลุ่มนิติการ
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ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญอำงค์ความร้�เฉพาะด้�าน (CK Expert)

นางวีรินธิ์ร คุุณเอินก
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำานาญการ  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม 
ให้ม่ประสิทธิภาพ  
“ร�าง พ.ร.บ. ความหลากหลายที่างช่ี่วภาพ พ.ศ. ...”

นายภูาณุวัีต์ร กมุทชาติ์
ผู้อำานวยการกลุ่มงานความม่ันคงทางช่วภาพ   
กองจััดการความหลากหลายทางช่วภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่ือสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์์องค์กร 
“สผู้. กับการประชี่าสัมพันธ์ิ ย่ค Thailand 4.0”

นางสัาวีวัีลย์นภูา รัชเดช
ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์
สำานักงานเลขานุการกรม

นางสัาวีสัวีรรยา วีรชิน
นักวิชาการเผยแพร่  
สำานักงานเลขานุการกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างกระแสการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
“การจัด้ที่ำาฐานข�อำม้ลอิำเล็กที่รอำนิกส์สิ�งแวด้ล�อำมเมือำง 
และพื�นท่ี่�ส่เข่ยว”

นางปัทมา ดำารงผล
ผู้อำานวยการกลุ่มงานพื�นท่่ส่เข่ยวและนันทนาการ 
กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื�นท่่เฉพาะ

นางสัาวีสุัรีย์พิร เกิดแก�นแก้วี
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำานาญการพิเศษ 
กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื�นท่่เฉพาะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจััดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
“การกำาหนด้ชัี่�นค่ณภาพล่�มนำ�า”
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บ่คลากรท่ี่�ได้�รับรางวัลเชิี่ด้ช้ี่เก่ยรติ
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ข้าราชการด่เด่น
1.  นางสัวีนิต์ เทียมทินกฤต์  

นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำานาญการพิเศษ 
กองจััดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

คนด่ ศร่ สผ. ประจัำาปี
รางวัลโล่ 

เกียรติบัตร  
5. นายประมวีล เฉัลียวี

ผู้อำานวยการกลุ่มนิติการ

6. นายนันทภัูทร แสันณรงค์ุ
เจ้ัาหน้าท่่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

7. นายธิ์นไชย ปานเจริญ
เจ้ัาหน้าท่่ธุรการ 
กองจััดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

8. นางสัาวีลาวัีลย์ กุลหุิ�น
นักทรัพยากรบุคคล  
สำานักงานเลขานุการกรม

4.  นางสัาวีวีลัยภูรณ์ อิรัญญิก
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิิบัติการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เพชรจรัสแสง สผ.
2. นางกานดา ปยิจันทร์

ผู้อำานวยการ 
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

3 นางสัาวีวีจีวีโรบุล แสังสัวี�าง
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำานาญการ 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

9. นางสัาวีอิณุภูรณ์ วีรรณวิีเศิษิ
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิิบัติการ 
กองประสานการจััดการการเปล่่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

10. นางสัาวีนันท์นิชา ศิรีบุาง
เจ้ัาพนักงานธุรการชำานาญงาน 
กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม

11. นางสัาวีวีรรณเพ็ิญ สัอิาดเอีิ�ยม
เจ้ัาหน้าท่่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองจััดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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ข้อมูลภาพรวมองค์กร
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วิสัยทัศน์และพันธกิจั 

วัฒนธรรมและค่านิยมหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงสร้างองค์กร

อำานาจัหน้าท่่

อัตรากำาลัง

งบประมาณ์และผลการเบิกจั่าย

การตรวจัสอบภายใน

การพัฒนาองค์กรและศักยภาพ
บุคลากร
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พันธกิจ (Mission)
1.	 จัดทำานโยบาย	แผน	และมาตรการแบบบรูณาการ	การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม	การรักษาสภาพแวดล้อม
2.	 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน	 หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน 

ในการนำานโยบาย	แผน	มาตรการ	สู่การปฏิบัติ
3.	 ติดตามประเมิน	 เสนอแนะ	 และรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.	 สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
5.	 สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำาเนินงานของประเทศ 

ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	โดยเป็นไปตามภารกิจของสำานักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ในปี	2580

วิสัยทัี่ศน์และพันธิกิจ 

Networking Expertise

Uncovering

Result-Base
Orientation

Awakening
Knowledge

Team
Working

ค่านิยมหลัก
Core Value

N E

A

T U

R

มอ

ง มุง่

แม่น มั่น

ผลประโยชน์ชาติ สร้างเครือข่าย

วัฒนธรรม
Culture

ในหลักการ ในคุณธรรม
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วัฒนธรรม (Culture)
มองผลประโยชน์ชาติ	มุ่งสร้างเครือข่าย	แม่นในหลักการ	มั่นในคุณธรรม

ค่านิยมหลัก (Core Value)
สผ.	 โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์และกำาหนดค่านิยมหลัก	 เพ่ือช่วยให้บุคลากรในองค์กร 
มีแนวความคิด	ความเชื่อ	และปรับพฤติกรรมการทำางานให้เป็นทิศทางเดียวกัน	ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ภายใต้แผนกลยุทธ์ให้ประสบความสำาเร็จ	โดยใช้คำาว่า	NATURE	ซึ่งย่อมาจาก

Networking : มุ�งเน้นการสัร้างเคุร้อิข์�าย มุ่งเน้น
การทำางานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคลและหน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 ประสานการทำางานแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเป็นเครือข่ายร่วมกัน	 ยอมรับในบทบาทหน้าที่ 
ของกันและกัน	 เพ่ือร่วมกันเอื้อเฟื้ อเกื้อกูลให้สามารถ
ทำางานสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

Awakening Knowledge : จติ์ใจใฝ่รู ้หิมั�นพัิฒนา
ต์น มุ่งพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างสม่ำาเสมอ	 

ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 
ทั้งในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเอง	 และความรู้รอบตัว 
ต่าง	ๆ 	(รู้ลึก	รู้กว้าง	และรู้โลก)	พร้อมรับและตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และสามารถพัฒนา
ตนเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก	 ๆ	 ด้าน 
ได้ตลอดเวลา

Team Working : กระต์้อิร้อิร้น ทำางานเป็นทีม  
มุ่ ง เน้นการทำ างานแบบมีส่วนร่วมกับบุคคล 

และหน่วยงานภายใต้องค์กร	 ด้วยความเ ช่ือมั่น 
ในกันและกัน	 สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกันท้ังในการทำางานและการทำากิจกรรมอ่ืน	 ๆ	 
ร่วมกัน	 เพ่ือนำาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
ออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 มีความสมานฉันท์	 
มีความรักและความภูมิใจ	เห็นคุณค่าในองค์กร

Uncovering : ไม�ปกปิด เปิดเผย โปร�งใสั
 บุคลากรมีความซ่ือสัตย์	โปร่งใส	สามารถเปดิเผย 

กระบวนการจัดทำานโยบายและแผน	 การวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 
การจัดสรรเงินกองทุนต่อสาธารณชนได้ตามกฎระเบียบ	 
ข้อบังคับ	รวมถึงมีเอกสารหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้

Result-Based Orientation : มุ�งเป็นเลิศิ 
ในผลการปฏิบุัต์ิงาน บุคลากรมีความชำานาญ	 

ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดย 
ยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก	 มีการใช้หลักวิชาการ
ที่ถูกต้องในการดำาเนินงานไม่เปลี่ยนแปลงผันแปร 
ไปตามปัจจัยภายนอก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทาง 
การเมือง	 และสามารถผลักดันให้นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับ
และดำาเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

Expertise : มีคุวีามเชี�ยวีชาญอิย�างม้อิอิาชีพิ
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และ 

ความชำานาญในเรื่องนั้น	 ๆ	 อย่างถูกต้องและชัดแจ้ง	 
มกีารทำางานโดยใชค้วามรู	้ความชำานาญ	ความเชีย่วชาญ	 
ทักษะ	 และประสบการณ์ที่ถูกต้องและ เหมาะสม 
มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา	 ไม่ปล่อยให้ล่าช้า 
จนก่อความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น	 มีหลักการและ 
จุดยืนในการทำางาน	 และให้บริการด้านนโยบายและ
แผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทีจ่ะทำาใหอ้งค์กรเปน็หนว่ยงานหลกัในการจดัทำานโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ

วัฒนธิรรมและค�านิยมหลัก

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอยีดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
สำานักงานเลขานุการกรม	(สลก.)
โทรศัพท์	0		2265		6526	หรือ	6527
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ประเด็้นย่ที่ธิศาสตร์ 
ภายใต้แผนกลยุทธ์ของ	สผ.	พ.ศ.	2561	-	2580	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2562)	ประกอบด้วย	4	ประเด็น
ยุทธศาสตร์	ดังนี้

ประเด็นยุทธิ์ศิาสัต์ร์ที� 1 
สร้างนวัตกรรมการบริหารจััดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
1.  นโยบาย แผน และมาตรการรัฐสามารถนำาไปกำาหนด 

นโยบายในการบริหารจััดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบรรลุข้อตกลง
ระหว่างประเทศ

2. ผู้รับบริการเชื่อมั่นในนโยบาย แผน มาตรการ และ 
แนวทาง สามารถนำาไปใช้ได้ทันต่อสถานการณ์์ 
ท่่เปล่่ยนแปลง

3.  พัฒนากระบวนการทำางาน โครงสร้าง ระบบงาน  
ระบบเทคโนโลย่สารสนเทศ เพ่ือการบริหารทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณ์าการบนพื�นฐาน 
การวิจััย

ประเด็นยุทธิ์ศิาสัต์ร์ที� 2 
เสรมิสรา้งหุน้สว่นการบรหิารจัดัการสิง่แวดลอ้มเชงิรกุ
ให้ม่ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
1. ทุกภาคส่วนม่ส่วนร่วมในการกำาหนด ขับเคล่ือน

นโยบายการบริหารจััดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และนำาไปสู่การปฏิิบัติ

2. ผู้รับบริการ (หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และ
ภาคสว่นท่่เก่ย่วขอ้ง) ไดร้บับรกิารท่่รวดเร็ว ถกูตอ้ง

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูใหม่้ประสทิธภิาพ และสามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอก

4. บุคลากรม่ความรู้ ความสามารถ สื่อสาร และ
ถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคโนโลย่ได้

ประเด็นยุทธิ์ศิาสัต์ร์ที� 4 
ปรับเปล่่ยนพฤติกรรม (ค่านิยม) ท่่ เ ป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
1.  ประชาชนม่จัิตสำานึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติท่่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างคุ้มค่า

2. ผู้รับบริการ/เครือข่ายม่เครื่องมือ กลไก และ 
ระบบบริหารจััดการด้วยนวัตกรรมท่่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและทันสมัย

3. บุคลากรเกิดความตระหนักและปรับ เป ล่่ยน
พฤติกรรมและค่านิยมในการทำางานท่่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธิ์ศิาสัต์ร์ที� 3 
เสริมสร้างภาพลักษณ์์องค์กรและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม
วัตถุประสงค์ :
1. สงัคมยอมรับ เช่ือมัน่ และนำานโยบาย แผน มาตรการ

ไปปฏิิบัติ/ทำาให้เกิดประโยชน์
2. กระบวนการทำางานสร้างความเชือ่มัน่และนำานโยบาย 

แผน และมาตรการไปสู่การปฏิิบัติ
3. บุคลากรม่ความเช่่ยวชาญ ม่จัิตบริการ และม่ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

018 สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานประจำำาป ี2563



โครงสร�างอำงค์กร
สำานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.)

เลข์าธิิ์การ สัผ.

กอำงย่ที่ธิศาสตร์
และแผู้นงาน

กอำงจัด้การ
สิ�งแวด้ล�อำมธิรรมชี่าติ

และศิลปกรรม

กอำงบริหาร 
จัด้การท่ี่�ดิ้น

กอำงติด้ตามประเมินผู้ล 
สิ�งแวด้ล�อำม

สำานักงาน 
เลขาน่การกรม

กอำงสิ�งแวด้ล�อำมช่ี่มชี่น
และพื�นท่ี่�เฉพาะ

กอำงประสานการจัด้การ
การเปล่�ยนแปลง
สภาพภ้มิอำากาศ

กอำงจัด้การ
ความหลากหลาย

ที่างช่ี่วภาพ

กอำงบริหารกอำงท่ี่น 
สิ�งแวด้ล�อำม

กอำงวิเคราะห์
ผู้ลกระที่บสิ�งแวด้ล�อำม

กอำงพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ผู้ลกระที่บ 

สิ�งแวด้ล�อำม

รอำงเลขาธิิการ สผู้.
(3 ตำาแหน�ง)

กล่�มนิติการ กล่�มพัฒนาระบบบริหาร

กล่�มงานค่�มครอำงจริยธิรรม*กล่�มตรวจสอำบภายใน

ผู้้�เช่ี่�ยวชี่าญเฉพาะด้�าน
สิ�งแวด้ล�อำม

หมายเหตุ :	ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	สผ.	พ.ศ.	2560	ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560
	 *	หน่วยงานจัดตั้งเป็นการภายใน
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อำำานาจหน�าท่ี่� 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พ.ศ.	 2560	 ให้	 สผ.	 มีภารกิจ
เกี่ยวกับการกำาหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 โดยเสนอแนะนโยบายและแผน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งประสานการจัดการเพ่ือนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 
ตลอดจนติดตาม	 ตรวจสอบมาตรการและเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบ 
สิง่แวดลอ้ม	เพ่ือสรา้งความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจของประเทศและสนบัสนนุการพัฒนาทีย่ัง่ยนืและคณุภาพชวีติทีด่	ี 
และประสานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงาน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	โดยมีหน้าที่และอำานาจ	ดังนี้

1 

จัดทำานโยบายและแผนการอนุ รักษ์ 
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

2 

ประสานและจัดทำาแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และดำาเนนิการอืน่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งประสานการจัดการ
เพ่ือนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

3 
ศึกษา	วิเคราะห์	ประสาน	และดำาเนินการ
ให้มีการประกาศเขตพ้ืนที่	และมาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

4 

ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผล
การดำาเนินงานตามนโยบาย	 แผน 
และมาตรการ	 และจัดทำ ารายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

5
ดำ า เนินการ เกี่ ยวกับการวิ เครา ะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น 
จากโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐ
หรือภาคเอกชน	ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้
เกดิผลเสียหายตอ่คณุภาพสิง่แวดล้อม

6
บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ	 เพ่ือสนับสนุนนโยบาย 
แผน	 และมาตรการ	 และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ในทุกภาคส่วน

7
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ในการกำาหนดนโยบาย	 และแนวทาง
การบริหาร ท่ีดินและทรัพยากรดิน	 
ก า ร ว า ง แผนก า รถื อ ค ร อง ที่ ดิ น	 
การสงวนและพัฒนาท่ีดินเพ่ือจัดให้แก่
ประชาชน	 และการสงวนหรือหวงห้าม
ที่ดินของรัฐ

8
ปร ะสานความร่ วมมื อกับองค์กร
ร ะห ว่ างปร ะ เทศแล ะต่ างปร ะ เทศ 
ในการดำาเนินการร่วม	 ด้านนโยบาย
และแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ในการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ก าร ป้องกันแล ะแก้ ไ ขปัญหาด้ าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศ	 การกักเก็บและการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	 รวมทั้ง	 ศึกษา	 วิจัย	 
และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

10
เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น เ พ่ื อ ป ร ะ ก อ บ 
การพิจารณาในการกำาหนดนโยบาย 
และแผน	 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ 
อย่างยั่งยืน	 ตลอดจนดำาเนินการ 
ตามพันธกรณขีองความตกลงระหวา่ง
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพและพ้ืนที่ชุ่มน้ำา

11
ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำาหนด
ให้เป็นหน้าที่และอำานาจของสำานักงาน 
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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อัำตรากำาลัง 
สผ.	มีอัตรากำาลังทั้งสิ้น	 589	คน	ประกอบด้วย	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำา	พนักงานราชการ	พนักงานกองทุน 
สิ่งแวดล้อม	ลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

296
ข้าราชการ

12
ลูกจั้างประจัำา

165
พนักงานราชการ

92
ลูกจั้างโครงการ
พนักงานจั้างเหมา

24
พนักงานกองทุน

สิ่งแวดล้อม

อัตรากำาลังทั�งสิ�น

589
คน

บริหาร

วิชาการ

อำานวยการ

ทั่วไป

สูง 1 
ต้น 3

เช่่ยวชาญ 3 
ชำานาญการพิเศษ 72
ชำานาญการ 103 
ปฏิิบัติการ 83

อาวุโส 3 
ชำานาญงาน 12 
ปฏิิบัติงาน 5

สูง 6 
ต้น 5

อัำตรากำาลังข�าราชี่การ
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งบประมาณและผู้ลการเบิกจ�าย
สผ.	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	เพ่ือ
ดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 และยุทธศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งบประมาณของ	 สผ.	 เป็นวงเงินทั้งสิ้น	 1,219,812,300	 บาท	 สามารถจำาแนกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	 
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดังนี้

งบุประมาณที�ได้รับุจัดสัรรประจำาปีงบุประมาณ พิ.ศิ. 2563 จำาแนกตามแผนงาน	ดังนี้

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 165,964,400 บาท

2 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

334,146,500 บาท

3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 23,084,700 บาท
4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
648,655,500 บาท

5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน	อนุรักษ์	
ฟื้นฟู	และป้องกันการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ

31,164,300 บาท

6 แผนยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ

16,796,900 บาท

ผลการเบุิกจ�ายงบุประมาณ พิ.ศิ. 2563
สผ.	มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น	1,062,586,100	บาท	โดยมีผลการเบิกจ่าย	ณ	วันที่	30	กันยายน	
2562	จำานวนทั้งสิ้น	696,406,075.43	บาท	คิดเป็นร้อยละ	65.64	โดยจำาแนกได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ งบบุคลากร งบดำาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 163.7590 152.3286 122.3601 665.7081 115.6565 1,219.8123
งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

163.7590 152.3286 95.3034 545.8018 105.3933 1,062.5861

ผลเบิกจ่าย 165.6649 121.6822 11.6031 313.0855 84.3703 696.4060

คิดเป็นร้อยละ 101.16 79.88 12.17 57.36 80.05 65.54

 งบบ่คลากร งบด้ำาเนินงาน งบลงที่่น งบอำ่ด้หน่น งบรายจ�ายอำื�น รวม

101.16% 79.88% 12.17%

57.36%

80.05%

65.54%งบประมาณ์ท่่ได้รับจััดสรร
งบประมาณ์หลังโอนเปล่่ยนแปลง
ผลเบิกจั่าย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื�นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์

แผู้นภ้มิแสด้ง
จำานวนงบประมาณ
ที่่�ได้�รับการจัด้สรร

14%

27%

59%

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอยีดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำานักงานเลขานุการกรม	(สลก.)
โทรศัพท์	0	2265	6525
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การตรวจสอำบภายใน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ	 
พ.ศ.	 2561	 การตรวจสอบภายใน	 หมายถึง	 การให้ความเช่ือม่ันและให้คำาปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ	 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดำาเนินงานของส่วนราชการ	 สนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้	 ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีให้ความเช่ือม่ันแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานภายใน	 สผ.	 
(หน่วยรับตรวจ)	 เพ่ือเป็นข้อมูลต่อฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ	 ในด้านการให้ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 การให้ 
ความเช่ือม่ัน	และให้คำาปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเปน็อิสระโดยการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หิลักการปฏิบุัต์ิงานต์รวีจสัอิบุภูายใน 
สผ.	พิจารณาภายใต้	4	องค์ประกอบ	ได้แก่	

การดำาเนินงานต์รวีจสัอิบุภูายใน ประจำาปีงบุประมาณ พิ.ศิ. 2563 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำาหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ	พ.ศ.	2561	กลุ่มตรวจสอบภายใน	สผ.	ได้ดำาเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในจำานวน	11	เรื่อง	ได้แก่

1.	 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
2.	 ตรวจสอบการเงิน	การบัญชี	ด้านการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Payment)	
3.	 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุ	
4.	 ตรวจสอบควบคุมวัสดุ	ครุภัณฑ์	และรถราชการ
5.	 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำาระของส่วนราชการ	
6.	 ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ	สผ.	
7.	 ตรวจสอบการดำาเนินงานในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
8.	 ตรวจสอบการดำาเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อม	
9.	 ตรวจสอบการดำาเนินงานของกองทุนสวัสดิการ	สผ.
10.	ติดตามผลการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
11.	ติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562

ผลการดำาเนินการต์รวีจสัอิบุ 
เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 มติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	 และกลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม	เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนด

ข้อทักท้วง ข้อสังเกตจัาก
สำานักงานตรวจัเงินแผ่นดิน 
นโยบายรัฐบาล และมติ 
คณ์ะรัฐมนตร่ 

1 4 แผนการตรวจัสอบหรือ 
แนวทางการตรวจัสอบ
ของกลุ่มตรวจัสอบภายใน 
สป.ทส.

3 ยุทธศาสตร์ สผ.  
นโยบายเลขาธิการ  
สผ.

แนวทาง 
การตรวจัสอบ
ประจัำาปีของ 
กรมบัญช่กลาง 

2

สอบถามรายละเอยีดและขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท้ี่
กลุ่มตรวจสอบภายใน	(กตภ.)		
โทรศัพท์	0		2265		6652
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การพัฒนาอำงค์กรและศักยภาพบ่คลากร
การจัดการอิงคุ์คุวีามรู้ (KM) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้	สผ.	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	
และสามารถนำาองคค์วามรูม้าประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัริาชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง	รวดเร็ว	และเหมาะสมกับสถานการณ ์
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	 สร้างวิสัยทัศน์	 และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร	 
สผ.	 ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยมีการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการ 
ความรู้	สผ.	(KM	Action	Plan)	และกิจกรรม	ดังนี้

1. การพัิฒนาศิักยภูาพิบุุคุลากรด้านการจัดการคุวีามรู้ (KM Team) สผ.	 ได้ถอดบทเรียนด้านการจัดการ 
ความรู้ของ	 3	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 
และสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	และถ่ายทอดให้บุคลากร	สผ.	เพ่ือนำาไปปรับใช้กับบริบทของ	สผ.	เช่น	 
แนวทางการคัดเลือกการปฏิบัติที่ดีเลิศ	 การส่งเสริมการจัดทำา	 One	 Page	 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้	 
และการเผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้	สผ.	(ONEP	KM)	เป็นต้น	

2. การพัิฒนากระบุวีนการการจัดการคุวีามรู้เป็นมาต์รฐานสัอิดคุล้อิงกับุเกณฑ์คุุณภูาพิการบุริหิารจัดการภูาคุรัฐ  
(PMQA) คัดเลือกองค์ความรู้ที่สำาคัญ	 (CK)	 ของ	 สผ.	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 และจัดทำาคู่มือ
การปฏิบัติงานองค์ความรู้ท่ีสำาคัญ	 ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	
ทั้งหมด	4	เรื่อง	ได้แก่	(1)	การกำาหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา	โดย	นางวรินธร	คุณเอนก	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ชำานาญการ	(2)	ร่าง	พ.ร.บ.	ความหลากหลายทางชีวภาพ	พ.ศ.	....	โดย	นายภาณุวัตร	กมุทชาติ	ผู้อำานวยการ 
กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ	(3)	สผ.	กับการประชาสัมพันธ์	ยุค	Thailand	4.0	โดย	นางสาววัลย์นภา	 
รัชเดช	ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์	และนางสาวสวรรยา	วรชิน	นักวิชาการเผยแพร่	 
(4)	การจดัทำาฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสส์ิง่แวดลอ้มเมอืงและพ้ืนทีส่เีขียว	โดย	นางปทัมา	ดำารงผล	ผูอ้ำานวยการ 
กลุ่มงานพ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ	และนางสาวสุรีย์พร	เกิดแก่นแก้ว	นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

3. การยกระดับุใหิ้ สัผ. เป็นอิงคุ์กรแหิ�งการเรียนรู้ (Learning Organization) ได้จัดกิจกรรม	ONEP	KM 
Day	2563	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2563	โดยจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ของกอง/กลุ่มอิสระ	นำาเสนอ 
ผลการดำาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ	 สผ.	 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ	
และผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เฉพาะด้าน	(CK	Expert)	โดยมีผู้เข้าร่วม	200	คน

4. การจดักจิกรรมการจดัการคุวีามรู ้ในรปูแบุบุข์อิงการบุรรยาย การอิบุรมสััมมนา และการศิกึษิาดงูาน ไดจ้ดั 
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร	รวม	32	ครั้ง	มีหัวข้อสำาคัญ	เช่น	แนวทาง
การจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน	 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	ขอ้ควรระวงัในการบริหารสญัญาและการตรวจรับพัสดุ	การบริหารจดัการเว็บไซตด์ว้ย	Wordpress	
และองค์กรสร้างสุข	

5. การพัิฒนาและประยกุต์์ใช้ระบุบุเทคุโนโลยีสัารสันเทศิเพ้ิ�อิสันบัุสันนุจดัการอิงคุค์ุวีามรู้อิย�างมปีระสิัทธิิ์ภูาพิ  
ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ	 ONEP	 KM	 Application	 ให้แก่บุคลากร	 เมื่อวันที่	 23	 กันยายน	 2563	 
เพ่ือให้บุคลากรของ	สผ.	สามารถเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การจัดอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนาสามารถ
นำาความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมในองค์กร	 และ 
ตรงกับความต้องการของประชาชน	 ผู้ใช้บริการ	 ตามภารกิจและหน้าที่ของ	 สผ.	 รวมถึงการเพ่ิมพูนความรู้	 
และประสบการณ์ในชีวิตประจำาวันในด้านต่าง	 ๆ	 ให้แก่บุคลากร	 ซึ่งมีการจัดอบรมและสัมมนา	 รวมทั้งการศึกษา 
ดูงาน	และเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก	ดังนี้

การอบรมและสัมมนา ระยะเวลา
การฝึกอบรมหลักสูตร	“สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม	และ	พ.ร.บ.	เงินทดแทน” 25	ธันวาคม	2562
การฝึกอบรมหลักสูตร	“เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานสนับสนุน	:	สะดวกผู้ให้	ใส่ใจผู้รับ” 31	มกราคม	-	2	กุมภาพันธ์	2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุ” 10	-	11	สิงหาคม	2563
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การจัดทำาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ	 
และบุคลากรภาครัฐ	สผ.”

17	-	19	สิงหาคม	2563

โครงการฝึกอบรม	“ONEP	ก้าวหน้า	พัฒนาสู่	4.0” 18	-	19	กันยายน	2563

การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอก ระยะเวลา
หลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา	904	“หลักสูตรประจำา”	รุ่นที่	4/62	“เป็นเบ้า	เป็น	แม่พิมพ์” 5	พฤศจิกายน	-	24	ธันวาคม	2562
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมระดับสูง

26	พฤษภาคม	-	5	มิถุนายน	2563

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 สำาหรับนักบริหาร
ระดับสูง	รุ่นที่ 24

กรกฎาคม	2563	-	มิถุนายน	2564

หลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง	(นบทส.	รุ่นที่	2) 23	-	24,	29	-	31	กรกฎาคม	 
และ	5	-	13	สิงหาคม	2563

หลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม	รุ่นที่ 6 17	-	18	สิงหาคม	2563
หลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา	904	(Upgrade) 17	-	19	สิงหาคม	2563
หลักสูตร	Advance	ด้าน	Performance,	Operation	and	Management 17	-	23	สิงหาคม	2563
หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2	-	4	กันยายน	2563
หลักสูตรการเพ่ิมศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่	รุ่นที่ 1 7	-	11	กันยายน	2563
หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 8	-	10	กันยายน	2563
หลกัสูตรเทคนคิการเขยีนหนงัสือราชการและการรบัสง่ทางระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส	์รุน่ที ่3 3	-	4		 กันยายน	2563
หลักสูตรกฎหมายปกครองสำาหรับผู้บริหาร 14	-	18		 กันยายน	2563
หลักสูตรการออกแบบและการชักตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม 28	-	29		กันยายน	2563

หมายเหตุ
เว็บไซต์	 :	 สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำานักงานเลขานุการกรม	(สลก.)
โทรศัพท์	0		2265		6525
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ผลการดำาเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ	(มาตรา	44) 
ประจำาปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2563

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
 01	 การดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
	02	 การดำาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร 
		 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	03	 การพัฒนา	ปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	และการดำาเนินการ 
		 ด้านกฎหมาย
	04	 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
	05	 การดำาเนินงานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
	06	 การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
	07	 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
	08	 การตดิตามประเมนิผลนโยบาย	แผน	มาตรการ	การรายงาน 
		 สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม	และการติดตามข้อเสนอแนะ 
		 เชิงนโยบาย
	09	 การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
	10	 การบริหารจัดการที่ดิน
	11	 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	12	 การจัดทำานโยบาย	 แผน	 มาตรการ	 และการขับเคลื่อน 
		 ไปสู่การปฏิบัติ
	13	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	14	 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ
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ผู้ลการด้ำาเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	
(มาตรา	44)	ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	2563
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 มมีติเหน็ชอบกับการประเมนิส่วนราชการ และข้าราชการพลเรือน
ในความรับผดิชอบของฝา่ยบริหารตามคำาสั่งของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ท่ี 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำานักงาน ก.พ.ร.)  
เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ สผ. ครัง้ท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ได้มมีติรบัทราบตัวชีวั้ดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สผ. ท้ัง 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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ตัวช้ีวัด น้ำาหนัก
(ร้อยละ)

เป้าหมาย
ผลการดำาเนินงาน คะแนน

ท่ีได้
คะแนน

ถ่วงน้ำาหนักข้ันต่ำา (25) ข้ันมาตรฐาน (75) ข้ันสูง (100)
1 ปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน	และคมนาคมขนส่ง
ลดลง	

25 51	
MTCO2eq

51.72 
MTCO2eq

53
MTCO2eq

57.84
MTCO2eq

100.00 25

2 ร้อยละของโครงการท่ีรักษา
มาตรการตามรายงาน	EIA	

25 ร้อยละ	57.48 ร้อยละ	58.55 ร้อยละ	62 ร้อยละ	63.24 100.00 25

3 ความสำาเร็จของการพัฒนา
กฎหมายลำาดับรอง 
ท่ีออกตามความใน	พ.ร.บ.	 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2561

25 เปน็ไปตามแผน	 
4	ฉบับ

ดำาเนินการได้ดีกว่า
แผน	1	ฉบับ

ดำาเนินการได้ดีกว่า
แผน	2	ฉบับ

ดำาเนินการได้ดีกว่า
แผน	2	ฉบับ	

100.00 25

4 ความสำาเร็จของการประกาศ
พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม	

20 เปน็ไปตามแผน	 
3	พ้ืนท่ี

มากกว่าแผน	1	
พ้ืนท่ี

มากกว่าแผน	2	
พ้ืนท่ี

มากกว่าแผน	2	
พ้ืนท่ี

100.00 20

5 ความสำาเร็จของการจัดทำา	 
Big	Data	ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

5 1.	ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรทางบก	 
ส่ิงแวดล้อม	 
ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ัง	และ
ทรัพยากรน้ำา	 
ครบถ้วนและ 
เปน็ปัจจุบัน

2.	มีการจัดทำา 
ระบบสนับสนุน	 
การตัดสินใจ	เพ่ือใช้
สนับสนุนผู้บริหาร	 
จำานวน	2	โจทย์	 
(ด้านทรัพยากร 
ทางบก:	พ้ืนท่ีสี
เขียว)	 
และ 
(ด้านส่ิงแวดล้อม:	
สถานการณ์ 
ฝุ่นละออง	 
PM2.5	/	PM10)	

1.	ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรทางบก	 
ส่ิงแวดล้อม	
ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง	 
และทรัพยากรน้ำา	 
ครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน	

2.	มีการจัดทำา 
ระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจ	เพ่ือ
ใช้สนับสนุนผู้บริหาร
เพ่ิม	จำานวน	1	
โจทย์	 
(ด้านทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ัง:	 
สถานภาพ 
การเปล่ียนแปลง
ชายฝ่ังทะเล)	 
รวมเป็น	3	โจทย์	

1.	ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรทางบก	 
ส่ิงแวดล้อม	 
ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ัง	และ
ทรัพยากรน้ำา	 
ครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน	

2.	มีการจัดทำา
ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ		 
เพ่ือใช้สนับสนุน 
ผู้บริหารเพ่ิม	1	
โจทย์	 
(ด้านทรัพยากรน้ำา: 
ศักยภาพน้ำาใน 
พ้ืนท่ีภัยแล้ง)	 
รวมเป็น	4	โจทย์

3.	มีผลประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระดับผู้
บริหาร	 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	70

1.	ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรทางบก	 
ส่ิงแวดล้อม	 
ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ัง	และ
ทรัพยากรน้ำา	 
ครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน	

2.	มีการจัดทำา 
ระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจ	เพ่ือ
ใช้สนับสนุนผู้
บริหาร	จำานวน	4	
โจทย์	

3.	มีผลประเมิน 
ความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งาน 
ระดับผู้บริหาร	 
ร้อยละ	92.16

100.00 5

คะแนนรวม 100

สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

ผลการดำาเนนิงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
ระดับคุณภาพ	ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ตั้งแต่	90.00	-	100.00
ระดับมาตรฐาน	มาตรฐานขั้นสูง	ส่วนราชการที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ตั้งแต่	75.00	-	89.99
มาตรฐานขั้นต่ำา	ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ตั้งแต่	60.00	-	74.99
ระดับต้องปรับปรุง	ส่วนราชการที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ	ต่ำากว่า	60.00

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพร.)
โทรศัพท์	0	2265	6513
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ผู้ลการด้ำาเนินงานท่ี่�สำาคัญ 

การเผยแพร่
Facebook	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/
onep.gov.th

การดำาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
การขับเคลื่อนการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การประชุมคณะทำางานขับเคล่ือนการดำาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ 
การบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน เพื่อขับเคล่ือนการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 12 ร่วมกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ในการประชุมคณะทำางานขับเคล่ือนการดำาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ 
การบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2563 โดยมีเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน และ 
นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธกิาร สผ. เป็นรองประธาน และนางสาวนารีรัตน์  พันธุม์ณี ผู้อำานวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะทำางานฯ โดยท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ (1) เห็นชอบแผนขับเคล่ือน 
การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2580 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1) (2) เห็นชอบการเพิ่มผู้แทนจากสำานักงาน
ทรัพยากรน้ำาแห่งชาติเป็นองค์ประกอบ ในคณะทำางานฯ (3) รับทราบผลการดำาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการผลิต 
และการบริโภคท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2560 - 2579 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ (4) รับทราบข้อมูลประกอบการ 
จัดทำารายงานผลการทบทวนการดำาเนินการตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary  
National Review: VNR) ของไทย ปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต 
และการบริโภคท่ียั่งยืน

01

สอบถามรายละเอยีดและขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท้ี่
กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(กยผ.)
โทรศัพท์	0		2265		6611
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02

การดำาเนินงานตามแผนการปฏิิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
การจัดที่ดินทำากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ดำาเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำา
ด้านการถือครองท่ีดิน และแก้ไขปัญหาการไร้ท่ีดินทำากินของเกษตรกรและการรุกล้ำาเขตป่าสงวน โดยกำาหนดมาตรการ
กระจายสิทธิการถือครองให้ชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม ท่ีอยู่มาก่อนประกาศเขตป่าไม้ได้อยู่อาศัยและทำากินอย่างถูกต้อง 
ภายใต้การรับรองสิทธิร่วมชุมชนและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้มิใช่เกษตรกร  
โดยได้ดำาเนินการตามนโยบายการจัดท่ีดินทำากินให้ชุมชนภายใต้ คทช. ตามความในมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 กำาหนดให ้ คทช. มหีนา้ท่ีและอำานาจในการกำาหนดมาตรการหรอืแนวทาง
การกระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเปน็ธรรม ซ่ึงรวมถึงรูปแบบการจัดท่ีดินในลักษณะแปลงรวมโดยมใิหก้รรมสทิธิ ์หรอืรูปแบบ 
ลักษณะอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี คทช. กำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยมีกรอบการดำาเนินงาน 
ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้  

1) การจัดหาท่ีดิน : จัดหาท่ีดินเพื่อจัดให้แก่ราษฎรผู้ท่ีไม่มีท่ีดินทำากิน ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติท่ี คทช. กำาหนด 

2) การจัดคนลง : การจัดท่ีดินให้แก่ผู้ท่ีไม่มีท่ีดินทำากิน ในรูปสหกรณ์ ชุมชน หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยมิให้ 
กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ หรืออยู่อาศัยทำากินตามกฎหมายของประเภทท่ีดิน และการจัดต้ังกลไก 
การบริหารจัดการท่ีดิน 

3) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ : ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ มีรายได้และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ภายใต้กรอบการดำาเนินงาน  
6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาท่ีดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพื้นฐานข้อมูล Zoning (2) การพัฒนา 
แหลง่น้ำาและการพฒันาปจัจัยพื้นฐาน (3) การสง่เสรมิและพฒันาอาชพี การจัดทำาเมนอูาชพีเชงิบูรณาการ (4) การสง่เสรมิ 
การรวมกลุ่ม (5) การสนับสนุนเข้าถึงแหล่งทุน และ (6) การส่งเสริมและจัดทำาบัญชีครัวเรือน 

กลไกการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการจัดที่ดินทำากินให้ชุมชน 
โดยมีนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง  
แหง่พระราชบญัญติัว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ภายใต้ คทช. เพื่อเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานจัดท่ีดินทำากินให้ชุมชน จำานวน 9 คณะ ดังนี้ 

การจััดหาท่่ดิน การจััดท่่ดิน การส่งเสริมพัฒนา
อาช่พและการตลาด

นโยบายท่่ดินจัังหวัด 
(คทช. จัังหวัด)

กลั่นกรองกฎหมาย 
การบริหารจััดการท่่ดิน 

และทรัพยากรดิน 

1 2 3 4 5

ปรับปรุงแผนท่่แนวเขตท่่ดินของรัฐแบบบูรณ์าการ
มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไข

ปัญหาแนวเขตท่่ดินของรัฐ

นโยบาย แนวทาง 
และมาตรการ 

การบริหารจััดการท่่ดินและ
ทรัพยากรดิน

กำากับ ติดตาม
และประเมินผล

สารสนเทศท่่ดิน 
และทรัพยากรดิน

6 7 8 9
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ลำาดับุ ประเภูทที�ดิน
เป้าหิมาย ปี 2558 - 2563 อิอิกหินังส้ัอิอินุญาต์แล้วี สั�งเสัริมและ

พัิฒนาอิาชีพิ
(พ้ิ�นที�)พ้ิ�นที� จังหิวัีด เน้�อิที� (ไร�) พ้ิ�นที� จังหิวัีด เน้�อิที� (ไร�)

1. ป่าสงวนแห่งชาติ 322 62 1,489,288-1-
08.85

137 57 643,124-1-92.06 97

2. ป่าชายเลน 453 21 23,285-0-63.20 59 10 14,958-1-20.20 31
3. ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 74 16 73,982-0-10 21 8 19,595-3-37 24
4. ท่ีดินสาธารณประโยชน์ 51 20 13,658-3-50.8 11 6 4,716-0-05 16
5. ท่ีราชพัสดุ 7 6 6,822-1-94 2 2 41-3-00 2
6. ท่ีดินสงวนเพ่ือกิจการนิคม	 

ในนิคมสร้างตนเอง
31 26 8,466-2-85 22 19 4,768-1-16 6

รวมท้ังส้ิน 938 70 1,615,467-3-10.15 252 66 687,204-3-15.26 176

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กองบริหารจัดการที่ดิน	(กบด.)
โทรศัพท์	0	2265	6547

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีลุ่มน้ำาภาคใต้ ให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพ้ืนท่ี  
และให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีแผนปฏิบัติการเพื่อฟื้ นฟู อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาท่ีตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเครือข่าย และ 
ภาคประชาชน การดำาเนินโครงการฯ 2 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที ่1 การประเมินสถานภาพลุ่มน้ำาภาคใต้ 5 ลุ่มน้ำาหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำาเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ ์ลุ่มน้ำาชายฝั่ งทะเล 
ตะวันออกตอนบน ลุ่มน้ำาชายฝั่ งทะเลตะวันออกตอนล่าง และลุ่มน้ำาชายฝั่ งทะเลตะวันตก โดยจัดทำาผลการประเมิน
สถานภาพลุ่มน้ำาหลักและลุ่มน้ำาสาขา แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำา และฝึกอบรม 
การใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล การใช้แบบจำาลองสำาเร็จรูป และการประมวลผลให้แก่เจ้าหน้าท่ีและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การจัดการลุ่มน้ำา 

กิจกรรมที ่2 การทำาแผนปฏิบติัการฯ 5 พื้นที ่ในลุ่มน้ำาภาคตะวันตกและลุ่มน้ำาภาคกลาง ได้แก่ อำาเภอท่ายาง บ่อพลอย  
ด่านช้าง หนองบัว และแม่เปิน โดยจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อแผนปฏิบัติการฯ ท่ียกร่างขึ้น ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  
ตามข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการรับฟังความเห็น และนำาแผนปฏิบัติการฯ ไปหารือกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ ท้ังนี้ ผลจากการดำาเนินโครงการใช้สนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อฟื้ นฟู อนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาได้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

ท้ังนี้ ได้จัดท่ีดินทำากินให้แก่ประชาชนไปแล้ว 257 พื้นท่ี 65 จังหวัด 56,758 ราย และมีพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพแล้ว 176 พื้นท่ี 60 จังหวัด และกำาหนดเป้าหมายการจัดท่ีดินทำากินให้ชุมชน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2563 
จำานวน 938 พื้นท่ี 70 จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 1,615,467-3-10.15 ไร่ 

สรุปพื้นท่ีเป้าหมายดำาเนินการจัดท่ีดินทำากินใหชุ้มชน
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา	 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(กยผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6743

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟัง 
ความเห็นต่อตัวชี้วัดในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำา

การประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการฯ ลุ่มน้ำา

กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำาลำาธาร

การเผยแพร่
รายงานการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำา	 
แผนปฏิบัติการ	ระบบประเมินสถานภาพลุ่มน้ำา	และคู่มือ

การผลักดันพ้ืนที่ป่าไม้ให้เป็นมรดกโลก
การจัดทำาเอกสารการนำาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรเีทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลก  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำานวนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลาง -  
ระยะยาวของรัฐบาล และจัดทำา (ร่าง) เอกสารนำาเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก (Nomination Dossier) และ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งท่ี 3/2562  
เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 ได้พิจารณา (ร่าง) คำาสั่งแต่งต้ังคณะทำางานเพื่อขับเคลื่อนการนำาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
เพื่อขอข้ึนทะเบียนเปน็มรดกโลก และมมีติมอบหมายใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดย สผ. หารอืร่วมกบั 
กระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำางานเพ่ือขับเคล่ือนการนำาเสนอแหล่งมรดก 
ทางวัฒนธรรม เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก รวมท้ังประสานรายละเอียดการดำาเนินการต่อไป

ในปี พ.ศ. 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม) ในฐานะประธานอนุกรรมการมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรม ได้ลงนามในคำาสัง่แต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือขบัเคลื่อนการนำาเสนอแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมเมอืงโบราณศรเีทพ  
เป็นมรดกโลก เมื่ อวันท่ี 10 มกราคม 2563 ท้ังนี้  สผ. ได้จัดสรรงบประมาณประจำาปี ในการดำาเนินการจัดทำา 
เอกสารนำาเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก โดยมอบหมายให้สมาคมอิโคโมสไทย  
เป็นผู้ดำาเนินการ และเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ผู้แทน สผ. และสมาคมอิโคโมสไทย ได้เข้าร่วมชี้แจงและทำาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนำาเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับอำาเภอและนายกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน อำาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประกอบการจัดทำา (ร่าง) เอกสารการนำาเสนอเมืองโบราณศรีเทพ  
เป็นมรดกโลก (Draft Nomination Dossier) และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	
(กธศ.)	โทรศัพท์	0	2265	6585

การปฏิรูปกลไกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเช่ือมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่ อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลและข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในระบบ 
คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธภิาพ  
ได้มาตรฐาน และมีความสมบูรณ์ในการให้บริการข้อมูล และครอบคลุมความต้องการการใช้งาน โดยมีหน่วยงานหลัก 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิจัย นักวิชาการ ในพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
ท่ีสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หรือ “Thailand Biodiversity Information 
Facility (THBIF)” เป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 - 2565 เรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีกำาหนดให้  
สผ. เป็นหน่วยงานหลักโดยมีการดำาเนินงาน ดังนี้ (1) ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย  
(http://thbif.onep.go.th/) ปัจจุบันมีการแสดงผลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ จุลินทรีย์ รวมถึงทะเบียน 
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ิน ผู้เชี่ยวชาญ สถานภาพการคุกคาม สถานภาพการคุ้มครองตามกฎหมาย พิกัดธนาคารพันธุกรรมและ
พิพิธภัณฑ์ และงานวิจัยท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว โดยให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบ  
Open API (2) การปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จากจำานวนหน่วยงานภายในและต่างประเทศท่ีมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับคลังข้อมูลฯ รวม 12  
หน่วยงาน (3) ศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบคลังข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้รองรับข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงพื้นท่ี 2 พื้นท่ี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำาบลชุมพล อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่ อเป็นการขยายการบูรณาการในเชิงพื้ นท่ี ให้เกิดการรวบรวม
ข้อมูลเ ชิง พ้ืนท่ีและส่งเสริมให้ เ กิดการใช้ประโยชน์กับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น และพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบคลังข้อมูลฯ และสนับสนุนการทำางานของผู้เช่ียวชาญ 
ผ่านแพลตฟอร์มผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ระบบคลังข้อมูลให้บริการข้อมูลท่ีมีมาตรฐานและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในการให้ 
บริการเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ สผ. มุ่งมั่นท่ีจะขยายเช่ือมต่อเครือข่ายข้อมูลสิ่งมีชีวิต ผู้เช่ียวชาญ และงานวิจัยกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยสามารถให้บริการและ 
เผยแพร่ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสำาหรับการทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศไทย
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0	2265	6683

การประชุมนำาเสนอผลการดำาเนินงานโครงการ

การเผยแพร่
http://thbif.onep.go.th/

การปฏิรูประบบและกลไกการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(รายงาน EIA/EHIA)
(1) การทบทวนโครงการหรอืกิจการหรอืการดำาเนินการใดของรฐัหรอืทีร่ฐัจะอนุญาตใหผู้ใ้ดดำาเนินการ ตามมาตรา  
48 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่าด้วยการกำาหนดให้โครงการหรือกิจการหรือ
การดำาเนินการใดต้องจัดทำารายงาน EIA/EHIA และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำารายงาน EIA/EHIA และ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำาเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศ ทส. ข้างต้น โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
จากกลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ (บริษัทเอกชน สมาคม ในฐานะเจ้าของโครงการ) หน่วยงานของรัฐ  
(ในฐานะเจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุมัติอนุญาต และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) และเจ้าหน้าท่ี สผ. โดยการจัดประชุม 
สัมมนา การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำาเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดำาเนินการ ตามมาตรา 48  
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 จำานวน 3 ครั้ง ได้แก่  
(1) ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน (2) ด้านเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม และด้านพลังงาน และ  
(3) ด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตรเคมี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) จึงได้ปรับรูปแบบการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา เป็นการจัดทำาหนังสือขอความเห็น 
จากหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย คือ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำาและเกษตรกรรม คมนาคม และ 3 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (กลุ่มบริษัท 
ท่ีปรึกษา สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม) 

การประชุมสัมมนาโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

การประชุมสัมมนาโครงการด้านอุตสาหกรรมและด้านปิโตรเคมี

การประชุมสัมมนาโครงการด้านเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม และด้านพลังงาน

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กพส.)
โทรศัพท์	0	2265	6500	ต่อ	6834

การเผยแพร่
วารสารข่าว	สผ.	 
หมวดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปีท่ี	22	ฉบับท่ี	1	(มกราคม	-	เมษายน	2563)
http://www.onep.go.th/eia
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พิธีการเปิดการอบรม การบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กพส.)
โทรศัพท์	0	2265	6500	ต่อ	6834

การเผยแพร่
วารสารข่าว	สผ.	หมวดการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปีที่	22	ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม	–	สิงหาคม	2563)
http://www.onep.go.th/eia

ผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท้ังหมด สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ (1) ควรกำาหนดให้จัดทำาเป็นรายงาน
ประเภทอ่ืน เช่น IEE/Code of Practice (CoP)/Environmental Checklist (EC) หรือควรปรับออกจากการกำาหนดให้ 
จัดทำารายงาน EIA/EHIA เน่ืองจากมีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้ว (2) ข้อกำาหนดการจัดทำารายงาน EIA/EHIA ปัจจุบัน 
มีความเหมาะสมดีแล้ว และ (3) ควรปรับปรุงแก้ไขหรือทำาให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น กำาหนดคำานิยาม/แก้ไขชื่อและขั้นตอน 
การเสนอรายงานให้สอดคล้องกับหน่วยงานอนุมัติอนุญาต/ศึกษาข้อมูลเพ่ือประกาศเพ่ิมเติม เป็นต้น ท้ังนี้ สผ. จะนำา 
ข้อมูลท่ีได้ไปประกอบการดำาเนินการตามแผนการทบทวนประกาศตามมาตรา 48 วรรคท้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โดยจะลงพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชนในระดับภูมิภาคต่อไป

(2) การอบรม เรือ่ง ความรูเ้กีย่วกับการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมตาม พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
ฉบบัที ่ 2 พ.ศ. 2561 และบทบาททีเ่กีย่วข้องใหกั้บองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและ 
ขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
กบัสิง่แวดล้อม สว่นท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทของ อปท. ท่ีได้กำาหนดใหก้ระบวนการการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (EIA)  
เป็นเคร่ืองมือ มาตรการสำาคัญท่ีช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนท้องท่ี ให้ประชาชนมีความพร้อมในการรองรับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาโครงการ หรือกิจการนั้นๆ ได้อย่างรอบด้าน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ EIA การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังบทบาทหน้าท่ีของ อปท. และหน่วยงานราชการ
ในพื้นท่ีต่อกระบวนการ EIA และสามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เช่น  
ประกอบการพิจารณาในการอนุมัติ/อนุญาต โครงการท่ีต้องมีการจัดทำารายงาน EIA/EHIA ในพื้นท่ีของตนเอง  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อปท. และหน่วยงานราชการในพื้นท่ี 10 จังหวัด ในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาชั้น 1 (จังหวัดลำาปาง  
แม่ฮ่องสอน ตรัง พัทลุง จันทบุรี เพชรบูรณ์ ราชบุรี อุบลราชธานี เลย และน่าน)

การจัดทำากรณีศึกษาเมืองต้นแบบ ระดับท้องถิ่นและชุมชน
(1) โครงการผลักดันการจัดทำาผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมือง (เทศบาลหรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) มีผังชุมชนเป็นเครื่องมือ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน  
และเพื่อให้เมืองมีข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว 
อยา่งยัง่ยนื โดยดำาเนนิงานในพ้ืนท่ีเทศบาลเมอืงพนสันคิม อำาเภอพนสันคิม โดยเนน้การมส่ีวนรว่มของทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง  
ท้ังนี้ สผ. ได้ส่งมอบผังชุมชนฯ แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นท่ีนำาร่องท่ีส่งเสริมการดำาเนินงานตามผังชุมชนฯ และแผน 
ปฏิบัติการเพื่อรักษาพื้นท่ีสีเขียวในเมือง มาตรการ และวิธีการนำาไปปฏิบัติ เพื่อใช้ในการกำาหนดทิศทางการดูแลรักษา 
และพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีโล่ง ให้กับเทศบาลเมืองพนัสนิคม เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2563 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็น (ร่าง) ผังชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง

การประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อกำาหนดนิยาม

การประชุมเปิดตัวโครงการและรับฟัง
ความเห็น ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด

การประชุมระดมความคิดเห็นของแต่ละจังหวัด
ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด

การประชุมเผยแพร่โครงการ

(2) โครงการจัดทำาแผนผังภูมินิเวศเพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเมืองและ 
ชุมชนชนบทของประเทศไทยมีการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ  
เริ่มดำาเนินการในพื้นท่ีภาคเหนือ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา แพร่ ลำาปาง  
ลำาพูน และอุตรดิตถ์เป็นภาคแรก โดยได้จัดทำา ผังแนวคิดการจัดทำาแผนผังภูมินิเวศของพื้นท่ีภาคเหนือตามขอบเขต 
พื้นท่ีลุ่มน้ำาของประเทศท่ีเหมาะสมต่อการใช้พ้ืนท่ีทางภูมินิเวศ เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา มาตรการการใช้พื้นท่ีทางภูมินิเวศ และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศในพื้นท่ีภาคเหนือ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กร 
เครือข่าย ชุมชน และประชาชน

ท้ังนี้ แผนผังภูมินิเวศของพื้นท่ีภาคเหนือ และการกำาหนดมาตรการ เกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ท่ีเหมาะสมตามแผนผงัภมิูนิเวศ จะเปน็เครื่องมอืขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม และวิถีชวิีตท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของท้องถ่ิน รวมท้ังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน และใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนผงั และแผนการพฒันาพื้นท่ีของภมูภิาค จังหวัด และเมอืง ท่ีคำานงึถึงความเหมาะสมของระบบนเิวศ ตลอดจน 
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นถ่ินต่อไป

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพ้ืนที่สีเขียวและนันทนาการ
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ	(กชพ.)
โทรศัพท์	0		2265		6574

การเผยแพร่
โครงการผลักดันการจัดทำาผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนที่
สีเขียวในเมือง
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://envfund.onep.go.th/
แอปพลิเคชัน:	Smart	E-fund	:
http://envfund.onep.go.th/auth/login

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม	(กบก.)
โทรศัพท์	0	2265	6597

การพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม 
การปรบัปรุง (รา่ง) พระราชบญัญติัส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 ในหมวดกองทนุส่ิงแวดล้อม  
โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานกฤษฎีกา  
ในวาระท่ี 2 ซึ่ งในพระราชบัญญัติฯ ได้มีการปรับแก้
เนื้อหารายมาตราใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัแผนปฏิรูปประเทศ 

การเผยแพร่
โครงการจัดทำาแผนผังภูมินิเวศ 
เพ่ือจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ
http://ecolandscape-north.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ	(กชพ.)
โทรศัพท์	0	2265	6570

03

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบ่ยบ และการดำาเนินการ 
ด้านกฎหมาย 

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
สผ. ได้ดำาเนินการปรับปรุง ยกร่าง และประกาศใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร จำานวน  
7 ฉบับ ได้แก่ 

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยขยายขอบเขตและปรับการดำาเนินงานของกองทุนส่ิงแวดล้อม ท้ังในด้านแหล่งรายได้  
การจัดสรรเงิน โครงสร้างกลไกการบริหารงาน เพื่อให้เป็นกลไกทางการเงินในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมีประสิทธภิาพ

038 สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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(2) โครงการเสนอ (รา่ง) พระราชบญัญัติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  
วิเคราะห์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 และ 
เพื่อพัฒนา และเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ีดำาเนินงาน 5 ภูมิภาค คือ  
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน  
ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐสภา โดยดำาเนินการ  
ดังนี้  (1) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงร่างกฎหมาย (2) ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0	2265	6561

การประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

(1) โครงการการจัดทำา (รา่ง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. .... : เตรยีมความพรอ้ม เพ่ือ 
นำาเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในหลักการและสาระสำาคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. .... และเพื่ อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่ อนำามาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน) ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน  
ภาคการศึกษา องค์กรและสมาคมต่าง ๆ และประชาชนท่ัวประเทศ  

การเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำา 
รา่งกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562 ดำาเนนิการดังนี ้(1) ประชุมเผยแพรแ่ละรบัฟงัความเหน็ต่อ  
(ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถ่ิน) ภาคเอกชน/ภาคธรุกิจ ภาคการศึกษา องค์กรและสมาคมต่างๆ (2) ประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
กรมวิชาการเกษตร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมู่บ้าน (ทสม.) (3) เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  
ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สผ. www.onep.go.th (ระยะเวลา 50 วัน) หนังสือราชการ  
(ระยะเวลา 30 วัน) (4) จัดทำาสรุปผลการรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... และ (5) จัดทำาเอกสารเผยแพร่หลักการและสาระสำาคัญ
ของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ท้ังนี้ การนำาข้อมูลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายในทุกขั้นตอน เพื่อนำาเสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องก่อนนำาเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

039สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(กปอ.)
โทรศัพท์	0		2265		6692

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศ

(3) การออกประกาศเขตพื้นทีคุ่้มครองสิง่แวดล้อม ในบรเิวณพื้นทีอ่ำาเภอบางละมุง และอำาเภอสตัหบี จังหวัดชลบุร ี 
มวัีตถปุระสงค์เพื่อเปน็กลไกทางกฎหมายท่ีสามารถนำามาเปน็เครื่องมอืในการยับยัง้การดำาเนนิการหรอืสง่เสริมการดำาเนนิการ 
ใด ๆ อันเป็นการฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีอำาเภอบางละมุง  
และอำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ได้แก่ ภาครัฐ กลุ่มอนุรักษ์  
ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ท้ังนี้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอ้ม เร่ือง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพื้นท่ีอำาเภอบางละมงุ และอำาเภอสัตหบี  
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 170 ง ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563

(4) การออกประกาศเขตพื้นทีคุ่้มครองสิง่แวดล้อมจังหวัดภเูก็ต มวัีตถปุระสงค์เพ่ือปรบัปรุงแผนท่ีท้ายประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2560 หมายเลข 1/2 ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงว่าด้วยการให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดภูเกต็ กลุม่เปา้หมาย ได้แก ่ภาคส่วนต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้งในพื้นท่ี ได้แก ่ภาครฐั กลุ่มอนรุกัษ์ ภาคประชาชน องค์กรพฒันา
เอกชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ท้ังนี้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม ในบรเิวณพื้นท่ีจังหวัดภเูกต็ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกาศลงราชกจิจานเุบกษา เลม่ 137 ตอน
พิเศษ 125 ง ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ..... (3) ศึกษาผลกระทบของ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. . . . .  (4) รวบรวมข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้เสียจากภาคส่วน 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปใช้ในการดำาเนินงาน ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมาย และการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (5) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะท่ัวประเทศ 
ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ท้ังแบบสอบถามและการจัดประชุม (6) นำาเสนอ  
(ร่าง) พระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ) และจัดทำารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย และรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อคณะอนุกรรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย (7) ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และ (8) ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. .... และจัดทำาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องภายใต้แนวทางของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำาร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย
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การเผยแพร่

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ	(กชพ.)
โทรศัพท์	0		2265		6572

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำาหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพ้ืนที่	อำาเภอบางละมุง	และอำาเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	พ.ศ.	2563	

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำาหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำาหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 
ในท้องที่อำาเภอคุระบุรี	อำาเภอตะกั่วป่า	อำาเภอท้ายเหมือง	อำาเภอทับปุด	อำาเภอเมืองพังงา	อำาเภอตะกั่วทุ่ง	และ
อำาเภอเกาะยาว	จังหวัดพังงา	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563 

(6) การปรบัปรุงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับประเภทโครงการ และเง่ือนไข  
การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดโครงการ กิจการ หรือการดำาเนินการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันท่ี  
19 พฤศจิกายน 2561 ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาประเทศ 
ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ท้ังน้ี ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดโครงการ กิจการ 
หรือการดำาเนินการ ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการจัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 13 ง  
ลงวันท่ี 16 มกราคม 2563

(7) การปรบัปรุงประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับประเภทโครงการ และเง่ือนไข  
การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EHIA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กำาหนดโครงการ กจิการ หรอืการดำาเนนิการท่ีอาจมผีลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการจัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561 ให้ความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ท้ังน้ี ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กำาหนดโครงการ กจิการ หรอื
การดำาเนินการ หรือการดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชวิีต ของประชาชนในชุมชนอยา่งรุนแรง ซ่ึงต้องจัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และ
เงื่อนไขในการจัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ประกาศลงราชกจิจานเุบกษา เลม่ 137 
ตอนพิเศษ 13 ง ลงวันท่ี 16 มกราคม 2563

(5) การออกประกาศเขตพื้นทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมจังหวัดพงังา มีวัตถปุระสงค์เพื่อเปน็การแกไ้ขเพิม่เติมประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กำาหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม ในท้องท่ีอำาเภอครุะบุร ีตะกัว่ปา่
ท้ายเหมือง ทับปุด เมืองพังงา ตะกั่วทุ่ง และเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ให้มีความเหมาะสม โดยปรับแก้มาตรการท่ีมี 
เน้ือหาไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนดในแผนท่ีท้ายประกาศฯ เพื่อให้มีความชัดเจนในการบังคับใช้ และการปรับปรุงมาตรการ 
ท่ีสง่ผลกระทบต่อวิถีชวิีตของชุมชน หรอืขดัต่อการดำาเนนิโครงการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสรา้งพื้นฐาน 
ท่ีจำาเป็น หรือนโยบายภาครัฐต่างๆ เพื่อการพัฒนาพื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ได้แก่ ภาครัฐ  
กลุ่มอนุรักษ์ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ ท้ังนี้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องท่ีอำาเภอคุระบุรี อำาเภอตะกั่วป่า  
อำาเภอท้ายเหมอืง อำาเภอทับปุด อำาเภอเมืองพงังา อำาเภอตะกัว่ทุ่ง และอำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ 
ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 277 ง ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563
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การเผยแพร่

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(กพส.)
โทรศัพท์	0		2265		6834

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มนิติการ	(กนต.)	โทรศัพท์	0	2265	6635			

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เรื่อง	 กำาหนดโครงการ	 กิจการ	 หรือการดำาเนินการ	 
ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข	 ในการจัดทำารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562	

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 กำาหนดโครงการ	 กิจการ	 หรือการดำาเนินการหรือ
การดำาเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ	 คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพ	 อนามัย	 คุณภาพชีวิต	 
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง	ซึ่งต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และหลักเกณฑ์	วิธีการ	
และเงื่อนไขในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562

เว็บไซต์	:	www.onep.go.th/eia

การดำาเนินการอื่นๆ ด้านกฎหมาย
ภารกิจในการดำาเนินงานด้านกฎหมายของ สผ. ได้แก่ (1) การดำาเนินคดีปกครอง ซึ่งเนื้อหาการฟ้องร้องดำาเนินคดีปกครอง 
สว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบหรอืไมเ่หน็ชอบกบัรายงานการประเมนิการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
(2) การเป็นพยานบุคคลและการส่งพยานเอกสารในคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีอาญา (3) การสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี (4) การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย (5) การตรวจพิจารณา ร่างสัญญาจ้างท่ีปรึกษา  
สัญญาจ้างทำาของและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ (6) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำารายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ (7) การเปรยีบเทียบคดีความผดิตามพระราชบญัญติัสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ  
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
โดยการดำาเนินงานด้านกฎหมาย ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปการดำาเนินงานด้านกฎหมายของ สผ. 

การดำาเนินงาน จำานวน
การดำาเนินคดีปกครองที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 129	คดี
คดีปกครองที่เสร็จเด็ดขาด 50	คดี
คดีปกครองที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทั้งหมด
(คดีที่เข้ามาใหม่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	จำานวน	6	คดี)

79	คดี

การเป็นพยานบุคคลและการส่งพยานเอกสารในคดีปกครอง	คดีแพ่ง	และคดีอาญา 19	คดี
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2	เรื่อง
การตอบข้อหารือด้านกฎหมาย 92	เรื่อง
การตรวจพิจารณาร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา	สัญญาจ้างทำาของและร่างสัญญาจ้างเหมาบริการ 62	ร่างสัญญา
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 47	ราย
การเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2535	 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561

2	เรื่อง
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การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม
การประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศท่ีสำาคัญ อาทิ ความตกลงทวิภาคี 
ด้านสิ่งแวดล้อม ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

การดำาเนินงานภายใต้ความตกลงทวิภาคีด้านสิ่งแวดล้อม
การประชุมรฐัภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (COP 25)
การประชุมรฐัภาคพีิธสีารเกยีวโต สมัยที ่15 (CMP 15) การประชุมรฐัภาคคีวามตกลงปารสี สมัยที ่2 (CMA 2) และ
การประชุมอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 29 พฤศจิกายน - 13 ธนัวาคม 2562 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการตามพันธกรณีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พธิสีารเกยีวโต และความตกลงปารสี ท่ีประเทศไทยได้ใหสั้ตยาบัน โดย สผ. ทำาหนา้ท่ีเป็นหนว่ยประสานงานกลางของประเทศ 
ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และเพื่อหารือรายละเอียดความร่วมมือและกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประชาคมโลกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส ครอบคลุมประเด็น 
ด้านเทคนคิ ด้านการดำาเนินงาน และการกลา่วถ้อยแถลงเพ่ือแสดงจุดยนืและร่วมเจรจาเพ่ือปกป้องผลประโยชนข์องประเทศ
จากการดำาเนินงานตามพันธกรณีของกรอบอนุสัญญาฯ 

นายวราวุธ  ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (รมว.ทส.) เป็นหวัหนา้คณะผู้แทนไทย 
พรอ้มท้ังนายจตพุร  บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวงฯ และ ดร.รวีวรรณ  ภรูเิดช เลขาธกิาร สผ. รวมท้ังผูบ้รหิารและขา้ราชการ สผ. 
ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนสุญัญาฯ และหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง ได้เขา้รว่มการประชุมดังกลา่ว
เพื่อเสริมสรา้งความรว่มมอืด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศระดับโลก และรับทราบความกา้วหนา้การดำาเนนิงานในรอบป ี
ท่ีผา่นมา เพื่อใหบ้รรลตุามเปา้หมายของกรอบอนสุญัญาฯ โดยเฉพาะสาระสำาคัญท่ีเกีย่วขอ้งกบัการรบัรองขอ้ปฏิบัติ รูปแบบ 
และแนวทางการดำาเนนิงานตามความตกลงปารสี เพื่อใหป้ระเทศต่างๆ ใช้ดำาเนนิการภายหลังปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ดังนี้

(1) การกล่าวถ้อยแถลงในนามของประเทศไทยและประธานอาเซียนปี 2562 โดย นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทส. ในฐานะ 
หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 2562 เพ่ือแสดงจุดยืนการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำาคัญ จึงบูรณาการเรื่องนี้เป็นวาระหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ตลอดจน 
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของกลไกการดำาเนนิงาน เรง่เพิม่ขดีความสามารถของบุคลากร และกำาหนดโครงสรา้งเชงิสถาบัน 
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของประเทศ สอดคล้องและตอบโจทย์เป้าหมายความตกลงปารีส ท้ังด้านการลดก๊าซ 
เรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ในฐานะประธานอาเซียน 
ประเทศไทยได้ผลักดันบทบาทของอาเซียนในเรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดทำาถ้อยแถลงของอาเซียน
สำาหรบัการประชุม United Nations Climate Action Summit 2019 และการประชุมรฐัภาคีกรอบอนสัุญญาฯ สมัยท่ี 25 

(2) การดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องในช่วงระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ
● การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ 

ในการลดก๊าซไนตรสัออกไซด์จากการผลิตกรดไนตรกิ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการควบคมุอุณหภมูเิฉลีย่ของโลก 
ไม่ให้เพิม่ข้ึนเกนิ 2 องศาเซลเซียส โดยปฏิญญานีเ้ปน็สว่นหนึง่ของขอ้รเิริม่ Nitric Acid Climate Action Group (NACAG)  
ซึ่งประกาศโดยสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 21 เมื่อปี พ.ศ. 2558

● การหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักร ในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 26 (COP 26  
President) โดยมีสาระสำาคัญในการหารือ คือ (1) ความก้าวหน้าการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศของไทย (2) การสนับสนุนการดำาเนนิงานของประเทศไทยในการจัดทำารา่งกฎหมายด้านการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศและการยกระดับการดำาเนินงานด้านการเงินเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

04

043สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานประจำำาป ี2563



รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลง
ในนามประเทศไทยและประธานอาเซียน

การประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

รมว.ทส. พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงในการประชุม COP25

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	https://climate.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(กปอ.)
โทรศัพท์	0		2265		6690

สภาพภมิูอากาศ และ (3) แจ้งประเด็นท่ีต้องการผลกัดันเปน็พเิศษในการประชุมรฐัภาคีกรอบอนสุญัญาฯ สมัยท่ี 26  
ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

(3) ผลการประชุมและข้อตัดสินใจท่ีสำาคัญ เพื่อหาข้อสรุปในประเด็น (1) แนวปฏิบัติและกฎการดำาเนินงานสำาหรับข้อ 6  
ของความตกลงปารีส (Article 6 of the Paris Agreement) (2) กลไกระหว่างประเทศวอร์ซอสำาหรับการสูญเสียและ
ความเสียหายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Warsaw International Mechanism for Loss  
and Damage Associated with Climate Change Impacts) (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ Koronivia  
Joint Work on Agriculture (4) กรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส (5) กรอบการทบทวนเป้าหมายระยะยาว
ระดับโลกภายใต้กรอบอนสัุญญาฯ (Long - term Global Goal Under the Convention) (6) การเงนิเพ่ือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Finance)

(4) การประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 25 และการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง โดย สผ. 
รว่มกบัองค์กรความรว่มมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 เพื่อให้ผูม้สีว่นเกีย่วข้อง
ทุกภาคส่วนได้รับทราบผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีมีการหารือภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ รวมถึง 
การดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องของไทย  
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การดำาเนินงานภายใต้ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ สผ. ทำาหน้าท่ีหน่วยประสานงานกลางของความตกลงพหุภาคี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ดังนี้

1. อนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ
การประชุมเตรยีมการคณะทำางานอาเซยีนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ครัง้ที ่11 (Preparatory Meeting 
of ASEAN Working Group on Climate Change) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563  
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการคณะทำางานอาเซียนด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังพิจารณา 
รา่งแถลงการณร์ว่มอาเซยีนว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสำาหรบัการประชุมรฐัภาคีกรอบอนสัุญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (ASEAN Joint Statement on Climate Change to the UNFCCC COP 
26) ตลอดจนเตรยีมการสำาหรับการประชุมคณะทำางานอาเซยีนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ครัง้ท่ี 11 ท่ีประเทศไทย
มีกำาหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2563 

การประชุมคณะทำางานอาเซยีนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ครัง้ที ่11 (11th Meeting of ASEAN Working 
Group on Climate Change) ซึง่ประเทศไทย โดยสำานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
ในฐานะหน่วยประสานงานกลางคณะทำางานอาเซยีนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมผ่านระบบทางไกล เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 โดยประเทศไทยทำาหน้าท่ีเป็นรองประธานในฐานะประเทศ
เจ้าภาพ ท่ีประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะทำางานอาเซียนฯ ท้ัง 10 ประเทศ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและคู่เจรจาของ
อาเซียน และสำานักเลขาธกิารอาเซียน จำานวนประมาณ 70 คน โดยท่ีประชุมมีมติสำาคัญ ได้แก่ (1) การรับรองแผนปฏิบัติ
การคณะทำางานอาเซียนฯ ฉบับปรับปรุง (Updated AWGCC Action Plan) รวมท้ังรับรองข้อเสนอโครงการความร่วมมือใหม่  
(2) รบัทราบข้อริเริม่ของอาเซยีน ในปี 2564 อาทิ ความรว่มมอืระหว่างอาเซียนกบัสหราชอาณาจักร ในฐานะประธานการประชุม 
รฐัภาคีสำาหรบัการประชุมรฐัภาคีกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ สมยัท่ี 26 (UNFCCC 
COP 26) ซึ่งเสนอให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีในห้วงการประชุมดังกล่าว และ (3) ท่ีประชุมมีมติให้เล่ือนการพิจารณา 
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำาหรับการประชุมรัฐภาคีฯ สมัยท่ี 26 ไปดำาเนินการ 
ภายใต้บทบาทการนำาของบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียน ปี 2564 เพื่อให้สาระสำาคัญของร่างแถลงการณ์ฯ  
มคีวามเป็นปจัจุบนัและสอดคลอ้งกบัประเด็นการเจรจาภายใต้การประชุมรฐัภาคีกรอบอนสุญัญาฯ สมยัท่ี 26 ซึ่งจะมกีำาหนด
จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	https://climate.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา	
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(กปอ.)
โทรศัพท์	0		2265		6690
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2. อนุสญัญาว่าด้วยพื้นทีชุ่่มน้ำา
การขึน้ทะเบยีนแมน่้ำาสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม เปน็พื้นท่ีชุม่น้ำาท่ีมคีวามสำาคัญระหว่างประเทศ หรอืแรมซารไ์ซต์  
แหง่ท่ี 15 ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อการขึ้นทะเบียนพื้นท่ีชุ่มน้ำา เป็นพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระหว่างประเทศ  
หรือแรมซาร์ไซต์ เป็นการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในท้องถ่ินและประเทศไทย ท่ีมีพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาซึ่งมี 
ความสำาคัญ ได้รับการขึ้นทะเบียนบรรจุไว้ในทำาเนียบพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระหว่างประเทศให้เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวโลก  
ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศระดับโลก เปิดโอกาสให้มีการทำาข้อตกลงในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีชุ่มน้ำาอย่างยั่งยืนของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ป้องกันความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ 
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาคุณค่า ความสำาคัญของพื้นท่ีชุ่มน้ำา ทำาให้มีการจัดการดูแลอย่างเป็นรูปธรรมไม่มีข้อห้าม 
ในการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี แต่ต้องคำานึงถึงหลักการสากล คือ การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพื่อให้มีพื้นท่ีชุ่มน้ำา 
และทรัพยากรธรรมชาติใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป การใช้ประโยชน์และการดำาเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นท่ีชุ่มน้ำา ตามกฎหมาย 
และระเบียบท่ีกำากับดูแลท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน โดย สผ. ได้ประสานสำานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนท่ีชุ่มน้ำา เพื่อขอ 
ขึ้นทะเบียนพื้นท่ีชุ่มน้ำา เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 และได้รับแจ้งจากสำานักเลขาธิการฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี  
20 เมษายน 2563 ว่าได้ดำาเนินการขึ้นทะเบียนแม่น้ำาสงครามตอนล่างเป็นพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระหว่างประเทศ  
(แรมซาร์ไซต์) อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ทำาให้พ้ืนท่ีชุ่มน้ำาแม่น้ำาสงคราม
ตอนล่าง เป็นแรมซาร์ไซต์ ลำาดับท่ี 2,420 ของโลก และเป็นลำาดับท่ี 15 ของประเทศไทย พื้นท่ีชุ่มน้ำาแม่น้ำาสงคราม 
ตอนล่าง จังหวัดนครพนม มีขอบเขตเริ่มต้ังแต่ปากน้ำาบ้านไชยบุรี ตำาบลไชยบุรี อำาเภอท่าอุเทน ไปจนถึงบ้านปากยาม  
ตำาบลสามผง อำาเภอศรีสงคราม ความยาวท้ังสิ้น 92 กิโลเมตร โดยการกำาหนดพื้นท่ีเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์ยึดหลักการสำาคัญ 
คือ ครอบคลมุเฉพาะสว่นท่ีเปน็ตัวแมน่้ำาสงครามตอนล่าง และพ้ืนท่ีป่าบุง่ป่าทามท่ีติดกบัสองฝั่ งแมน่้ำา และพ้ืนท่ีป่าสาธารณะ  
หรือป่าบุ่งป่าทามท่ีผู้นำาชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นชอบ และไม่มีพ้ืนท่ีทับซ้อนกับพ้ืนท่ีเอกสารสิทธิ์ของราษฎร  
รวมท้ังพื้นท่ีการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นท่ีสาธารณะตามหนังสือสำาคัญสำาหรับท่ีหลวง (นสล.) รวมพื้นท่ี
ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ท้ังหมด 34,381 ไร่ พื้นท่ีบริเวณนี้ มีระบบนิเวศท่ีมีความสำาคัญและเป็นเอกลักษณ์ 
ท่ีมีความหายาก ได้แก่ ป่าบุ่งป่าทามผืนใหญ่ มีความสำาคัญในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์  
เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพันธุป์ลาน้ำาจืด เป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้านท่ีมีความสำาคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของคนในพื้นท่ี  
ตลอดจนเป็นแหล่งอพยพเพื่อผสมพันธุ์วางไข่ของพันธุ์ปลาจากแม่น้ำาโขงในช่วงฤดูน้ำาหลาก พบความหลากหลายของ 
พันธุป์ลาอย่างน้อย 124 ชนิด พันธุพ์ืช 208 ชนิด รวมท้ังมีความสำาคัญในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://wetlands.onep.go.th/index.html

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0		2265		6560

ภาพมุมสูง ป่าบุ่ง ป่าทาม แม่น้ำาสงครามตอนล่าง ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำาสงครามตอนล่าง

พิธีมอบใบประกาศรับรองพื้นที่ชุ่มน้ำาแม่น้ำาสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม 
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3. ความรว่มมือเพื่อการอนุรกัษ์นกอพยพอยา่งยั่งยนืในเสน้ทางการบนิเอเชยีตะวันออก - ออสเตรเลยี
การเสนอพื้นทีเ่ครอืขา่ยนกอพยพจังหวัดบุรรีมัย ์เป็นพื้นทีเ่ครอืขา่ยนกอพยพภายใต้โครงการความรว่มมอืพันธมติร
สำาหรบัการอนุรกัษ์นกและใช้ประโยชน์ถ่ินที่อยู่อาศยัอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชยีตะวันออก - ออสเตรเลีย  
(Partnership for the Conservation of Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of Their Habitats in the 
East Asian - Australasian Flyway) หรอื The East Asian - Australasian Flyway Partnership (EAAFP) มวัีตถปุระสงค์เพื่อ 
ยกระดับความสำาคัญของพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งอาศัยของชนิดพันธุ์นกอพยพท่ีมีความสำาคัญระดับโลก ตลอดจนส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและท้องถ่ินในการอนุรักษ์นกอพยพและถ่ินท่ีอยู่อาศัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำาห้วยจรเข้มาก  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำาห้วยตลาด และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำาสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบในการเสนอพ้ืนท่ีชุ่มน้ำาท่ีมีความสำาคัญระดับนานาชาติ 
ของประเทศไทย เป็นพื้นท่ีเครือข่ายนกอพยพตามโครงการความร่วมมือพันธมิตรสำาหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ 
ประโยชน์ถ่ินท่ีอยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโครงการ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีพื้นท่ีชุ่มน้ำาท่ีได้รับความเห็นชอบ ประกอบด้วย พื้นท่ีชุ่มน้ำาหลัก 9 แห่ง และพื้นท่ีชุ่มน้ำา
ย่อยในอ่าวไทยตอนใน 6 แห่ง (รวมพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำาห้วยจรเข้มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำาห้วยตลาด  
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำาสนามบิน จังหวัดบุรีรัมย์) 

สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง EAAFP ได้ดำาเนินการศึกษาสำารวจสถานภาพพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดังกล่าว ต้ังแต่ปี  
2553 โดยประสานงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพื์ช ในฐานะหน่วยงานกำากับดูแลเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
การตรวจสอบข้อมูลและสถานภาพนกอพยพท่ีพบในพ้ืนท่ี พบว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท้ัง 3 แห่ง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
ในการเสนอพื้นท่ีเครือข่ายนกอพยพ โดยพบนกอพยพท่ีอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ คือ นกกระสาปากเหลือง นกท่ีอยู่ 
ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกตะกรุม นกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นต้น นกท่ีอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม  
เช่น นกอีก๋อยใหญ่ นกอ้ายงั่ว นกกาบบัว เป็นต้น ตลอดจนเป็นแหล่งอาศัยของนกอพยพมากกว่า 20,000 ตัว ท้ังนี้ การเสนอ 
พื้นท่ีเครือข่ายนกอพยพได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานกำากับดูแลพื้นท่ี ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ กรมชลประทาน  
และกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพันธุพ์ชื รวมท้ังคณะกรรมการท่ีเกีย่วขอ้ง ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่
ชาติ ครัง้ท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 23 กนัยายน 2563 มมีติเห็นชอบกบัการเสนอพื้นท่ีชุม่น้ำาเขตหา้มล่าสตัว์ปา่อ่างเกบ็น้ำาห้วยจรเขม้าก  
เขตหา้มลา่สตัว์ปา่อ่างเกบ็น้ำาหว้ยตลาด และเขตหา้มลา่สตัว์ปา่อ่างเกบ็น้ำาสนามบนิ จังหวัดบุรรีมัย ์เปน็พื้นท่ีเครอืขา่ยนกอพยพ
ภายใต้โครงการความรว่มมือพนัธมิตรสำาหรบัการอนรุกัษน์กและใชป้ระโยชนถ่ิ์นท่ีอยูอ่าศยัอย่างยัง่ยนืในเสน้ทางการบินเอเชยี
ตะวันออก - ออสเตรเลีย ภายใต้ช่ือ “พื้นท่ีเครอืข่ายนกอพยพบุรรีมัย”์ ตามความเหน็ของคณะอนกุรรมการการจัดการพ้ืนท่ีชุ่มน้ำา  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงการดำาเนินงานต่อไป สผ. ต้องจัดส่งเอกสารข้อมูลไปยัง 
สำานกัเลขาธกิาร EAAFP เพื่อตรวจสอบและพิจารณาก่อนประกาศอยา่งเป็นทางการต่อไป ปจัจุบันประเทศไทยมพีื้นท่ีเครอืข่าย 
นกอพยพ 3 แหง่ คือ ปากแมน่้ำากระบี ่จังหวัดกระบี ่ปากทะเล - แหลมผกัเบีย้ จังหวัดเพชรบุร ีและโคกขาม จังหวัดสมทุรสาคร
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://wetlands.onep.go.th/index.htm

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0	2265	6560

นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่พบในพื้นที่

ขอบเขตพื้นที่เครือข่ายนกอพยพจังหวัดบุรีรัมย์

นกกระสาปากเหลือง

4. อนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพและความรว่มมือระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง
 4.1 การประชุมคณะทำางานเพื่อจัดทำากรอบงานความหลากหลายทางชวีภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 ครัง้ที ่2  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี  
ค.ศ. 2020 ท่ีจัดทำาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนประเทศภาคีอนุสัญญาฯ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศท่ีดำาเนินงาน 
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเยาวชน สตรี ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ินภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม  
โดยมีรูปแบบการประชุม คือ (1) การประชุมรวม (Plenary) เพือ่นำาเสนอความก้าวหนา้จากการประชุมครัง้ท่ี 1 เมือ่เดือนสงิหาคม  
2562 ณ ประเทศเคนยา ผลการจัดประชุมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการพฒันา (ร่าง) กรอบงานฯ และสรุปประเด็นสำาหรบัการดำาเนินงาน 
ต่อไป (2) การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อพิจารณารายละเอียดเนื้อหาของ (ร่าง) กรอบงานฯ ณ สำานักงานใหญ่องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในระหว่างวันท่ี 24 – 28 กุมภาพันธ ์2563

ท่ีประชุมได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อเอกสาร (ร่าง) กรอบงานฯ ภาพรวมการกำาหนดเป้าหมาย (Goals) ในปี ค.ศ. 2030 
และความเชื่อมโยงกบัวิสัยทัศน์ ค.ศ. 2050 และเปา้ประสงค์ของกรอบงานฯ เชน่ การกำาหนดเปา้หมาย จำาเปน็ท่ีต้องพจิารณา
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายปี ค.ศ. 2030 และ ค.ศ. 2050 รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ   
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำาเนินงานจากแผนกลยุทธค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 - 2020 และ 
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เป้าหมายไอจิ การกำาหนดเป้าประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับการลดภัยคุกคามท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ควรคำานึงถึง
การคุ้มครอง ฟื้ นฟูระบบนิเวศท่ีมีความสำาคัญ ท้ังระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ ง และระบบนิเวศน้ำาจืด  
การจัดการชนิดพันธุต่์างถ่ินท่ีรุกราน การจัดการมลพิษ และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการสัตว์ป่าอย่าง
ยัง่ยืน โดยเฉพาะประเด็นท่ีมคีวามเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชวีภาพกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึ่งเปน็
ปจัจัยสำาคัญท่ีนำาไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ ท้ังนี ้ตัวชีวั้ดการดำาเนนิงานจะต้องแสดงถึงความมุง่มัน่รว่มกนั
ในการบรรลเุปา้หมายและวิสยัทัศนท่ี์กำาหนดไว้ สำาหรบัเครื่องมอืและแนวทางการแกไ้ขปญัหาในการดำาเนนิงานจำาเปน็ท่ีจะต้อง 
บูรณาการความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการผนวกประเด็นด้านการศึกษา ด้านการเงินและโครงสร้าง 
พื้นฐานมาตรการแรงจูงใจต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบทางบวกและทางลบต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โดยการกำาหนดเป้าประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้ามากกว่าเป้าหมายไอจิเดิมท่ีกำาหนดไว้

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	https://www.cbd.int/
conferences/post2020/ 
wg2020-02/documents

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	https://www.cbd.
int/conferences/post2020/
POST2020-WS-2020-02/
documents

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0		2265		6558

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0		2265		6558

 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ วิชาการ 
สำาหรับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (Thematic Consultation on  
Capacity-building and Technical and Scientific Cooperation for the Post-2020 Global Biodiversity Framework)  
มวัีตถปุระสงค์ คือ (1) พจิารณาทบทวนกรอบกลยุทธด้์านการเสรมิสรา้งสมรรถนะในระยะยาวหลังปี ค.ศ. 2020 และพิจารณา
ร่างข้อเสนอการดำาเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของกรอบงานฯ  
(2) การแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนงานตามกรอบงานฯ และ (3) พิจารณากลไกการบูรณาการและ 
การประสานงานกับความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการดำาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทน
ประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศท่ีดำาเนินงานเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเยาวชน สตรีชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน ภาคธรุกิจและภาคประชาสังคม ณ สำานักงานใหญ่
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในระหว่างวันท่ี 1 - 2 มีนาคม 2563

ท่ีประชุมมีความเห็นร่วมกัน (ร่าง) กรอบกลยุทธร์ะยะยาวด้านการเสริมสร้างสมรรถนะ (Long-term Strategic Framework 
for Capacity-building) จะมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 
โดยการเสริมสร้างสมรรถนะจะต้องดำาเนินการท้ังในระดับองค์กร ตัวบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพในการดำาเนินงาน ซึ่งมี
แนวทางการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ เช่น การผนวกเร่ืองกลยุทธก์ารเสริมสร้างสมรรถนะไว้ในแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ (National Biodiversity Strategic and Action Plans: NBSAPs) การสร้างหุ้นส่วน
ความร่วมมอืและเครอืขา่ยในการดำาเนินงาน ความรว่มมอืระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วกบัประเทศกำาลังพฒันา และความร่วม
มือระหว่างประเทศกำาลังพัฒนา และความร่วมมือสามฝ่าย (North-South, South-South and Triangular Cooperation) 
การบูรณาการเสริมสร้างสมรรถนะกับอนุสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน  
เช่นเดียวกับ (ร่าง) ข้อเสนอเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ จะเป็นกลไกสนับสนุน 
การดำาเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงความร่วมมือด้านวิชาการและการสร้างนวัตกรรม 
เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาท้าทายต่อความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต 
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 4.3 การประชุมเชงิปฏิบติัการ เรื่อง แนวทางการบูรณาการความหลากหลายทางชวีภาพกับภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่มุมมองและความก้าวหน้าในการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพและภาค
เกษตรในระดับโลกและระดับภูมิภาค นโยบาย มาตรการและโครงการภายในประเทศท่ีสนบัสนนุการดำาเนนิงานท้ังภาคเกษตร
และสิง่แวดลอ้ม และรวบรวมกรณศีกึษาและความเห็นสำาหรบัการบูรณาการความหลากหลายทางชวีภาพกับภาคการเกษตร
ของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ ชุมชนท้องถ่ิน ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 โดยได้รับงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
การจัดการพื้นท่ีคุม้ครองในอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) 

ผลการประชุมได้ข้อมลูพืน้ฐานและขอ้เสนอแนะสำาหรับการดำาเนนิโครงการจัดทำาแนวทางปฏิบัติท่ีดี และตัวช้ีวัดความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในภาคเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนความก้าวหน้าและพัฒนาการของงานด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพกับการเกษตรในระดับโลกและระดับภูมิภาคผ่านพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ เช่น อนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุม่น้ำา อนสุญัญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย  
กรอบความร่วมมอือาเซยีนและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เปน็ต้น รวมถึงนโยบาย มาตรการและกลไกต่างๆ  
บทบาทหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งในประเทศไทย เพื่อขบัเคลื่อนการดำาเนนิงานรว่มกบัประชาคมโลกในด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ การเกษตรและส่ิงแวดล้อม เช่น สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน และ
กรณีศึกษาในระดับพื้นท่ี เช่น การทำาเกษตรอินทรีย์ของชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ การวิจัยอนุรักษ์และพัฒนาพันธุส์ัตว์ 
พื้นเมือง งานส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ และการปรับปรุงดิน และข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงาน 
เพื่อบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในภาคเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีเอ้ือต่อการทำาเกษตร 
ท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

การเผยแพร่
รายงานการประชุม	https://qrgo.page.
link/2xRFU

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0		2265		6558

เสวนาและแลกเปล่ียนความเห็นการดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการเกษตรในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ

ระดมความเห็นเก่ียวกับ แนวทางและปัจจัยสำาคัญในการทำาเกษตรเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนของประเทศไทย

 4.4 การประชุมสดุยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ (Summit on Biodiversity) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เนน้ย้ำาถึงความจำาเป็นเรง่ด่วนของการดำาเนนิการในระดับสงูสุด การสนบัสนุนกระบวนการจัดทำากรอบงานความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 และการบรรลุวิสัยทัศน์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพในปี ค.ศ. 2050 การประชุมสดุยอดฯ เปน็การประชุมในผา่นระบบทางไกล โดยถ้อยแถลงท้ังหมดดำาเนนิการในรูปแบบ 
การบันทึกวีดิทัศน์และเผยแพร่ในระหว่างการประชุมตามลำาดับหวัขอ้การประชุมและลำาดับการลงทะเบยีน กลุม่เปา้หมาย ได้แก ่ 
ผู้แทนระดับประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล โดยประเทศไทย นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติร่วม
กลา่วถ้อยแถลง ณ สำานกังานใหญอ่งค์การสหประชาชาติ นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา โดยจัดการประชุมในผา่นระบบทางไกล  
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	https://www.cbd.int/article/
Summit-on-Biodiversity-2020

เว็บไซต์	:	https://news.un.org/en/
story/2020/09/1074332

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0		2265		6558	

นายกรฐัมนตรไีด้กลา่วถ้อยแถลงในระหว่างการหารอืระดับผูน้ำา ในหวัขอ้ Addressing Biodiversity Loss and Mainstreaming 
Biodiversity for Sustainable Development โดยเน้นย้ำาว่า ไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่ง
ของโลก ซึ่งไทยตระหนักดีถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้เตรียมพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ต่างๆ  ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ไทยมีนโยบายเพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้ นฟู และจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยได้จัดทำาแผนแม่บทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ เพื่อขับ
เคลื่อนงานตามอนสัุญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ (2) ไทยได้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำาเร็จ รวมท้ัง 
ส่งเสริมการบูรณาการของหน่วยงานในทุกระดับ ท้ังนี้ ไทยอยู่ระหว่างการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติความหลากหลาย 
ทางชวีภาพแหง่ชาติ พ.ศ. .... โดยเปดิโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนรว่มแสดงความคิดเหน็กบัประเด็นดังกลา่วด้วย  
และ (3) สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำาให้ไทยได้เรียนรู้การเว้นระยะจากธรรมชาติเพื่อการฟื้ นฟู โดยอยู่
ระหว่างการจัดทำาแผนเพื่อปิดอุทยานแห่งชาติท่ัวประเทศเป็นประจำาทุกปี เพื่อฟื้ นฟูผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า 
รวมถึงการบรหิารจัดการกจิกรรมและจำานวนนักท่องเท่ียว นอกจากนี ้ไทยยงักำาลงัขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy 
Model (BCG Model) โดยมุ่งหวังให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่กับธรรมชาติท่ีดีขึ้น ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจัง และหวังว่าจะได้ 
ขอ้สรุปในการเจรจากรอบงานความหลากหลายทางชวีภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 ในการประชุมสมชัชาภาคีอนสัุญญาว่าด้วย 
ความหลากหลายทางชวีภาพ สมัยท่ี 15 เพื่อใหท้กุประเทศมแีนวทางรว่มกนัในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

นาย Volkan Bozkir ประธานสมัชชาสหประชาชาติ กล่าวเปิดการประชุม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการหารือระดับผู้นำา 

António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ

การกล่าวถ้อยแถลงของผู้นำาประเทศทั่วโลกผ่านการประชุมระบบทางไกล
ณ สำานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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การดำาเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 
ประเทศไทยได้รับมอบตำาแหน่งการเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561 ในชว่งสิน้สดุการประชุมสดุยอดผูน้ำาอาเซียน ครัง้ท่ี 33 โดยประเทศไทยได้กำาหนดแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซยีน  
คือ “Advancing the Partnership for Sustainability” หรือ “รว่มมือ รว่มใจ ก้าวไกล ยั่งยนื” ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 สผ. ได้ดำาเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนของ สผ. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 
กรอบแนวทางในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนของ สผ. รายละเอียดการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ดังนี้

 1.1 คณะทำางานอาเซยีนด้านสิง่แวดล้อมเมืองทีย่ั่งยนื (AWGESC)
การประชุมคณะทำางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 18 (18th Meeting of ASEAN Working Group 
on Environmentally Sustainable Cities: 18th AWGESC) เป็นการจัดประชุมออนไลน์ เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2563  
ซึ่งการประชุม มีข้อมติท่ีสำาคัญ คือ เห็นชอบตามความเห็นของประเทศไทยท่ีเสนอให้ใช้ตัวชี้วัด สำาหรับตัวชี้วัดด้านอากาศ  
น้ำา และขยะและพื้นท่ีสีเขียว ชุดปจัจุบัน รวมถึงใหใ้ชดั้ชนีชีวั้ดด้านความหลากหลายทางชวีภาพในเมอืงของสาธารณรฐัสงิคโปร์  
(Singapore’s Index on Biodiversity: SI) เป็นตัวชี้วัดโบนัส เพื่อใช้ในการประเมินคัดเลือกเมืองเข้ารับรางวัลอาเซียน 
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน (ASEAN ESC Award 2021) สำาหรับการประเมินเมืองท่ีเสนอเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 5 และประเภทแข่งขัน ครั้งท่ี 4 โดยจะมีพิธมีอบรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ี
ยั่งยืนฯ ในปี ค.ศ. 2021

การประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 11 (11th East Asia Summit High - Level Seminar 
on Sustainable Cities: 11th EAS-HLS) เป็นการจัดประชุมออนไลน์ เมื่อวันท่ี 29 - 30 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมและ 
แบง่ปนัแนวคิดและขอ้รเิริม่ด้านการพฒันาเมอืงท่ียัง่ยนื การแลกเปลีย่นความรูแ้ละเผยแพรค่วามรว่มมอื นำาเสนอความคืบหนา้ 
การดำาเนินงานของเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme และ 
การพฒันาขอ้เสนอแนะเพื่อนำาเสนอต่อท่ีประชุม East Asia Summit Environment Ministers และท่ีประชุมรฐัมนตรสีิง่แวดล้อม 

 1.2. คณะทำางานอาเซยีนด้านการอนุรกัษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพ (AWGNCB)
การประชุมหารอื เร่ือง แนวทางเพ่ือขบัเคลื่อนการบูรณาการความหลากหลายทางชวีภาพกบัภาคการเกษตรของประเทศไทย  
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความรู้และ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับภาคการเกษตร รวมถึงระดมความเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของประเทศไทย

การเสนออุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติถ้ำาหลวง - ขุนน้ำานางนอน จังหวัดเชียงราย  
เป็นอุทยานมรดกอาเซียน เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 โดย สผ. ได้เสนอเอกสารการขอขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียน 
ต่อศนูยอ์าเซยีนว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ โดยศนูยอ์าเซียนฯ อยู่ระหว่างประสานผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาประเมนิ
เอกสารการขอขึ้นทะเบียน

การเผยแพร่
Facebook	:	สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.facebook.com/onep.gov.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(กยผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6611

052 สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
รายงานประจำำาป ี2563



การเผยแพร่
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนที่สีเขียว 
ชุมชนเมืองในภูมิภาคอาเซียน

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพ้ืนที่สีเขียวและนันทนาการ
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ	(กชพ.)
โทรศัพท์	0	2265	6574

2. การคัดเลือกเมืองเข้ารบัรางวัลอาเซยีนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 (ASEAN Environmentally 
Sustainable Cities Award 2021: ASEAN ESC Award 2021) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเมือง (เทศบาล)  
ท่ีมีศักยภาพเป็นผู้แทนประเทศไทยในการนำาเสนอเข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ีย่ังยืน พ.ศ. 2564 ได้แก่  
เทศบาลในประเทศไทยท่ีมจีำานวนประชากร 20,000 - 150,000 คน ซึง่เปน็ไปตามเกณฑ์เมอืงท่ีเสนอเขา้รบัรางวัลอาเซยีน 
ด้านสิง่แวดลอ้มเมอืงท่ีย่ังยนื โดยมหีนว่ยงานภาครฐัสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่นท้องถ่ิน รวมท้ังภาคประชาสงัคม ในพื้นท่ี
เทศบาลท่ัวประเทศไทยให้การสนับสนุนและร่วมดำาเนินงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2563  
คณะอนกุรรมการฯ ได้รบัฟงัการนำาเสนอผลการดำาเนนิงานของเมอืง (เทศบาล) ตามตัวชีวั้ดในแต่ละด้านท่ีประสงค์จะเข้ารว่ม 
คัดเลือกรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน พ.ศ. 2564 (ASEAN ESC Award 2021) จำานวน 13 เทศบาล และมีมติให้ 
เมือง (เทศบาล) ท่ีมีศักยภาพเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเสนอรับรางวัล ASEAN ESC Award ประเภทเสนอโดยประเทศ  
(City Nomination) จำานวน 1 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และประเภทแข่งขันด้านละ 1 เทศบาล  
จำานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอากาศ ด้านน้ำา และด้านขยะและพ้ืนท่ีสีเขียว ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามลำาดับ

การประชุม และเยี่ยมชมผลการดำาเนินงานเทศบาลนครยะลา การประชุมและเยี่ยมชมผลการดำาเนินงานเทศบาลนครหาดใหญ่

การประชุมและเยี่ยมชมผลการดำาเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสงการประชุมและเยี่ยมชมผลการดำาเนินงานเทศบาลเมืองกระบี่
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3. การประชุมคณะทำางานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 18 มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือกรอบ 
การดำาเนินงานภายใต้ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน และรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานภายใต้ 
แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน โดยเป็นการจัดประชุมทางออนไลน์ มีผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย คือ  
(1) หน่วยประสานงานกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (2) สำานักเลขาธกิารอาเซียน และ (3) องค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวข้อง เช่น สหภาพยุโรป (European Union: EU) ศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมจีน - อาเซียน (China 
- ASEAN Environmental Cooperation Center: CAEC) ทีมงานการจัดการอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN - ROK 
Project Management Team: AKPMT) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit: GIZ) สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (Global Environmental Strategies: IGES) 
และ Adelphi ในพื้นท่ีดำาเนินงาน 

การประชุมคณะทำางานฯ เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 โดยมีนาย Nagulendran Kangayatkarasu รองเลขาธกิารกำากับงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงน้ำาและสิ่งแวดล้อม สหพันธรัฐมาเลเซีย ในฐานะประธานคณะทำางานฯ เป็นประธานการประชุม  
โดยคณะทำางานฯ มีมติสำาคัญ คือ เห็นชอบตามความเห็นของประเทศไทยซึ่งตกลงให้ใช้ตัวช้ีวัดชุดปัจจุบันสำาหรับตัวชี้วัด 
ด้านอากาศ น้ำา และขยะและพื้นท่ีสีเขียว รวมถึงให้ใช้ดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์  
(Singapore’s Index on Biodiversity: SI) เป็นตัวช้ีวัดโบนัส เพ่ือใช้ในการประเมินเมืองท่ีเสนอเข้ารับรางวัลอาเซียน 
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน สำาหรับการประเมินเมืองท่ีเสนอเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ี
ยั่งยืน ในปี ค.ศ. 2021 นอกจากนี้ ท่ีประชุมรับทราบผลการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN - China Symposium on 
Ecologically Friendly Urban Development 2019 เมื่อวันท่ี 29 - 31 ตลุาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร และพื้นท่ีคุง้บางกะเจ้า  
อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยท่ีประชุมแสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีร่วมกันจัดประชุมสัมมนาฯ ได้สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ และรับทราบความก้าวหน้า 
การดำาเนินโครงการ ได้แก่ โครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Program และโครงการ Bio - Bridge Initiative on 
Urban Nature - Green Infrastructure in ASEAN Cities 

นาย Nagulendran  Kangayatkarasu 
ประธานการประชุมคณะทำางานฯ

นางอินทิรา  เอื้อมลฉัตร
ผู้อำานวยการกองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ 

หัวหน้าผู้แทนประเทศไทย 

การประชุมคณะทำางานฯ ทางออนไลน์

การเผยแพร่
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพ้ืนที่สีเขียวและนันทนาการ
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ	(กชพ.)
โทรศัพท์	0		2265		6574
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การดำาเนินงานของคณ์ะกรรมการ/ อนุกรรมการ
สผ. ได้ทำาหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ และคณะกรรมการท่ีสำาคัญๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 
แต่งต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นรองประธานกรรมการคนท่ี 2 รัฐมนตรีจากกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ

การประชุม กก.วล. 6 ครัง้ โดยพจิารณาเรื่องท่ีสำาคัญ ท้ังในเชงินโยบายการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
และการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ประกอบด้วย เรื่องเสนอเพื่อทราบ 15 เรื่อง เรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณา 46 เรื่อง และเรื่องอ่ืนๆ 2 เรื่อง อาทิ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเลบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำารวจและเฝ้าระวังชายฝั่ งของสำานักการระบายน้ำา กรุงเทพมหานคร รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำาหรับโครงการ กิจการหรือการดำาเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างทางวิ่งท่ี 3 และ 4 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
จากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ถ่ินอาศัยของ
ชนิดพันธุพ์ืชและสัตว์ท่ีถูกคุกคาม แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแห่งชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิบติัการเพื่อการจัดการคณุภาพสิง่แวดลอ้มในระดับจังหวัด ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กก.วล. ได้ติดตามผลการดำาเนินงานตามมติ กก.วล. ปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562)  
จากหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ี กก.วล. มอบหมาย เพื่อรายงานต่อ กก.วล. ทราบ รวมท้ัง การติดตามผลการดำาเนินงานคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการและคณะอนุกรรมการ ภายใต้ กก.วล. ปี 2562 รวม 55 คณะ เพื่อรายงานต่อ กก.วล. ทราบ และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งการประชุม กก.วล. ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันท่ี  
20 กรกฎาคม 2563 มีมติรับทราบรายงานฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าว ผลการดำาเนินงานของ กก.วล. ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ท้ังในด้านการกำาหนดนโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือใชเ้ปน็ 
กรอบการดำาเนนิงานใหแ้ก่ทกุภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง และการกำาหนดนโยบาย ขอ้เสนอและมาตรการ เพื่อแกไ้ขปญัหาสิง่แวดล้อม
ในสถานการณ์เรง่ด่วน อาทิ ปญัหาฝุ่นละออง PM2.5 รวมถึงกำาหนดมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาท่ีอาจจะเกิดขึน้จากโครงการ
พฒันาต่างๆ ท่ีผูด้ำาเนินโครงการต้องปฏิบติั เพ่ือปอ้งกนัผลกระทบและความเสยีหายท่ีอาจเกดิขึน้ต่อประชาชนและสิง่แวดลอ้ม

05

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์	สผ.

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุม่งานเลขานกุารคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(กยผ.)
โทรศัพท์	0		2265		6609

055สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัทรััพย�กรัธรัรัมช�ติิและสิำ�งแวดล้อม 
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คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) 
แต่งต้ังขึ้นตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธกิาร สผ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กนภ. ดำาเนนิการกำาหนดแนวทางการทำางาน นโยบาย หรอืหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือใหป้ระเทศไทยมคีวามพรอ้มในการตอบสนอง
ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีการประชุม 2 ครั้ง และมีมติในเรื่องสำาคัญ ดังนี้

(1) การประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบ ดังนี้
● รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2560 และนำาผล 

การติดตามการประเมนิผลการลดกา๊ซเรอืนกระจกจากภาคพลังงาน ป ีพ.ศ. 2560 ประกอบในรายงานความกา้วหนา้
รายสองปีฉบับถัดไป

● หลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมข้อริเริ่ม NACAG และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ลงนามในปฏิญญา NACAG โดยมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
โดย สผ. นำาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป 

(2) การประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุง (Updated NDC) ของ
ประเทศไทย และให้ สผ. รับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุง (Updated 
NDC) ของประเทศไทย และนำาเสนอต่อ ครม. เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ กอ่นจัดสง่ไปยงัสำานกัเลขาธกิารอนสุญัญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
https://climate.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(กปอ.)
โทรศัพท์	0		2265		6692

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ โดยมีพลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0	2265	6684

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) 
แต่งต้ังขึ้นตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543  
และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2548 โดยมีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เปน็ประธาน และเลขาธกิาร  
สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กอช. มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีมติในเรื่องสำาคัญ ดังนี้
(1) เห็นชอบหลักการให้เสนอ (ร่าง) Kuala Lumpur Resolution on the Post - 2020 Global Biodiversity Framework  

ต่อคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบในการรบัรอง (ร่าง) Kuala Lumpur Resolution ในการประชุม ASEAN High 
Level Ministerial Meeting on Biological Diversity

(2) เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าท่ีและอำานาจของคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

(3) เห็นชอบให้เสนออุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติถ้ำาหลวง - ขุนน้ำานางนอน เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (กอม.) 
แต่งต้ังขึ้นตามระเบยีบสำานักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการดำาเนนิงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำากับการบริหารราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธกิาร สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การประชุม กอม. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน มีมติในเรื่องท่ีสำาคัญ ได้แก่

(1) (รา่ง) เอกสารเพิม่เติมการนำาเสนอพื้นท่ีกลุม่ปา่แกง่กระจานเป็นมรดกโลก ท่ีประชุมมีมติเหน็ชอบ (ร่าง) เอกสารดังกลา่ว   
และมอบหมายให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำาเนินการในประเด็นต่างๆ และ 
นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกต่อไป 

(2) แผนการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำารงตำาแหน่งกรรมการมรดกโลก  วาระปี พ.ศ. 2562 - 2566 ท่ีประชุมมีมติ 
เห็นชอบต่อแผนการดำาเนินงานและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานในฐานะกรรมการมรดกโลก ตามท่ี 
ฝ่ายเลขานุการนำาเสนอ

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
กองจดัการสิง่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0	2265	6585
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คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า (กอก.) 
“กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่ 
ของชาติ รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายการดำาเนนิงานเปน็พิเศษเฉพาะพ้ืนท่ี เป็นระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการอนุรกัษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 มีคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า  
ซึ่งประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำากับการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
แต่งต้ังเปน็กรรมการ เลขาธกิาร สผ. เปน็กรรมการและเลขานกุาร ทำาหนา้ท่ีกำาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทาง 
เกีย่วกบัการอนรุกัษ์และพฒันากรุงรตันโกสินทรแ์ละเมอืงเกา่ โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรแีละใหค้วามเหน็โครงการ
ของรัฐในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ี กอก. ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ความเห็นโครงการภาครัฐในพ้ืนท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ ในการประชุม 2 ครั้ง สรุปดังนี้

(1) การประชุม กอก. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 มีมติในเรื่องการปรับปรุงระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 โครงการดำาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
คลองคูเมืองเดิมและพื้นท่ีโดยรอบ การประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่าร้อยเอ็ด โครงการจัดทำาแผนแม่บทและผังแม่บท 
การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า: เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าสุพรรณบุรี และเมืองเก่าเชียงราย 

(2) การประชุม กอก. ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563 มีมติในเรื่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง  
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ โครงการปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำา
เจ้าพระยา บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ โครงการจัดทำาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า : 
เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าลพบุรี และเมืองเก่าบุรีรัมย์  

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์	และเมืองเก่า
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0	2265	6584

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า (กอก.) 
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คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม (กก.กองทุน) 
แต่งต้ังขึ้นตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน  
เป็นกรรมการ และเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ีพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กำาหนด 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ วิธีการขอจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินกู้ รวมท้ังกำาหนดระเบียบเกี่ยวกับอำานาจหน้าท่ี 
และวิธกีารดำาเนินงานของผูจั้ดการกองทุน อีกท้ัง กก.กองทุนได้ มกีารแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อทำาหนา้ท่ีกล่ันกรองโครงการ
ท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนส่ิงแวดล้อม รวม 2 คณะ คือ การกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ท้ังน้ี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งรายได้จากภาษีค่าธรรมเนียมและมาตรการทางการเงินเข้าสู่กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษา
แนวทางความเป็นไปได้และขอ้กฎหมายในการจัดเกบ็ภาษีหรอืค่าธรรมเนยีมสิง่แวดลอ้มเพื่อเป็นรายได้เขา้สูก่องทนุส่ิงแวดล้อม
ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

กก.กองทุน มีการประชุม 4 ครั้ง โดยพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (1) 23 (3) และ 23 (4)  
แห่งพระราชบัญญติัส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 จำานวน 20 โครงการ วงเงนิรวม 127.93 ล้านบาท  
อาทิ การก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม การก่อสร้างระบบรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสียรวมชุมชน การจัดซ้ือรถตัก 
ลอ้ยางเพื่อใชใ้นระบบคัดแยกขยะมลูฝอย การสานพลังภาคีเครือขา่ยการฟ้ืนฟูทรพัยากรโดยการจัดการรว่มในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำา  
การพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยการอนรุกัษแ์ละฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติพ้ืนท่ีรอบมรดกโลก การเสรมิสร้างภมูต้ิานทานเพือ่การ 
ปรับตัวรบัมือต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ระบบจัดการเชือ้เพลงิชวีมวลและมลภาวะทางอากาศ การเพ่ิมความหลากหลาย 
ทางชวีภาพในไร่นาเพื่อส่ิงแวดล้อม การฟื้ นฟนูเิวศ โคก หนอง นา และปา่ครอบครวั และการอนรุกัษพ์นัธกุรรมพชืในพื้นท่ี 
ปา่สาธารณประโยชน์

คณ์ะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณ์ะอนุกรรมการพิจัารณ์าแนวทาง
การจััดหาแหล่งรายได้จัากภาษ่
ค่าธรรมเน่ยมและมาตราการ
ทางการเงินเข้าสู่กองทุน

สิ่งแวดล้อม

คณ์ะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านมลพิษ

คณ์ะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

คณ์ะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

(สผ. เปน็ฝ่ายเลขานุการ)

ผู้จััดการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม

(กรมบัญชีกลาง และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย)

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://envfund.onep.go.th/

แอปพลิเคชัน:		Smart	E-fund	:	http://envfund.onep.
go.th/auth/login

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม	(กบก.)
โทรศัพท์	0	2265	6584

คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 
ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีอำานาจหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/ EHIA) ท่ีกำาหนดไว้ในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ในปัจจุบัน สผ. มี คชก. 9 คณะ ทำาหน้าท่ีในการพิจารณารายงาน EIA/ 
EHIA คือ (1) โครงการเหมอืงแร ่(2) โครงการพฒันาปโิตรเลยีม (3) โครงการอุตสาหกรรมกลัน่น้ำามนัปิโตรเลยีม ปโิตรเคม ีและ
แยก หรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ (4) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (5) โครงการอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค 
ท่ีสนับสนุน (6) โครงการอาคาร การจัดสรรท่ีดินและบริการชุมชน (7) โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกและอากาศ  
(8) โครงการโครงสรา้งพื้นฐานทางน้ำา และ (9) ด้านพฒันาแหล่งน้ำา ทั้งน้ี การพจิารณารายงาน EIA/ EHIA ของ คชก. แต่ละคณะ  
สรุปได้ดังนี้
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คชก. พิจารณารายงาน EIA/EHIA พิจารณาโครงการ
1. โครงการเหมืองแร่ การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่	

2. โครงการพัฒนาปิโตรเลียม -		การพัฒนาปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
-		การสำารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสำารวจ
-		การผลิตปิโตรเลียม

3. โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี และแยก หรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ

-		อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี
-		อุตสาหกรรมกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม
-		อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
-		อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล	และอุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน	(Cl2)	หรือไฮโดรเจนคลอไรด์	(HCl)
-	 	 อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธ์ิหรือสารที่ใช้ป้องกัน	 หรือกำาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้
กระบวนการทางเคมี
-		อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี

4. โครงการโรงไฟฟา้พลังความร้อน -		โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นทกุประเภท	ยกเวน้โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นทีใ่ชข้ยะมลูฝอยเปน็เชือ้เพลงิ
-		ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำามันเชื้อเพลิงทางท่อ
-		การผลิต	มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

5. โครงการอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค
ที่สนับสนุน 

-		นิคมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรม	หรอืโครงการทีม่ลีกัษณะเชน่เดยีว
กับนิคมอุตสาหกรรม	หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพ่ือการอุตสาหกรรม
-		อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์
-		อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ
-		อุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เกี่ยวกับน้ำาตาล	
-		อุตสาหกรรมเหล็ก	หรือเหล็กกล้า
-		อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่	หรือหลอมโลหะ	
-		อุตสาหกรรมผลิตสุรา	แอลกอฮอล์	รวมทั้งผลิตเบียร์	และไวน์	
-		โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว	ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
-		โรงงานปรับคณุภาพของเสยีรวมหรือโรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการฝังกลบสิง่ปฏกิลูหรอื
วสัดทุีไ่มใ่ช้แลว้ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานทีม่กีารเผาหรือฝังกลบของเสยีอนัตราย	ยกเว้นการเผา 
ในหม้อเผาซิเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทน	หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม
-		อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก

6. โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและ
บริการชุมชน

-		อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญพิ่เศษ	ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคารซึง่มลีกัษณะทีต่ัง้
หรือการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใด	
-		การจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือประกอบ
-		การพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
-		โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	
-		โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
-		อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

7. โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกและอากาศ -		ระบบทางพิเศษ	ตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ	หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ
			ทางพิเศษ
-		ทางหลวงหรือถนน	ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพ้ืนที่ที่กำาหนด	
-		ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง
-		ระบบขนส่งทางอากาศ	

8. โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้ำา -		ท่าเทียบเรือ	
-		ท่าเทียบเรือสำาราญกีฬา
-		การถมที่ดินในทะเล
-		การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล	
-		การถมทะเล	หรือทะเลสาบ	นอกแนวเขตชายฝ่ังเดิม	ยกเว้น	การถมทะเล	ที่เป็นการฟื้นฟูสภาพ
			ชายหาด		

9. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำา -		การชลประทาน
-		การผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำา	
-		ประตูระบายน้ำาในแม่น้ำาสายหลัก
-		เขื่อนเก็บกักน้ำา	หรืออ่างเก็บน้ำา

10. คณะกรรมการผู้ชำานาญการทุกคณะ   
(ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ)

-		โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำาหนดให้เป็นพ้ืนที่ชั้นคุณภาพ
			ลุ่มน้ำาชั้น	1	และโครงการอื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ในปีงบประมาณ 2563 คชก. มีการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA/ EHIA) รวม 305 ครั้ง  
โดยเข้าตรวจสอบสภาพพื้นท่ีโครงการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี สผ. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ี
เปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงาน ซึ่งส่งผลให้การดำาเนินการพิจารณารายงานมีความถูกต้องและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง  
มีกระบวนการและระยะเวลาการพิจารณารายงานเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด รวดเร็ว และมีมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเจ้าของโครงการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง จึงส่งผลให้การพัฒนา 
โครงการต่างๆ มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยลง อีกท้ังยังทำาให้ลดความขัดแย้ง และ 
สร้างความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ การดูแลสังคม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากนี้ ยังปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ความเห็นและคำาแนะนำาทางวิชาการแก่ สผ. ในการดำาเนินการจัดทำาแนวทางการจัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ และแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำาหรับ คชก. ให้แนวทางท้ังสองฉบับดำาเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และภาคส่วน 
ท่ีเกีย่วขอ้งสามารถนำาแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใชใ้นการจัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ

การตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการเพื่อประกอบการพิจารณารายงานของ คชก.

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/eiathailand/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กวผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6618
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การเผยแพร่
Facebook	:	https://www.facebook.com/
CHMThailand

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	(กลช.)
โทรศัพท์	0		2265		6684

การบริหารจััดการความหลากหลายทางช่วภาพ
โครงการศึกษาประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
มวัีตถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและประเมนิสถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพในภาพรวมของประเทศ และประเด็นสถานการณ ์ 
ภัยคุกคามด้านความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกลไก มาตรการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้ นฟู และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
และคาดการณส์ถานการณแ์ละแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านความหลากหลายทางชวีภาพในอนาคต ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะ 
แนวทางในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีสามารถนำาไปใช้ในการจัดทำาแผนจัดการความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศ 

การประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  
และผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 11 ครั้ง และการประชุมรับฟังความเห็นจากภาคี 
ท่ีเกี่ยวข้อง จำานวน 1 ครั้ง โดยในรายงานสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ประกอบด้วย (1) สถานภาพ 
ของระบบนิเวศ ได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา พื้นท่ีแห้งแล้งกึ่งชื้น แหล่งน้ำาในแผ่นดิน เกษตร ทะเลและชายฝั่ ง และนิเวศเกาะ  
(2) สถานภาพชนิดพันธุ ์ (สัตว์ พืช จุลินทรีย์) (3) สถานภาพการสูญเสียทรัพยากรพันธุกรรม (4) สถานการณ์ภัยคุกคาม 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ (5) การประเมินพื้นท่ีท่ีมคีวามสำาคัญด้านความหลากหลายทางชวีภาพท่ีมคีวามจำาเปน็ 
เร่งด่วนในการบริหารจัดการ ท้ังน้ี ข้อมูลสถานภาพและสถานการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวม 
ของประเทศไทย และข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพท่ีผ่านกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็น สามารถใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำาแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และนำาไปสู่ 
การขับเคลื่อนการดำาเนินงานท่ีส่งผลลัพธ์ท่ีตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

06

การประชุมสัมมนารับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษา 
และประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
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การบริหารจััดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
การจดักจิกรรมศกึษาดงูานแหลง่มรดกทางธรรมชาต ิพ้ืนทีก่ลุม่ป่าแกง่กระจาน 

เมื่อวันท่ี 4 - 6 พฤศจิกายน 2563 สผ. ได้จัดกจิกรรมการศกึษาดงูานเเหลง่มรดกทางธรรมชาติ พื้นท่ีกลุม่ป ่าเเกง่กระจาน สำาหรบั
ผู้แทนรัฐภาคีสมาชิกในคณะกรรมการมรดกโลกและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับพื้ นท่ีแหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้ นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้กับผู้แทนสำานักงานผู้แทนถาวรประจำายูเนสโก หรือคณะทูตานุทูตรัฐภาคีสมาชิก
ในคณะกรรมการมรดกโลก รวมท้ัง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และหน่วยงานภาครัฐของไทย และองค์กรระหว่าง
ประเทศ และเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐภาคีสมาชิกท่ีเป็นกรรมการในคณะกรรมการมรดกโลกในการเสนอ 
ขอขึ้นทะเบียนพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก 

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะ 
ผูแ้ทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก และกรรมการผูท้รงคณุวุฒใินคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก 
เปน็ผูแ้ทนเขา้รว่ม ผูเ้ข้ารว่มกจิกรรมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตรฐัภาคีสมาชกิในคณะกรรมการมรดกโลก
ท่ีประจำาการในประเทศไทย 8 แห่ง ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรบาห์เรน สหพันธส์าธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐ
กัวเตมาลา สหพันธส์าธารณรัฐไนจีเรีย รัฐสุลต่านโอมาน สหพันธรั์ฐรัสเซียและราชอาณาจักรสเปน ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ 
อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ ์(IUCN) ประเทศไทย รวมท้ังหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งในพื้นท่ีจังหวัดราชบุร ีจังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์มูลนิธปิิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช

กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาและเข้าชมพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เกี่ยวกับการจัดการทุ่งหญ้าสำาหรับสัตว์และ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พื้นท่ีอุทยานเเห่งชาติแก่งกระจาน เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก - บางกลอย ในด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข รายได้ การศึกษา เเละ
ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยหน่วยงานต่าง ๆ เเละ เยี่ยมชมการดำาเนินงานเพื่อการอนุรักษ์เเหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ความคิดเห็นโดยสรุปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 85 การจัดกิจกรรมทำาให้ 
ได้รับทราบข้อมูลการดำาเนินการ ท้ังในด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกะเหร่ียง และควรมี 
การดำาเนินการอย่างยั่งยืน 
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คณะทตูานทุตูรฐัภาคสีมาชกิในคณะกรรมการมรดกโลก และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดร้ว่มแลกเปลีย่นองคค์วามรูค้ณุคา่ความสำาคญัของพืน้ทีก่ลุม่ปา่แกง่กระจานใน
การเสนอขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0		2265		6585

บริหารจัดการพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน:  
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ประเภทน้ำาตก ในพ้ืนท่ีนำาร่องน้ำาตกธารารักษ์ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ระยะท่ี 2) 

มวัีตถปุระสงค์เพื่อเปน็พื้นท่ีต้นแบบในการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมธรรมชาติประเภทน้ำาตกอยา่งมสีว่นรว่มบนฐานทรพัยากร
ท้องถ่ินท่ียั่งยืน และเสริมสร้างชุมชนให้มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้แก่ภาคประชาชน ส่วนราชการ และ
เอกชนท่ีเกีย่วขอ้งในพื้นท่ีน้ำาตกธารารกัษ ์บา้นเจดียโ์คะ ตำาบลมหาวัน อำาเภอแมส่อด จังหวัดตาก การดำาเนนิงานท่ีสำาคัญ ได้แก่

● การประชุมหารือแผนปฏิบัติงานโครงการร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
● การสำารวจทรัพยากรท้องถ่ิน ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
● การสำารวจทรัพยากรท้องถ่ิน จัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พร้อมจัดอบรม 

การใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน รวมถึงจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ และแบบจำาลองสภาพภูมิศาสตร์ 
ของแหล่งธรรมชาติน้ำาตกธารารักษ์ 

● การจัดทำาผังและแผนการบริหารจัดการพื้นท่ีสิ่งแวดล้อมน้ำาตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
อย่างมีส่วนร่วม 

การบริหารจัดการพื้นท่ีส่ิงแวดล้อมธรรมชาติน้ำาตกธารารักษ์อย่างมีส่วนร่วม ได้แบ่งเขตการบริหารจัดการออกเป็น 3 พื้นท่ี  
ได้แก่ พ้ืนท่ีสงวน พื้นท่ีอนุรกัษ ์และพื้นท่ีบรกิารและการจัดการ ซึ่งเปน็ไปตามศกัยภาพของพ้ืนท่ี และความคิดเหน็ของชุมชน 
ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ดูแล รักษา และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นท่ี 
ท้องถ่ินของตนเองได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำาชุมชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

การสำารวจทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า การสำารวจทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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น้ำาตกธารารักษ์  แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:		https://naturalsite.onep.go.th/lr

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0		2265		6580

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

มวัีตถปุระสงค์เพื่อเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการติดตามและประเมนิคณุภาพสิง่แวดลอ้มธรรมชาติผา่นระบบฐานข้อมลู
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ การเผยแพร่และประชาสัมพันธร์ะบบฐานข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานท่ีดูแลพื้นท่ี อาทิ องค์การบริหารส่วนตำาบล สำานักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 1 - 16 สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 - 11 อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า วนอุทยาน พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ สำานักพระพุทธศาสนา รวมท้ังสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน จำานวน 60 คน/ครั้ง ในพื้นท่ีดำาเนินงาน 4 พื้นท่ี ได้แก่ (1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (2) พ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ (3) ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ (4) ภาคกลาง  
และภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรม/รูปแบบการจัดอบรมฯ ดังนี้

● ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเกณฑ์การรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแหลง่ธรรมชาติอันควรอนรุกัษป์ระเภทน้ำาตก ภเูขา ธรณสีณัฐาน
และภมูลัิกษณวรรณา และถ้ำา เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการประเมนิสถานภาพแหล่งธรรมชาติของตนเกีย่วกบัคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ

● นำาเสนอเกี่ยวกับแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ท่ีสำาคัญในพื้นท่ี 
● ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ และแนวทางการใช้ระบบฐานข้อมูลในการติดตามและ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในพื้นท่ีต่างๆ บนเว็บไซต์
● แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีพบเห็น ปัญหาการใช้เกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

และข้อเสนอแนะต่อระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	https://naturalsite.onep.go.th
ระบบฐานข้อมูลส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0		2265		6580

การกำาหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก่า ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า :  
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

มีวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา พร้อมรายละเอียด 
องค์ประกอบสำาคัญในพื้นท่ีเมืองเก่า ท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์
และพฒันาเมอืงเกา่ โดยคณะกรรมการอนรุกัษแ์ละพัฒนากรุงรตันโกสินทร ์และเมอืงเกา่ (กอก.) ได้ประกาศเขตพ้ืนท่ีเมืองเกา่  
ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า แล้ว รวม 33 เมือง นอกจากนี้ 
มีเมืองเป้าหมาย ซึ่ง กอก. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2561 มีมติให้ดำาเนินการศึกษาความเหมาะสม 
ในการประกาศเขตพื้นท่ีเมอืงเกา่อุทัยธาน ีและเมอืงเกา่ตรงั และคณะอนกุรรมการกลัน่กรองและพจิารณาแผนการดำาเนินงาน 
ในพื้นท่ีเมืองเก่า ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 ให้ดำาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นท่ีเมืองเก่า 
ฉะเชิงเทรา เน่ืองจากมีลักษณะเมืองเก่าเป็นไปตามนิยามเมืองเก่าตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จึงได้มอบหมายมหาวิทยาลัยศิลปากรดำาเนินการศึกษา เพ่ือประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่าเพิ่มเติม 3 เมือง ได้แก่  
เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเมืองเก่า ประกอบด้วย ความสำาคัญ 
ของพื้นท่ี องค์ประกอบเมืองเก่า ขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในพื้นท่ีหลัก พื้นท่ี 
ต่อเนื่อง และแนวทางท่ัวไป และการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เมืองเก่าอุทัยธานี  
เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา แห่งละ 2 ครั้ง ซึ่งประชาชนท้ัง 3 เมือง เห็นด้วยกับการกำาหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 พื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ร่างขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าตรัง การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมืองเก่าตรัง
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ร่างขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานี การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมืองเก่าอุทัยธานี

ร่างขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเมืองเก่าฉะเชิงเทรา การประชุมรับฟังความคิดเห็นเมืองเก่าฉะเชิงเทรา

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/nced/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0	2265	6584

ประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ภายใต้
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 

จัดขึ้นเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์จากการบริหารจัดการพื้นท่ีเมืองเก่าให้กับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผูน้ำาศาสนา และสถานศกึษา ในพื้นท่ีเมืองเก่า คณะอนกุรรมการอนรุกัษแ์ละพฒันาเมอืงเกา่ รายเมอืง คณะกรรมการอนรุกัษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า คณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการดำาเนินงานในพ้ืนท่ีเมืองเก่า  
และคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและพิจารณาแผนการดำาเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ จำานวน 500 คน ให้สามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ท้ังนี้ บุคลากรทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า สามารถนำาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และ 
บริหารจัดการเมืองเก่าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/nced/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0	2265	6584

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ให้เกียรติปาฐกถา ในหัวข้อ “การสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ และมรดกเมืองในบริบทร่วมสมัย”
และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม

ประชุมสัมมนาวิชาการ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส” การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสู่เมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน

โครงการขับเคล่ือนการดำาเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด ระยะ 1 

สผ. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจในการดูแลรักษาสิง่แวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์ 
ยา่นชุมชนเก่าใหเ้ป็นระบบท่ีชัดเจน เพื่อใหย้า่นชุมชนเกา่ซึง่เปน็สิง่แวดลอ้มศลิปกรรมท่ีสำาคัญของชาติ ได้รบัการอนรุกัษใ์หค้งอยู่ 
อยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื ควบคูไ่ปกบัการพัฒนา รวมท้ังได้เลง็เหน็ถึงความสำาคัญของกระบวนการการมสีว่นรว่มของประชาชน  
การขับเคลื่อนการดำาเนินงานอนุรักษ์ฟื้ นฟูย่านชุมชนเก่าครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและจังหวัด ในการสร้างพื้นท่ีต้นแบบแห่งแรกของประเทศในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูย่านชุมชนเก่าระดับจังหวัด  
ด้วยเครื่องมือกลไกของจังหวัด โดยการประกาศย่านชุมชนเก่า เป็นมรดกจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเคร่ืองมือ กลไก 
ท่ีเหมาะสมในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานอนุรักษ์ฟื้ นฟูย่านชุมชนเก่า ระดับจังหวัด จากศักยภาพ สภาพทางภูมินิเวศ และ 
ความพร้อมของท้องถ่ินเป็นปัจจัยหลัก ตามข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้ นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การประสานการนำาข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด  
และการสรา้งองค์ความรู ้ความเขา้ใจและเสรมิสมรรถนะการบรหิารจัดการย่านชุมชนเกา่ใหแ้กทุ่กภาคส่วนท่ีเกีย่วขอ้งในพ้ืนท่ี 
ยา่นชุมชนเก่าต้นแบบนำารอ่ง 2 จังหวัด คือ ภาคใต้ ได้แก ่ จังหวัดตรงั (7 ยา่น) ได้แก ่ยา่นชุมชนเกา่ตลาดหว้ยยอด ยา่นชุมชนเก่า 
ตลาดกันตัง ย่านชุมชนเก่าตลาดทุ่งยาว ย่านชุมชนเก่าตลาดท่าข้าม ย่านชุมชนเก่าหยงสตาร์ และย่านชุมชนเก่าย่านตาขาว  
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี (7 ย่าน) ย่านชุมชนเก่าตลาดมะขาม ย่านชุมชนเก่าหนองบัว ย่านชุมชนเก่า 
ตลาดบางกะจะ ยา่นชุมชนเกา่ตลาดท่าแฉลบ ย่านชุมชนเกา่ตลาดท่าใหม ่ยา่นชุมชนเกา่ตลาดพลิว้ และยา่นชุมชนเกา่ตลาดขลุง 

การประกาศพื้นท่ีย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย รายช่ือ แผนท่ีแสดงขอบเขต ประกาศจังหวัด เรื่อง การประกาศพื้นท่ี 
ย่านชุมชนเก่า เพื่อเป็นมรดกจังหวัด ในพื้นท่ีนำาร่อง 2 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง และจังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
ลงนามในประกาศมรดกจังหวัด เมื่อวันท่ี 6 สงิหาคม 2563 จังหวัดจันทบุร ีลงนามเมื่อวันท่ี 2 กนัยายน 2563 ท้ังนี ้ยา่นชุมชนเก่า  
ท้ัง 2 จังหวัด ได้จัดทำาผังพื้นท่ีอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าท่ีแสดงองค์ประกอบอัตลักษณ์และคุณค่าความเป็นพื้นท่ีสำาคัญ 
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและรับรองโดยชุมชน สำาหรับดำาเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ให้เหมาะสมต่อศักยภาพและสภาพทางภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
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ประกาศจังหวัด เพื่อคัดเลือกพื้นที่ย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นำาร่อง ทั้ง 2 จังหวัด

การดำาเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมระดับจังหวัด 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2527 ได้เห็นชอบในหลักการ “แผนพัฒนาการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมศลิปกรรม”  
เพื่อให้ท้องถ่ินตระหนัก และทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษา ปกป้อง คุ้มครองสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และใหม้กีารจัดต้ังหน่วยอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มศิลปกรรมท้องถ่ิน 76 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)  
เพื่อเป็นหนว่ยเฝา้ระวังสถานการณ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรมในพ้ืนท่ี รวมท้ังเผยแพร ่ขยาย และเสรมิสรา้งความรู ้ 
ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสู่ท้องถ่ิน ต่อมาได้มีการจัดทำาแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรมระดับจังหวัด เพื่อใหก้ารดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาการอนรุกัษส่ิ์งแวดล้อมศลิปกรรมมปีระสิทธภิาพ  
การประสานงานสะดวกและรวดเร็ว รวมท้ังขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีศูนย์ประสานงาน ติดตาม และนิเทศ  
(ศปน.) ต้ังอยู่ท่ี สผ. มหีนา้ท่ีในการขบัเคลื่อนติดต่อประสานงานกบัภาคีอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด  
และสนบัสนนุงานอนุรกัษสิ์ง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม ใหแ้กห่นว่ยอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถ่ิน  
76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และประชาชนในพื้นท่ี โดยสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงาน
ร่วมกัน ดังนี้

● จัดประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
● ประสาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการดำาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ และภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด รวมท้ัง

จัดทำารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำาจังหวัด 
● สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ โดยได้รับงบประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนแผนงาน/

โครงการของหน่วยอนุรักษ์ฯ 
● จัดกิจกรรม และสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและขยายเครือข่ายอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน โดยผลักดันให้จังหวัด และท้องถ่ิน เข้าร่วมภาคีอนุรักษ์ฯ สนับสนุน 
การสง่ขอ้มลูขา่วสาร ผา่นทาง Facebook ช่ือ “หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถ่ินจังหวัด”  
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ Facebook ของหน่วยงาน ชื่อ “ภาคีอนุรักษ์ สวล. ธรรมชาติและศิลปกรรม สผ.”

● จัดทำารายงานสถานการณส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรม และส่งให ้สผ. เพ่ือเสนอต่อคณะอนกุรรมการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมท้ังจัดทำารายงานประจำาปีของหน่วยอนุรักษ์ฯ 
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
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การประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด

การอบรมสัมมนาเพ่ือขับเคล่ือนงานอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำาเนินงาน 
เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้ นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง  
และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของหน่วยงานในท้องถ่ินอย่างบูรณาการให้แก่เจ้าหน้าท่ี เป็นหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 76 จังหวัด สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) 76   
จังหวัด ผู้แทนคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เจ้าหน้าท่ี สผ. และภาคส่วนต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง รวม 300 คน อบรมเป็นเวลา 2 วัน ผลท่ีได้รับจากการอบรมสัมมนาฯ คือ เจ้าหน้าท่ีหน่วยอนุรักษ์ฯ และเจ้าหน้าท่ี  
ทสจ. ได้รับการเพิม่ศกัยภาพในการบูรณาการทำางานรว่มกนั มคีวามรู ้ความเขา้ใจเรื่องการอนรุกัษค์ุ้มครองและฟื้ นฟคูณุภาพ
สิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรม ภายใต้สถานการณใ์นปจัจุบนัและทิศทางการดำาเนนิงานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมท้ังแนวทางขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

การเผยแพร่
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
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การอบรมสัมมนา

การประสาน ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการดำาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์
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การประชุมประจำาภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
ประจำาปี 2563 
สผ. มอบหมายให้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำาปี
ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด เมื่อวันท่ี 12 - 14 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประสาน  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท่ัวประเทศ เพื่อให้ 
การบริหารงาน การดำาเนินงาน และการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ เป็นไปอย่างมีระบบและ 
มีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 76 จังหวัด ผู้แทนจาก 
คณะอนกุรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรม และเจ้าหนา้ท่ี สผ. รวม 190 คน โดยม ีนายไชยวัฒน์  จุนถิรพงศ ์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธกิาร สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ 
ได้มีการมอบโล่ผู้ทำาคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ 19 หน่วย ในการประชุมครั้งน้ีมีการเสวนาเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ในการทำางานด้านสิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรมแกค่นรุน่ใหมใ่นหัวข้อ “แนวทางการทำางานเพ่ือการอนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ธรรมชาติและศิลปกรรมของส่วนราชการกับชุมชน” การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “แนวทางและบทบาทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนในสไตล์ไร่เพ่ือนคุณ” และ “การจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ในบทบาทของหน่วยอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม” 

การประชุมประจำาปภีาคีอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรมกลุม่จังหวัด เปน็สว่นหนึง่ของการดำาเนนิงานตามนโยบาย
การกำากับดูแลองค์การท่ีดีของ สผ. ในแผนส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และแผนสร้างความสัมพันธก์ับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละปีด้วย โดยเป็นการบริหารความสัมพันธร์ะหว่าง สผ. และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถ่ิน ท้ัง 76 จังหวัด ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับ
พื้นท่ีของ สผ. และการร่วมดำาเนินงานโดยนำานโยบายและขับเคล่ือนภารกิจส่วนกลางไปต่อยอดขยายผลสู่การปฏิบัติจริง 
ในพื้นท่ี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นในพื้นท่ี 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/nced/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0	2265	6581

การประชุมประจำาภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำาปี

การประชุมเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลแหล่งส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ 
นำาไปประยุกต์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีของแต่ละหน่วยงาน พร้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบ
การพฒันาระบบฐานขอ้มูลใหส้ามารถนำาไปใชป้ระโยชนไ์ด้ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น โดยมกีารจัดประชุมเผยแพรร่ะบบฐานข้อมลู
แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ เมื่อวันท่ี 23 ธนัวาคม 2562 ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีกรุงเทพฯ จำานวน  
140 คน ได้แก่ กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ กรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง การทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมชลประทาน กรมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเท่ียว กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าท่ีกองวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. จำานวน 140 คน ผลจากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ เข้าร่วมการอบรม 
มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบคลงัขอ้มลูแหลง่สิง่แวดล้อมศลิปกรรม และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางานได้มากท่ีสดุ  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดอบรม
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/nced/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0	2265	6581

การอบรมโครงการเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

การติดตามประเมินผลนโยบาย แผน มาตรการ การรายงานสถานการณค์ณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม และการติดตามข้อเสนอแนะเชงินโยบาย มผีลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญั	 
ดังนี้

โครงการการดำาเนินงานด้านนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) เพื่อสนับสนุน 
การขบัเคล่ือนนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศไปสู่การดำาเนินงานในพืน้ท่ี (Subnational Implementation) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศเข้าสูก่ารวางแผนพฒันาจังหวัด รวมท้ังสรา้งเครอืขา่ยระหว่างหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เพ่ือใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ดำาเนินงานร่วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดนำาร่อง 10 จังหวัด และบุคลากรหน่วยงานในระดับจังหวัด 60 จังหวัด
ท่ัวประเทศ โดยมีการดำาเนินงาน 3 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานในพื้นท่ี 17 จังหวัด และ 32 
เทศบาล (2) การพฒันาศกัยภาพหน่วยงานและบุคลากร (3) การบูรณาการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในพื้นท่ี  
รายละเอียดการฝึกอบรม ดังนี้

● การเสรมิสร้างศกัยภาพในการบูรณาการนโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในกระบวนการจัดทำาแผน สำาหรบั
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง) 

● การเสริมสร้างทักษะวิทยากรกระบวนการและให้คำาปรึกษาในการบูรณาการนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด ให้แก่ สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ท่ี 1 - 16 

● การอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด
หลักสูตรท่ี 1 และ 2 ให้แก่ สสภ. ท่ี 1 - 16 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 60 จังหวัด 

● การอบรมบุคลากรของหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนการบูรณาการ นโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำาแผนของหน่วยงานและการดำาเนินงานในพื้นท่ี

● การคัดเลือกจังหวัดนำาร่อง “จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change” โดยมีจังหวัดท่ีได้รับการคัดเลือก 10 จังหวัด 
คือ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร ตาก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง และสุพรรณบุรี 
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	https://www.onep.go.th

https://climate.onep.go.th

http://www.thai-german-
cooperation.info

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม		http://www.onep.go.th

รายงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการติดตามการ
ดำาเนินงานภายใต้แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 
พ.ศ.	2560	–	2565	(ประจำาปงีบประมาณ	พ.ศ.	2563)

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(กปอ.)
โทรศัพท์	0	2265	6692

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม	(กตป.)
โทรศัพท์	0	2265	6540

การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ

โครงการเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการติดตามการดำาเนินงานภายใต้แผนจัดการคณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2565  
(ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน ประชาสัมพันธแ์ละสร้างศักยภาพภาคี
เครอืขา่ยในการรายงานผลการดำาเนนิงานตามตัวชีวั้ด และแนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ ผา่นระบบติดตามประเมนิผล 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สผ. และจัดทำาฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลแผนจัดการฯ  
และฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย ให้แก่ผู้แทนหน่วยงาน 200 คน ได้แก่ (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(2) ส่วนกลางจากกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (3) ภาคประชาสังคม  
องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ (4) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของ สผ. 

การดำาเนนิงานได้รวบรวมขอ้มลูผลการดำาเนนิงานจากภาคีเครอืขา่ย โดยการรายงานแบบรายงาน และระบบติดตามประเมนิ
ผล การวิเคราะหแ์ละประเมนิผลขอ้มลู เพื่อนำามาจัดทำา (รา่ง) รายงานโครงการเสรมิสรา้งประสิทธภิาพการติดตามฯ และสง่ให้ 
ภาคีเครอืขา่ยพจิารณาใหข้อ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะต่อ (รา่ง) รายงานฯ ดังกลา่ว ท้ังนี ้รายงานโครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ
การติดตามฯ ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ พร้อมเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว หน่วยงานท่ีสนใจนำาผลการดำาเนินงาน
ไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน โครงการและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล และฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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การจัดทำารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2563 ได้ดำาเนินงานตามมาตรา 13 (13) แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อนำาเสนอรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ปีละหนึ่งครั้งต่อคณะรัฐมนตรี เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2562 - มิถุนายน 2563 ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและภูมิภาค (อาเซียน) และประเทศ รวมถึงการเสนอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมรายสาขา จำานวน 11 สาขา ได้แก่ ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน ทรัพยากรแร่ พลังงาน ทรัพยากรป่าไม้และ 
สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ำา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สถานการณ์มลพิษ สิ่งแวดล้อมชุมชน  
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ท้ังนี้ (ร่าง) รายงานสถานการณ์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยการประชุมกลุ่มย่อย 4 ครั้งๆ ละ 50 คน และการสัมมนาระดับ
ประเทศ จำานวน 1 ครั้ง หรือ 150 คน

จากผลการศกึษา และจัดทำา (รา่ง) รายงานสถานการณค์ณุภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2563 พบว่า สถานการณค์ณุภาพสิง่แวดลอ้ม
รายสาขาส่วนใหญ่มีคุณภาพท่ีดีขึ้น และบางส่วนอยู่ในสถานการณ์ท่ีควรเฝ้าติดตาม อาทิ ระดับน้ำาบาดาลในพื้นท่ีตอนกลาง
ของประเทศลดลง พื้นท่ีไฟไหม้ป่ากินเป็นบริเวณกว้าง และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ มีการนำาเสนอ
ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีสำาคัญ ประจำาปี พ.ศ. 2563 รวม 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา  
กรณศีกึษาการขาดแคลนน้ำาและน้ำาท่วมในพื้นท่ีลุม่น้ำายม (2) ฝุน่ละอองขนาดเลก็ เสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กนิ 2.5 ไมครอน (PM25) 
กรณีศึกษาพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) ไฟไหม้ป่า กรณีศึกษาความรุนแรงของปัญหาไฟป่า ในจังหวัดเชียงใหม่  
และ (4) การจัดการระบบสาธารณสุขชุมชน ภายใต้สภาวะวิกฤต โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาการจัดการขยะ 
ติดเช้ือและขยะพลาสติกในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต และการใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังมาตรการระยะสั้น และมาตรการระยะยาว 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	
http://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม	(กตป.)
โทรศัพท์	0		2265		6538การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563

การติดตามการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 
2561 ดำาเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2563 มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดย สผ. รายงานความคืบหน้าการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของรายงานสถานการณ์คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในปีก่อนหน้า รวมท้ังปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีโดยตรงในการเสนอ
รายงานสถานการณฯ์ ครัง้ต่อไป ท่ีผา่นมา สผ. จึงได้ติดตามการดำาเนนิการตามขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในรายงานสถานการณ์
คุณภาพส่ิงแวดล้อมฉบับ พ.ศ. 2560 และ 2561 โดยได้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 111 หน่วยงาน เพื่อรายงานผล 
การดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ ท่ีได้มาจาก (1) สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 11 สาขา ในรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (2) มาตรการระยะสั้นและระยะยาวในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ (3) ประเด็นสิ่งแวดล้อม 
ท่ีสำาคัญ ทำาใหม้ขีอ้เสนอแนะฯ ท่ีได้ประมวลผลแลว้ จำานวนท้ังสิน้ 119 ขอ้เสนอแนะ พบว่า หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งได้ดำาเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะในภาพรวม จำานวน 111 ข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 93 โดยมีโครงการท้ังสิ้น จำานวน 345 โครงการ  
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หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งได้รายงานผลการดำาเนนิโครงการท่ีสอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะฯ ตามสถานการณค์ณุภาพสิง่แวดล้อม 11 
สาขา พบว่า มีการดำาเนินโครงการตามข้อเสนอแนะฯ ทุกข้อ ครบร้อยละ 100 ของข้อเสนอแนะท้ังหมด จำานวน 8 สาขา ได้แก่  
(1) ทรพัยากรดินและการใช้ท่ีดิน (2) พลังงาน (3) ทรัพยากรปา่ไมแ้ละสตัว์ปา่ (4) ทรพัยากรน้ำา (5) ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(6) ความหลากหลายทางชีวภาพ (7) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และ (8) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยพิบัติ ในขณะท่ีการดำาเนินโครงการตามข้อเสนอแนะฯ ร้อยละ 70 - 90 ของข้อเสนอแนะท้ังหมด จำานวน 3 สาขา ได้แก่  
(1) ทรัพยากรแร่ (2) สถานการณ์มลพิษ และ (3) สิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะท่ีต้องมีการดำาเนินโครงการ 
ในพื้นท่ีขนาดใหญข่า้มเขตพื้นท่ีการปกครองของจังหวัด เชน่ พ้ืนท่ีลุม่น้ำา พื้นท่ีเหมอืงแร ่รวมถึงต้องมกีระบวนการมสีว่นรว่ม
จากหลายภาคสว่น และมกีระบวนการศกึษาเฉพาะ เชน่ การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดับยุทธศาสตร ์(Strategic Environmental 
Assessment; SEA) รวมท้ังโครงการท่ีต้องใช้ความรู้ซับซ้อน ใช้อุปกรณ์ วิธกีาร และเทคโนโลยีเฉพาะ 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
http://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม	(กตป.)
โทรศัพท์	0	2265	6538

การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดต้ังขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นกลไกทางการเงินท่ีสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  
องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ของประเทศ ตามหลกัการผูก้อ่ใหเ้กดิมลพษิเปน็ผูจ่้าย (Polluter Pays Principle : PPP) โดยใหก้ารสนบัสนนุเงนิทั้งเงนิอุดหนนุ
และเงินกู้

กรอบทิศทางการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สัดส่วนการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามประเภทโครงการ

การดำาเนินงานท่ีผ่านมากองทุนสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 รวมท้ังสิ้น 1,659 โครงการ 
รวมวงเงินท่ีได้ให้การสนับสนุนโครงการท้ังสิ้น 16,131.84 ล้านบาท ดังนี้

1) โครงการตามมาตรา 23 (1) จำานวน 196 โครงการ วงเงิน 9,983.44 ล้านบาท ร้อยละ 64.89
2) โครงการตามมาตรา 23 (3) จำานวน 51 โครงการ วงเงิน 2,422.83 ล้านบาท ร้อยละ 23.07
3) โครงการตามมาตรา 23 (4) จำานวน 1,412 โครงการ วงเงิน 3,725.56 ล้านบาท ร้อยละ 15.04

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://envfund.onep.go.th/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม	(กบก.)
โทรศัพท์	0	2265	6596
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การบริหารจัดการที่ดิน มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

โครงการการขบัเคล่ือนนโยบายการจัดทีดิ่นทำากินใหชุ้มชน เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการจัดท่ีดินทำากนิให้ชุมชนตามความ 
ในมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กำาหนดให้คณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) มีหน้าท่ีและอำานาจในการกำาหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม  
ซึ่งรวมถึงรูปแบบการจัดท่ีดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ ์ หรือรูปแบบในลักษณะอ่ืนตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร 
ท่ี คทช. กำาหนด โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรเีพื่อใหก้ารใชท่ี้ดินเกดิประโยชนส์งูสดุ โดยดำาเนนิการจัดการประชุมติดตาม
ผลการดำาเนนิงานการจัดท่ีดินทำากนิใหชุ้มชน รว่มกบัหนว่ยงานท่ีรบัผดิชอบในพื้นท่ีเป้าหมาย ผู้แทนชุมชน และประชาชนกลุ่ม
เปา้หมายในพ้ืนท่ีการจัดท่ีดินทำากินใหชุ้มชนท่ี คทช. เหน็ชอบแลว้ ในพ้ืนท่ีเปา้หมาย คือ ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย 
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวมท้ัง สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานการจัดท่ีดินทำากิน 
ใหชุ้มชน และรบัฟงัความเหน็ต่อปญัหาและข้อเสนอแนะในพื้นท่ีเปา้หมาย เพื่อสนบัสนนุภารกจิของ คทช. เพ่ือใหก้ารดำาเนนิงาน 
การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำาไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ สมดุล  
เป็นธรรม และยั่งยืนในพ้ืนท่ีต่างๆ อาทิ พื้นท่ีโคกทำาเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ และสำานักงานกลุ่มเกษตรกรทำานา
หนองบัวคำามูล อำาเภอซำาสูง จังหวัดขอนแก่น พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดิน ตำาบลนาจำาปา อำาเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ์ พื้นท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง ตำาบลกุดโดน พื้นท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินป่าห้วยระบำา ตำาบลลานสัก อำาเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
พื้นท่ีป่าชายเลนชุมชนบ้านปากคลอง ตำาบลแม่รำาพึง หมู่ท่ี 5 ชุมชนบ้านบางอะ หมู่ท่ี 8 ตำาบลแม่รำาพึง อำาเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง พื้นท่ีโครงการป่าชุมชนบ้านหนองห่าย พื้นท่ี คทช.บ้านพรสวรรค์  
ตำาบลข่วงเปา อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่ งขวา หมู่ท่ี 7 ตำาบลทุ่งก่อ  
อำาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางโพรงและป่าเขาใหญ่ บ้านตลาดจันทร์ ตำาบลฉลอง  
อำาเภอสชิล จังหวัดนครศรธีรรมราช และพ้ืนท่ีปา่ชายเลนบ้านคลองราง หมูท่ี่ 2 ตำาบลลีเล็ด อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ผลการประมวลและวิเคราะห์ปัญหา ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดำาเนินงานการจัดท่ีดินทำากินให้ชุมชน ในพื้นท่ี 
เป้าหมาย ได้แก่ (1) การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี (2) ความต้องการปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์พืช  
ชนิดพันธุ์สัตว์ (3) การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกับราษฎรในการทำาการเกษตรและการส่งเสริมด้านการตลาด  
(4) ความชว่ยเหลอืในเรื่องแหลง่เงนิทนุสำาหรบัใชใ้นการประกอบอาชีพ (5) การประชาสัมพันธส์รา้งความรูค้วามเขา้ใจในพื้นท่ี
เพื่อให้ราษฎรได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน และกิจกรรมของภาครัฐ และ (6) การเพิ่มศักยภาพความสามารถของผู้นำา
ท้องถ่ินในการบริหารจัดการ บูรณาการแผนงานและงบประมาณในพื้นท่ีเป้าหมาย คทช. 

การประชุมหารือติดตามโครงการฯ

การสำารวจสภาพพื้นที่

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/land	
รายงานสรุปผลการดำาเนินงานโครงการการขับเคล่ือน
นโยบายการจัดท่ีดินทำากินให้ชุมชน	ประจำาปงีบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	จัดทำาโดยฝ่ายเลขานุการ	คณะกรรมการ
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ	(คทช.)

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กองบริหารจัดการท่ีดิน	(กบด.)
โทรศัพท์	0	2265	6548
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินเพื่ อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของ คทช. ในการประสานและจัดให้มี รวมถึงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อการวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และ 
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน
ซึ่งเป็นระบบหลัก (Portal) ในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลด้านท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ 
หน่วยงานต่างๆ ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล  
เพื่อให้หนว่ยงานบูรณาการขอ้มลูรว่มกนั มคีวามเปน็เอกภาพเปน็ท่ียอมรบัรว่มกนั และใชเ้ปน็ขอ้มลูอ้างอิงในการบริหารจัดการ  
และการพฒันาระบบงานภายใต้ระบบหลัก ได้แก ่ระบบติดตามผลการดำาเนนิงานจัดท่ีดินทำากนิใหชุ้มชนภายใต้การดำาเนินงาน 
ของ คทช. ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาเร่ืองท่ีดินทำากิน เพื่อติดตามข้อมูลผลการจัดท่ีดินทำากินของกลไก
คณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำาเนินโครงการเพิ่มประสิทธภิาพระบบสารสนเทศท่ีดิน
และทรัพยากรดินเพื่อการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยการสำารวจและรวบรวมปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อประสิทธภิาพ
การทำางาน การบริหารจัดการด้านข้อมูล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานให้ตรงตามความต้องการของ 
ผูใ้ชง้านแต่ละกลุม่ ภายใต้ระบบสารสนเทศท่ีดินและทรพัยากรดิน ท่ีสามารถบูรณาการด้านขอ้มูลสำาหรบัสนับสนนุการบรหิาร
จัดการท่ีดินและทรพัยากรดินได้อยา่งมปีระสิทธภิาพเพิม่มากขึ้น คู่มอืการใชง้าน ประกอบด้วย คู่มอืการใชง้านสำาหรับผูใ้ช้งาน
ระบบ คู่มือการใช้งานสำาหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ และวีดิทัศน์สอนการใช้งานระบบ ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบติดตามผลการดำาเนินงานจัดท่ีดินทำากินให้ชุมชนของหน่วยงาน ภายใต้กลไกการดำาเนินงานของ คทช.  
เพื่อติดตามข้อมูลผลการดำาเนินงานฯ ให้สามารถบูรณาการข้อมูลการบริหารจัดการพ้ืนท่ีจัดท่ีดินทำากินให้แก่ราษฎร
อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

2) พัฒนาระบบงานใหม่ โดยศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบงานในรูปแบบ Web Application ภายใต้ระบบ
สารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน โดยใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์ม หรือเครื่องมือท่ีเป็นสากล ให้สามารถทำางานร่วมกับ 
ระบบงานของ สผ. ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ประกอบด้วย (1) ระบบติดตามข้อมูลการดำาเนินงานโฉนดชุมชน (2) ระบบ
สืบค้นข้อมูลผู้ข้ึนทะเบียนผู้ไร้ท่ีดินทำากิน (3) ระบบค้นหาข้อมูลหลัก สำาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูล 
ในระบบท่ีสามารถรองรับเทคนิคการสืบค้นขั้นสูง และ (4) ระบบรายงานผล ท่ีเชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
ท่ีมีอยู่ เพ่ือการนำาเสนอรายงานท่ีทันสมยั เข้าใจงา่ย และเป็นมาตรฐานเดียวกนั พร้อมทั้ง การจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมประชุมหารือภายใต้โครงการฯ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการฯ

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://land.onep.go.th/gis
หรือ	land.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กองบริหารจัดการท่ีดิน	(กบด.)
โทรศัพท์	0	2265	6548
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การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 
ดังนี้

การลงนามบนัทึกความเขา้ใจว่าด้วยการบูรณาการความรว่มมอืในการจัดการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการจัดการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคการศกึษา 16 หน่วยงาน ได้แก่ สผ. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กรมทางหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำานกังานมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน สำานกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร องค์การบรหิาร
จัดการกา๊ซเรอืนกระจก สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ศนูยวิ์จัยเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งและบำารุงรกัษาสถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาติสิริธร สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย สภาวิศกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมาคมคอนกรีตแหง่ประเทศไทย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ คือ เกดิการบูรณาการความร่วมมือ 
ในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรการทดแทนปูนเม็ด โดยสามารถลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซต์ 
ได้ ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2565

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	
http://www.onep.go.th	
กลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์	สผ.

http://newweb.mnre.go.th/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(กปอ.)
โทรศัพท์	0	2265	6784	

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม 
และการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
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โครงการขับเคล่ือนการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
มีระบบติดตามประเมินผลการดำาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สำาหรับติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 
การลดกา๊ซเรอืนกระจกของหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง สามารถรายงานผลการดำาเนนิงานด้านการลดกา๊ซเรอืนกระจกตามนโยบาย
และแผนท่ีเก่ียวข้อง และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ประชาชนรับรู้ และมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก  
โดยมีการดำาเนินโครงการฯ ดังนี้

● การรับฟังความคิดเห็นต่อระบบติดตามประเมินผลการดำาเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ จากหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักรายสาขา ผู้เชี่ยวชาญ ภาคส่วนต่างๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผ่านทางออนไลน์ 3 ครั้ง  
โดยใหผู้เ้ขา้รว่มการประชุมแสดงความคิดเหน็ผา่นระบบ Online Questionnaire และการฝกึอบรมการใช้งานระบบ
ติดตามประเมินผลฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ี สผ. 

● การประชุมเปิดตัวระบบติดตามประเมินผลฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบ New Normal โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ในสถานท่ีจัดประชุมและผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2563 โดยมี ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธกิาร สผ.  
กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน 292 คน จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน บุคคลหรือผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชนท่ีสนใจ

ผลท่ีได้จากการรบัฟงัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้นำามาออกแบบและพฒันาระบบติดตามประเมนิผลการดำาเนนิงาน 
ลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศในรูปแบบ Web-based และโมบายแอปพลิเคชัน่ (Mobile Application) สำาหรบัส่ือสารขอ้มลู
การดำาเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ท่ีสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ IOS และ Android คู่มือ 
การใชง้านและคูม่อืการดแูลระบบและโมบายแอปพลเิคชัน่ ใหส้ามารถบรรลวัุตถปุระสงค์ของโครงการและมคีวามเหมาะสมกับ 
ผูใ้ชง้านมากท่ีสดุ ซึง่จะทำาใหป้ระเทศไทยมรีะบบกลางในการติดตามประเมินผล เผยแพรข้่อมูลการดำาเนนิงานท่ีมปีระสทิธภิาพ
และทันเหตุการณ์ สามารถเปน็เครื่องมอืการขบัเคลื่อนการดำาเนนิงานใหบ้รรลเุปา้หมายการลดกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศ 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน			
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม				
http://www.onep.go.th	

https://climate.onep.go.th						 เว็บไซต์	และฐานข้อมูล
http://mitigation.onep.go.th/
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โครงการจัดทำาระบบสารสนเทศฐานขอ้มลูเพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจเชงินโยบายสำาหรบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มวัีตถปุระสงค์เพ่ือใหไ้ด้ขอ้มลูโครงการการดำาเนนิงานความร่วมมอืระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ได้ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการดำาเนินโครงการ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การวิเคราะห์ช่องว่างและประเมิน 
ความต้องการท่ีจำาเป็น (Gap and Needs Analysis) และสนบัสนนุการตัดสนิใจเชงินโยบายสำาหรบัความรว่มมือระหว่างประเทศ  
และให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในอนาคต เพื่อประกอบการกำาหนดท่าทีและแนวทางการเจรจาความร่วมมือของประเทศไทยในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี 
ด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ กลุม่เปา้หมาย ได้แก ่เจ้าหนา้ท่ีกองประสานการจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
และเจ้าหนา้ท่ี สผ. หน่วยงานในคณะทำางานเจรจาสำาหรบัการประชุมอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และหน่วยงานท่ีมีการดำาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังนี้  
การดำาเนินงานโครงการความร่วมมือฯ โดยท่ีปรึกษาได้พัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลฯ พร้อมติดต้ังระบบท่ี สผ. และ 
ได้นำาส่งรายงานข้อเสนอแนะและแนวทางการดำาเนินโครงการความร่วมมือฯ รวมถึงวีดิทัศน์เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ 
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลฯ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการ
จัดทำาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลฯ

การฝึกอบรมการใช้และดูแลระบบสารสนเทศฐานข้อมูล การประชุมเผยแพร่โครงการฯ แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
http://www.onep.go.th

http://mitigation.onep.go.th

https://climate.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(กปอ.)	
โทรศัพท์	0	2265	6690
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โครงการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในภาคเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ศกัยภาพของแหล่งสะสมคารบ์อนของพชื เพื่อให้สามารถประเมนิการปลอ่ยและการดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกจากภาคเกษตร  
ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล การพัฒนาวิธกีารจัดเก็บข้อมูลปริมาณคาร์บอนสะสมและ
ตัวแปรสำาหรับใช้ประกอบการประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และจัดทำาข้อมูล
การปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากข้อมูลการปล่อยเฉพาะของ
ประเทศ กลุม่เปา้หมาย ได้แก ่หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานด้านการจัดทำาบัญชีกา๊ซเรอืนกระจก และการดำาเนินงาน 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ีดำาเนินงาน คือ พื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 
ท่ีเป็นไม้ผลยืนต้นของประเทศไทย เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำามัน ทุเรียน และลำาไย ข้อมูลท่ีใช้ในการประเมินศักยภาพ 
การกักเก็บคาร์บอนในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย เป็นข้อมูลเฉพาะ ดังนี้

● การจัดประชุมหารอืรว่มกบัผูเ้ช่ียวชาญและหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เพื่อกำาหนดหลกัเกณฑ์การคัดเลอืกพชืเศรษฐกจิหลกั 
ของประเทศ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินกิจกรรม 
การจัดประชุม ทำาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเป็นการทำาแบบสอบถามออนไลน์ 

● กำาหนดพื้นท่ีศกึษาและชนิดพชืท่ีจะทำาการศกึษา ได้แก ่ (1) ทุเรียน ศึกษาท่ีจังหวัดชุมพรและจันทบุร ี (2) ยางพารา
ศกึษาท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเลย (3) ปาล์มน้ำามัน ศึกษาท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ (4) ลำาไย ศึกษาท่ี 
จังหวัดเชียงใหม่และจันทบุรี

● จัดเก็บข้อมูลและประเมินปริมาณมวลชีวภาพจากแหล่งสะสมคาร์บอนในพืช ได้แก่ (1) มวลชีวภาพเหนือดิน  
(2) มวลชีวภาพใต้ดิน (3) ไม้ตาย (4) ซากพืช (5) อินทรียวัตถุในดิน และ (6) ผลิตภัณฑ์ไม้ ในพืช ท้ัง 4 ชนิด

● วิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนสะสมในพืช และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เพ่ือใช้ประเมินปริมาณการปล่อยและ 
การดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจกจากพื้นท่ีปลกูพืชเกษตร โดยแยกพืชแต่ละชนดิ ในช่วงปี พ.ศ. 2543 จนถึงปี พ.ศ. 2560 
ในลักษณะปีเว้นปี โดยใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนสะสมในพืช และปริมาณอินทรียวัตถุในดินท่ีได้ 
มาประเมนิรว่มกบัขอ้มลูพื้นท่ีปลกูพชืเกษตรจากฐานขอ้มลูภมูสิารสนเทศการจำาแนกประเภทการใช้ประโยชนท่ี์ดิน
ท่ี สผ. พัฒนาขึ้น

● การจัดฝึกอบรมวิธีการประเมินตัวแปรท่ีใช้ประกอบการประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของพืชเศรษฐกิจ 
ในประเทศไทย ใหก้บัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจัดทำาบญัชีกา๊ซเรือนกระจกภาคเกษตร ปา่ไม ้และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างโดยทำาการวัด
ความโตของต้นยางพารา

การฉีดน้ำาล้างดินที่รากของปาล์มน้ำามัน 
เพื่อเตรียมตัวอย่างราก ในการหามวลชีวภาพใต้ดิน

การลงพื้นที่เก็บตัวอย่างมวลชีวภาพเหนือดิน
โดยการแยกกิ่ง ใบ ชั่งน้ำาหนัก

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
http://www.onep.go.th

https://climate.onep.go.th

http://mitigation.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้	
กองประสานการจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	(กปอ.)
โทรศัพท์	0	2265	6692
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การเผยแพร่
Facebook	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
https://www.facebook.com/onep.gov.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(กยผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6771

การจัดทำานโยบาย แผน มาตรการ และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  
มีการดำาเนินการ	ดังนี้

การขับเคล่ือนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2565 ไปสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธค์วามสอดคล้องแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560 - 2565 กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
แนวทางการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์Clip Video เผยแพร่บน Facebook และ  
YouTube ของ สผ. ซ่ึง Clip Video ดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของตัวชี้วัดแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2560 - 2565 กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) รวมท้ังแสดงถึงหลักคิดการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนการแปลงแผนจัดการฯ ไปเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้วย

YouTube	:	https://www.youtube.com/
watch?v=kjT-RQmAvxY

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และดำาเนินการให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอน กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) 76 แห่ง (2) สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ท่ี 1 - 16 (3) อปท. ท่ีอยู่ในลำาดับความสำาคัญตามแผนแม่บท 
ด้านการจัดการคณุภาพน้ำาของประเทศ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบ่ทการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของประเทศ  
และการรวมกลุ่มพ้ืนท่ีในการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ (4) เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน โดยจัดสัมมนาเพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด และความรู้ทางด้านเทคนิค
วิชาการในการจัดทำาคำาขอรับการอุดหนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ดำาเนินการให้มีระบบบำาบัดน้ำาเสียรวมหรือกำาจัด 
ของเสียรวม การจัดทำารายละเอียดงบประมาณเพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด  
และดำาเนินการร่วมกันระหว่าง สผ. กับ สสภ. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการระบบการจัดการน้ำาเสียชุมชน
และขยะมูลฝอยของ อปท. ท่ีได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด การเร่งรัดการใช้จ่าย 
งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

ผลท่ีได้จากการดำาเนินโครงการ คือ จังหวัดมีแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 37 จังหวัด  
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดท่ีสอดคล้องกับแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการอุดหนุน 
งบประมาณ 5 โครงการ ตลอดจนโครงการจัดการน้ำาเสียชุมชนและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเคยได้รับ 
การอุดหนนุงบประมาณภายใต้แผนปฏิบติัการฯ ในระดับจังหวัด ได้รบัการติดตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่อง สง่ผลให้ประชาชน
ในพื้นท่ีเปา้หมายได้อยูอ่าศัยในส่ิงแวดล้อมท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐาน สำาหรบัผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจำาปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด เป็นร้อยละ 56.04
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การเผยแพร่
Facebook	:	https://www.facebook.com/
ONEP.PAP/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน	
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(กยผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6608
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	www.onep.go.th/eia

ร่างกฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์	
วิธีการ	และเง่ือนไขการขออนุญาต	
การอนุญาต	การต่ออายุ	การออกใบแทน
การส่ังพักใช้	การเพิกถอนใบอนุญาต 
เปน็ผู้จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำารายงาน
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กพส.)
โทรศัพท์	0	2265	6829

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการดำาเนินงาน	ดังนี้

การอนุญาตเป็นผูม้สีทิธิจัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม สผ. มีหน้าท่ีในการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ 
จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และควบคุม
กำากับดูแลการทำางานของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มีนิติบุคคลท่ียื่นขอรับใบอนุญาตรวม 41 แห่ง  
มีผู้เสนอขอเป็นผู้ชำานาญการ 85 คน และมีผู้เสนอขอเป็น 
เจ้าหนา้ท่ีประจำา 455 คน รวมท้ังมกีารพจิารณาการเปล่ียนแปลง
เจ้าหน้าท่ีประจำา 225 คน โดยกระบวนการออกใบอนุญาต 
ดังกล่าวได้มีการทดลองให้ยื่นลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  
และการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อสอดรับ 
กบัระบบราชการ 4.0 และสังคม New Normal สำาหรับการปฏิบติั
ตามพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้ร้อยละ 100 

จากการดำาเนินงานทำาให้ผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว อีกท้ังท่ีผ่านมาได้มีการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของ
นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต โดยมีมาตรการควบคุมกรณีท่ี 
จัดทำารายงานไม่มีคุณภาพ ประมาทเลินเล่อหรือเป็นเท็จ  
โดยจะมีบทลงโทษจากเบาไปหาหนัก ซ่ึงเริ่มต้ังแต่ (1) บันทึก 
เป็นข้อมูล (2) แจ้งกำาชับ ตักเตือน (3) แจ้งพักใช้ใบอนุญาต และ  
(4) แจ้งเพิกถอนใบอนุญาต รวมท้ังมีการจัดทำาคู่มือแนวทาง
และเผยแพร่การดำาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของ
นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตฯ รวมถึงได้มีการจัดทำาหลักเกณฑ์
และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ
ทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของนติิบุคคลใหม ่ 
โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนการสัมภาษณ์ และ 
การควบคมุกำากับ ซึง่ได้เริม่ใชต้ั้งแต่เดือนสงิหาคม 2563 เป็นต้นมา  
นอกจากนี ้ ได้ดำาเนนิการจัดทำารา่งกฎกระทรวงกำาหนดหลกัเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ  
การออกใบแทน การสั่ งพักใช้  การเพิกถอนใบอนุญาต 
เปน็ผู้จัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ออกตาม
ความในมาตรา 11 วรรคสอง และมาตรา 51/4 แหง่พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ปจัจุบนัคณะรฐัมนตร ี
เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวแล้ว และ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่างกฎกระทรวงฯ โดยสำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
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การประชุมสัมมนา เรื่อง “การขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้มสีิทธิจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การกำากับดูแลการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รบัใบอนุญาต” มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์  
และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคและผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต รวมท้ังร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง 
การขอรับใบอนุญาตฯ และการปฏิบัติงานของนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
คณะกรรมการผูช้ำานาญการพจิารณาผูม้สีทิธขิอรบัใบอนญุาตจัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม คณะอนุกรรมการ 
กลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธจัิดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แทนนิติบุคคลท่ีขึ้นทะเบียน
เป็นผูม้สีทิธจัิดทำารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และผูแ้ทนหนว่ยงานในสำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 250 คน เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 โดยมี ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิพ์านิช รองเลขาธกิาร สผ. เป็นประธานและ
กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมด้วย นางเสาวภา  หิญชีระนันทน์ ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และต่อจากนั้นได้บรรยายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณา 
การขอรบัใบอนุญาตเปน็ผูม้สีทิธจัิดทำารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของนติิบุคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาต และประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังร่วมแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ ท้ังนี้ ผู้เข้าร่วม
การประชุมสมัมนา มีระดับความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากการประชุมสมัมนา คิดเปน็ร้อยละ 82.20 และสามารถ
นำาหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการพจิารณาการขอรบัใบอนญุาตเป็นผูม้สีทิธจัิดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	www.onep.go.th/eia

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำารายงาน
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	
(กพส.)
โทรศัพท์	0	2265	6829
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การเผยแพร่
วารสารข่าว	สผ.	หมวดการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ปีท่ี	22	ฉบับท่ี	2	(พฤษภาคม	–	สิงหาคม	2563)
www.onep.go.th/eia

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์	
กองพัฒนาระบบการการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กพส.)
โทรศัพท์	0	2265	6500	ต่อ	6834

การอบรม เรื่อง การเสรมิสรา้งศักยภาพหน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการดำาเนินการ
พจิารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม มวัีตถปุระสงค์เพ่ือเสรมิสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน  
และบริการชุมชน จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนกลาง  
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการ 
ผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามผลการดำาเนินการกระจายภารกิจ 
การพจิารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบรกิารชุมชน จังหวัด และประเด็นปญัหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
จากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน จังหวัด เจ้าหน้าท่ีสำานัก 
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าท่ี สผ. รวม 105 คน เมื่อวันท่ี 30 - 31 มกราคม 2563 

ผลท่ีได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ทำาให้ฝ่ายเลขานุการ คชก. และผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก. จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทัศนียภาพและพื้นท่ีสีเขียว กฎหมายอาคาร  
และท่ีดินเพิ่มขึ้น จังหวัดท่ีได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 12 จังหวัด  
และหน่วยงานท่ีได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกำาหนด

การจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ
การยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานระบบ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำาหนดไว้ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำาเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำาเนิน
โครงการหรอืกิจการแลว้ พ.ศ. 2561 ได้ถกูต้อง และมปีระสทิธภิาพ กลุ่มเปา้หมาย/กลุม่ผูใ้ชบ้รกิาร ได้แก ่ผูแ้ทนเจ้าของโครงการ  
ผู้แทนสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค หน่วยงานอนุญาตในพื้นท่ี  
500 คน ในพื้นท่ีดำาเนินการ 49 จังหวัด โดยจัดอบรม 10 ครั้ง ในระหว่างพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 

การอบรมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด้านทัศนียภาพและพื้นที่สีเขียว

การติดตามผลการดำาเนินงานในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 12 จังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานฯ
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การเผยแพร่
วารสารข่าว	สผ.	หมวดการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมปท่ีี	22	ฉบับท่ี	2	(พฤษภาคม	–	
สิงหาคม	2563)
www.onep.go.th/eia

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กพส.)
โทรศัพท์	0	2265	6500	ต่อ	6834

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	www.onep.go.th/eia

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 
(กพส.)
โทรศัพท์	0	2265	6500	ต่อ	6860

โครงการพฒันาระบบกล่ันกรองประเภทและขนาดโครงการ ด้านพลังงานและโครงสรา้งพื้นฐานทีเ่ขา้ขา่ยต้องจัดทำา 
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (Smart EIA Regulatory Screening System) โดยความรว่มมือระหว่าง  
สผ. และ ปตท. มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา Digital Platform ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนลงทุนพัฒนาโครงการ 
ด้านพลงังานและโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายด้านการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ของประเทศไทย และนำาไปสูก่ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศใหเ้ติบโตบนฐานนวัตกรรมอยา่งยัง่ยนื โดยมกีารดำาเนินการ 
ประสานความร่วมมือระหว่าง สผ. กับ ปตท. ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) รวม 40 คน ในการดำาเนินโครงการพัฒนาระบบ Smart EIA  
Regulatory Screening System ท่ีสำาเร็จและพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบประเภทและขนาดโครงการท่ีจะต้อง 
จัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม และผูป้ระกอบการและประชาชนท่ัวไปสามารถนำาระบบฯ ไปประกอบการ
วางแผนการดำาเนินโครงการได้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System

งานเปิดใช้งานระบบฯ ระหว่าง สผ. และ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	www.onep.go.th/eia

สอบถามรายละเอยีดและขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท้ี่
กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม	(กพส.)
โทรศัพท์	0	2265	6500	ต่อ	6860

โครงการสำารวจการยอมรับและความเชื่อม่ันต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระบบ EIA) 
ของประเทศไทยในภาพรวม และเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ EIA  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าของโครงการ (ภาครัฐ และเอกชน) นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำารายงาน คณะกรรมการผู้ชำานาญการ  
หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต และประชาชน รวมถึงภาคเอกชน และสื่อมวลชน 400 คน ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค 6 พื้นท่ี  
ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีการดำาเนินงาน ดังนี้

● สำารวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยในส่วน
ของการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธกีารสำารวจ กำาหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมจำานวน 400 ตัวอย่าง และในส่วน 
ของการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้อง จำานวน 12 คน

● วิเคราะห์ประมวลผลการสำารวจโดยใช้โปรแกรมคำานวณทางสถิติ SPSS. และนำาข้อมูลการสัมภาษณ์มาประมวลผล 
โดยการบรรยายเชิงพรรณนา 

● การสำารวจฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) ผู้มีส่วนได้เสียกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
ประชาชน/องค์กรเอกชน/สื่อมวลชน และ (2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
กรรมการผู้ชำานาญการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำารายงาน หน่วยงานอนุมัติ/ อนุญาต เจ้าของโครงการ เป็นต้น  
ซึ่งผลสำารวจพบว่า ท้ัง 2 กลุ่ม มีระดับการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบ EIA อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย คิดเป็นร้อยละ 83.40 และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 76.80 ตามลำาดับ

● ผลการสำารวจระดับการยอมรับและความเช่ือมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในภาพรวม ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80
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การจัดทำาแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำาหรับ
คณะกรรมการผูช้ำานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (คชก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คชก.  
มีแนวทางการพิจารณารายงานฯ ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ ท่ีเป็นมาตรฐานและทิศทางการพิจารณาเดียวกัน ซึ่งจะส่งผล 
ให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณารายงานฯ มากยิ่งขึ้น  
โดยได้จัดประชุม เผยแพร่แนวทางการพิจารณารายงานฯ ผลกระทบต่อสุขภาพ สำาหรับ คชก. เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ คชก. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธ ิ
จัดทำารายงานฯ และเจ้าหน้าท่ี สผ.

การจัดทำาแนวทางการจัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการเหมืองแร ่มวัีตถปุระสงค์เพ่ือใหห้นว่ยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมีแนวทางการจัดทำารายงานฯ โครงการเหมืองแร่ ท่ีมีมาตรฐาน 
สอดรับกับรูปแบบและทิศทางการพัฒนาโครงการ และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ท่ีได้มีการบังคับใช้ อันจะส่งผลให้ 
การจัดทำารายงานฯ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีมาตรการ 
ท่ีมีประสิทธภิาพและปฏิบัติได้จริงต่อไป โดยได้จัดประชุมเผยแพร่แนวทางการจัดทำารายงานฯ โครงการเหมืองแร่ เมื่อวันท่ี  
6 สิงหาคม 2563 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงาน 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เจ้าของโครงการ นติิบุคคลผูม้สิีทธจัิดทำารายงานฯ และเจ้าหนา้ท่ี สผ. 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/
eiathailand/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กวผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6618
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/
eiathailand/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กวผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6618

การจัดกิจกรรมการเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจ และพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สำาหรบัผูท้ีเ่กีย่วข้องกับการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุญาต เจ้าหน้าท่ี สผ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รับความรู้ เข้าใจ
เก่ียวกบัการจัดทำาและพจิารณารายงานฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบัพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 และกฎหมายลำาดับรองท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถนำามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมท้ัง ได้ทำาความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำาและพิจารณารายงานฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ร่วมกับคณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ โดยวิธกีารอบรม 9 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 1,037 คน ท้ังนี้ การวัดผลจากการทำาแบบทดสอบ
ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ครั้งที่ การอบรม
1 การตรวจสอบน้ำาใต้ดินในพ้ืนที่อุตสาหกรรม	เพ่ือการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2 พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำา	พ.ศ.	2561	:	การจัดสรร	การใช้	การพัฒนา	และการอนุรักษ์

3 การประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการระบบขนส่งทางอากาศ

4 ทำาความรู้จักโรงไฟฟา้	และ	Smart	Grid

5 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาทางน้ำา	และทรัพยากรประมง

6 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า	สำาหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7 การประเมินผลกระทบด้านเสียงและคุณภาพอากาศ	สำาหรับรายงานการประเมินผลกระทบโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก

8 รูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารกับการป้องกันและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สำาหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
อาคาร

9 การประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	และด้านสุขภาพ	สำาหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร		
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/
eiathailand/

Facebook	:	https://www.facebook.com/
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม-กวผ.-
238978040166657

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/
eiathailand/

Facebook	:	https://www.facebook.com/
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม-กวผ.-
238978040166657

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กวผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6618

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กวผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6618

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. และคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ท้ัง 9 คณะ ได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) 
ท่ีเสนอมาท้ังสิ้น จำานวน 1,071 ฉบับ ซึ่งจำาแนกตามประเภทโครงการ ดังนี้

ประเภทโครงการ จำานวน	(ฉบับ)

อาคาร 744

พลังงาน 69

เหมืองแร่ 124

พัฒนาแหล่งน้ำาและเกษตรกรรม 27

อุตสาหกรรม 105

ปิโตรเคมี 59

พัฒนาปิโตรเลียม 8

คมนาคม	 132

การตรวจสอบพื้นที่ของ คชก.
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สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(กวผ.)
โทรศัพท์	0	2265	6618

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/eiathailand/
Facebook	:	https://www.facebook.com/
กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม-กวผ.-
238978040166657

การประเมินความเชื่อม่ันในการให้บริการตามคู่มือสำาหรับประชาชนฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพิจารณารายงาน 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ได้ศกึษาความเช่ือมัน่ในการใหบ้รกิารตามคู่มอืสำาหรบัประชาชน : การพิจารณารายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (รายงาน EIA) สำาหรบัโครงการ กิจการ หรือการดำาเนนิการใดท่ีหนว่ยงานของรฐัจะอนุญาต  
ซึ่งผู้ดำาเนินการ หรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำารายงาน EIA ประกอบด้วย รายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงาน 
ท่ีรบัผิดชอบในการดำาเนนิการ เอกสารท่ีต้องยืน่เพือ่เขา้สู่การพิจารณา การตรวจสอบเอกสาร การพิจารณา การลงนามในหนังสอื
แจ้งผลการพิจารณา และกรรมการมีมติต่อการพิจารณารายงาน EIA ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการอำานวย
ความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผูข้ออนญุาตได้จัดเตรียมเอกสาร  
และทราบขั้นตอนการพิจารณาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2561 นอกจากน้ี ประชาชนและผู้สนใจยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษารายงาน EIA การประเมิน
ระดับความเชื่อมั่นฯ และนำาข้อมูลมาพัฒนาการพิจารณารายงาน EIA ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยใช้แบบสอบถาม  
เป็นเครื่องมือในการดำาเนินการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทน/เจ้าของโครงการ ผู้แทน/ผู้จัดทำารายงาน EIA 
และหน่วยงานอนุญาต โดยมีผลการศึกษาดังรูป
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การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ มีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ	ดังน้ี

โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขับเคลื่อนการดำาเนินงานของเครือข่าย 
เฝา้ระวัง และติดตามการปฏิบติัตามมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมใหเ้กดิความยัง่ยนื ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิง่แวดล้อม 7 พื้นท่ี  
8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ์ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบ่ี และพังงา โดยมีภาคี 
จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวม 78 เครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ กลุ่มอนุรักษ์ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนา เอกชน ภาคเอกชน  
และภาควิชาการ

การเผยแพร่
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

การเผยแพร่
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครอง 
ส่ิงแวดล้อมใน	ข้อ	16	และข้อกำาหนดท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม	ในบริเวณพ้ืนท่ีอำาเภอบ้านแหลม	 
อำาเภอเมืองเพชรบุรี	อำาเภอท่ายาง	 
อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	และอำาเภอหัวหิน
อำาเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
พ.ศ.	2561

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ	(กชพ.)
โทรศัพท์	0	2265	6572

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ (กชพ.)
โทรศัพท์ 0 2265 6572

การมีส่วนร่วมในการจัดทำาร่างมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุร ี และจังหวัดประจวบคีรขีันธ์
 มวัีตถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธภิาพของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สำาหรับเป็นเครื่องมือในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีอำาเภอบ้านแหลม  
อำาเภอเมืองเพชรบุรี อำาเภอท่ายาง อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี และอำาเภอหัวหิน อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
โดยมกีารจัดประชุมรบัฟงัความคิดเหน็จากสว่นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในช่วงเดือนมถินุายน
- กันยายน 2563 รวม 17 ครั้ง 

กิจกรรมภายใต้โครงการฯ
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การเผยแพร่
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานพ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ
กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ	(กชพ.)
โทรศัพท์	0	2265	6572

แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคล่ือนการจัดการพ้ืนทีส่เีขยีวอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ตามแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงานของหน่วย
งานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีท่ัวประเทศ ได้แก่ เทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรอิสระ  
ชุมชน และประชาชน โดยมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติงานท่ีสามารถดำาเนินการได้ในระยะสั้น ประกอบด้วย 4 แนวทาง และ 17 
แนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ 

แนวทางที ่ 1 ทุกภาคส่วนมีจิตสำานึกและหน้าท่ีในการบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียว ประกอบด้วย 6 แนวทางปฏิบัติงาน คือ 
(1) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ (2) การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (3) การปรับปรุง พัฒนา ดูแล และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
(4) การสง่เสรมิการจัดทำาพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ (5) การเสรมิสรา้งศกัยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ (6) การพฒันา
พื้นท่ีสีเขียวเป็นแนวกันชน 

แนวทางที ่2 เมืองมคีวามมัน่คงทางอาหาร สามารถรองรบัภัยพบิติั และมฐีานทรพัยากรเพื่อเอ้ือต่อการดำารงชวิีตของประชาชน  
ประกอบด้วย 6 แนวทางปฏิบัติงาน คือ (1) การบรหิารจัดการพชือาหารเพื่อความม่ันคงทางอาหาร (2) การสง่เสรมิการพฒันา
พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์ (3) การส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเท่ียว (4) การนำา
พื้นท่ีท่ีรอการพฒันาหรอืท่ียงัไม่ได้ใช้ประโยชนม์าจัดทำาพื้นท่ีสเีขียว (5) การเพิม่และพฒันาพื้นท่ีสเีขยีวเพื่อการดดูซบัคารบ์อน
และบรรเทาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมท้ัง เพ่ือลดความหนาแนน่ในการใช้พ้ืนท่ีภายในชุมชน เพ่ือนนัทนาการและ
สุขภาพอนามัย และ (6) การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกับพื้นท่ีสีเขียว

แนวทางที่ 3 เคร่ืองมือ กลไก เพื่อเอ้ือต่อการเพิ่มและการจัดการพื้นท่ีสีเขียว ประกอบด้วย 3 แนวทางปฏิบัติงาน คือ  
(1) การปรับปรุง เผยแพร่ และบังคับใช้กฎหมาย (2) การส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวตามแนวทางธนาคารต้นไม้
และมาตรการจูงใจต่างๆ และ (3) การส่งเสริมการจัดทำาผังชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวและท่ีโล่งว่าง โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม

แนวทางที่ 4 ตระหนักในภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังทางสังคม ประกอบด้วย 3 แนวทาง
ปฏิบัติงาน คือ (1) การรักษาชนิดพรรณพืชและสัตว์ และความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นตามโครงการ อพ.สธ.  
(2) การส่งเสริมและสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ และ (3) การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน พลังสังคม และสื่อออนไลน์

ท้ังนี้ แนวทางปฏิบัติงานฯ ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ  
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2563 และการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 23 
กันยายน 2563

การประชุมหารือมาตรการด้านการคลัง
เพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมือง

การประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำาแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการ

พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

การประชุมหารือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพ
ตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร
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การป้องกันและปราบปรามทุจัริต
สผ. เป็นหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) จากสำานักงาน ป.ป.ช. ซึง่การประเมนิฯ ดังกล่าว เปน็การประเมนิเชงิบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบติั
ราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน  
ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความโปร่งใส รวมถึง 
ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการท่ีมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณลักษณะท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  
และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีสะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก  
ซึ่งล้วนแต่มีความสำาคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในการดำาเนินงานท่ีมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
ท่ีหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีพึงมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สผ. มีค่าคะแนน ITA  
อยู่ท่ี 79.5 คะแนน เท่ากับระดับผลการประเมิน (Rating Score) B (75.00 - 84.99 คะแนน) 
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
http://www.onep.go.th

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:		สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
http://www.onep.go.th
กลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์	สผ.

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพร.)
โทรศัพท์	0	2265	6632
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	สำานักงานเลขานุการกรม	(สลก.)
โทรศัพท์	0		2265		6845

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	(กยผ.)
โทรศัพท์	0		2265		6609

การประสานงานการดำาเนินการเร่ืองเก่่ยวกับคณ์ะรัฐมนตร่และรัฐสภา
ในป ีพ.ศ. 2563 จัำานวน 811 เรือ่ง ประกอบดว้ย

● เรื่องท่ี สผ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 29 เรื่อง มีเรื่องท่ีสำาคัญ เช่น ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศสำาหรบัการประชุมรฐัภาคี กรอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
สมัยท่ี 25 การนำาเสนอพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม เรื่อง กำาหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพื้นท่ีจังหวัดภเูกต็ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. .... 

● การจัดทำาความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 241 เรื่อง มีเรื่องท่ีสำาคัญ เช่น ร่างกฎกระทรวง
กำาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิด หรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน  
กรุงรัตนโกสินทร์ช้ันนอก พ้ืนท่ีต่อเน่ือง และฝั่ งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นท่ีบางส่วนในท้องท่ี 
แขวงพระบรมมหาราชวัง ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... แนวทางการสนับสนุนจังหวัด ในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นท่ี 

● การประสานแจ้งเรือ่งจากคณะรฐัมนตรี และรฐัสภา ใหห้น่วยงานในสงักดัทราบ 541 เรือ่ง มเีรือ่งท่ีสำาคัญ เชน่ รา่งปฏิญญา 
ทางการเมืองของการประชุมระดับผูน้ำาว่าด้วยเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (SDG Summit) การขบัเคลื่อนนโยบาย
สำาคัญเรง่ด่วนของรฐับาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการดำาเนนิงานเพ่ือประสานงานคณะรฐัมนตรแีละ
รฐัสภา ชว่ยผลักดันให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพจิารณาเรื่องได้อยา่งรวดเรว็ และเร่งรดัใหห้นว่ยงานเสนอเรื่องหรอืตอบ 
ความเหน็ได้ทันเวลา ตลอดจนชว่ยใหผู้้บรหิารมขีอ้มลูถกูต้องและครบถ้วนใช้ประกอบการตัดสนิใจได้อยา่งรอบคอบ
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การประเมินความคุ้มค่าการปฏิิบัติภารกิจัของรัฐ  
ประจัำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2562
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ สผ. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำาขึ้นเพื่อประเมินความคุ้มค่า 
ในการปฏิบัติภารกิจของ สผ. ท้ังมิติประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการทำางาน และ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินพบว่า ภารกิจมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คำาแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ ์  จันทร์โอชา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) และนโยบายและแผนการส่งเสริมการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
พ.ศ. 2560 - 2579 รวมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ 
หน่วยงาน โดยผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลผลิต์ที� 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตามแผนงาน 
พื้นฐานการดำาเนนิภารกจิพื้นฐานเพื่อสนบัสนนุยุทธศาสตรด้์านการจัดการน้ำาและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวิีตท่ีเปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานซึ่งคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 8,651,871.91 บาท/เรื่อง (น้อยกว่าแผน)

ผลผลิต์ที� 2 : นโยบาย แผน กลไก เพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตบริโภคท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ำาและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(ไม่รวมภารกิจของโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
เนื่องจาก สผ. มิได้ทำาหน้าท่ีดำาเนินการ แต่ทำาหน้าท่ีในฐานะช่วยส่งผ่านเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หรอืหนว่ยงานอ่ืนๆ) โดยมีค่าใชจ่้ายในการดำาเนนิงานซึง่คิดเป็นต้นทุนต่อหนว่ย 12,834,559.61 บาท/เรื่อง (นอ้ยกว่าแผน)

โคุรงการที� 1 : โครงการจัดการปัญหาท่ีดินทำากิน ตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 28,548,111.44 บาท/เรื่อง (น้อยกว่าแผน)

โคุรงการที� 2 : โครงการการขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแผนงานยุทธศาสตร์
จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย  
5,047,064.71 บาท/เรื่อง (มากกว่าแผน)

โคุรงการที� 3 : โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่าย 
ในการดำาเนินงานคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 30.316 ล้านบาท (มากกว่าแผน)

โคุรงการที� 4 : โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน  
ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานคิดเป็นต้นทุน
ต่อหน่วย 6,637,481.98 บาท/เรื่อง (มากกว่าแผน)

โคุรงการที� 5 : โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นท่ีคุ้มครองของประเทศ
ตามแผนงานยุทธศาสตรจั์ดระบบอนรุกัษ ์ฟื้ นฟ ูและป้องกนัการทำาลายทรพัยากรธรรมชาติ โดยมค่ีาใชจ่้ายในการดำาเนินงาน
คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 9,541,716.85 บาท/เรื่อง (มากกว่าแผน)
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การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
สผ. ให้ความสำาคัญกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ สผ. ตลอดจน
ข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ขาย จำาหน่าย จ่ายแจก รวมท้ังจัดทำาสำาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ และ 
ได้มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ดังนี้ 

ศิูนย์ข์้อิมูลข์�าวีสัารข์อิงราชการ สัผ. 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำาหนดให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ท่ีอยู่ในภารกิจได้สะดวกและท่ัวถึง ท้ังนี้ สผ. ได้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้

1) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ห้องสมุด สผ. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นสถานท่ีรวบรวมเอกสารและข้อมูลของ สผ. โดยเฉพาะรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (รายงาน EIA/EHIA) รวมท้ังมกีารจัดทำาดัชนขีอ้มลูขา่วสารท่ีจัดใหบ้รกิารอยา่งชดัเจน
 สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สผ.  
(http:// www.oic.go.th/infocenter38/3826/)

2) การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะทำางานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. ทำาหน้าท่ี 
ในการดำาเนนิการเพื่อใหศ้นูยข์อ้มลูขา่วสาร สผ. มขีอ้มลูขา่วสารท่ีเปน็ปจัจุบนั ครบถ้วน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำาหนด  
และมีผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สผ. มาใช้บริการด้วยตนเอง สอบถามทางโทรศัพท์ ผ่านทางหนังสือ
ราชการ และผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3) การเผยแพรค่วามรู ้ ความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิการรบัรูข้้อมูลข่าวสารของประชาชนให้บุคลากรของ สผ. และ
ประชาชนทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน  
ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่เก่ียวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ เว็บไซต์ สผ. เว็บไซต์ศนูยข์อ้มลูข่าวสารอิเลก็ทรอนกิสข์องราชการ สผ. บอรด์ประชาสมัพนัธ ์แผน่พบัประชาสัมพนัธ ์
และป้ายประชาสัมพันธอิ์เล็กทรอนิกส์
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โคุรงการที� 6 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามแผนงานบูรณาการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานคิดเป็นต้นทุน 
ต่อหน่วย 11,735,127.42 บาท/เรื่อง (มากกว่าแผน)

การเผยแพร่
รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของ	สผ.	ประจำาปงีบประมาณ	 
พ.ศ.	2562

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
https://www.onep.go.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการ	สผ.
http://www.oic.go.th/
infocenter38/3826/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม	(กตป.)
โทรศัพท์	0	2265	6539

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์	(ห้องสมุด	สผ.)
สำานักงานเลขานุการกรม	(สลก.)
โทรศัพท์	0		2265		6532
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การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
คณะทำางานจัดการเร่ืองรอ้งเรียน สผ. โดยม ีรองเลขาธกิาร สผ. เปน็ประธานคณะทำางาน และมผีูอ้ำานวยการกองต่างๆ ภายใน 
สผ. เปน็คณะทำางาน โดยมีอำานาจหน้าท่ีในการกำาหนดแนวทาง และวิธกีารในการจัดการเรื่องรอ้งเรยีนของ สผ. อยา่งเปน็ระบบ 
พร้อมท้ังควบคุม กำากับ ติดตาม และรายงานผลการดำาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนในภาพรวมต่อผู้บริการ ตลอดจนติดตาม
ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธภิาพ โดยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ สผ.  
ประกอบด้วย 6 ช่องทาง คือ (1) จดหมาย (2) ระบบ E - Petition ของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (3) เว็บไซต์ของ สผ. (www.onep.go.th) (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e_petition@onep.go.th) (5) ทางโทรศัพท์
หรือโทรสาร (โทรศัพท์ 02 265 6666/โทรสาร 02 265 6536) และ (6) ร้องเรียนด้วยตัวเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 240 เรื่อง โดยมีเรื่องร้องเรียนท่ีดำาเนินการ
แล้วเสร็จ 228 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 95) และอยู่ระหว่างดำาเนินการ 12 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 5) สรุปประเด็นเรื่องร้องเรียน 
จำาแนกตามประเภทการได้รับผลกระทบในปัญหา ดังนี้

ประเด็นเรื่องที่ร้องเรียน ดำาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำาเนินการ

1.		การได้รับผลกระทบ	ในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 141 2
2.	การได้รับผลกระทบ	ในปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 8 -
3.	การได้รับผลกระทบ	ในปัญหาด้านที่ทำากิน 12 8
4.	การได้รับผลกระทบ	ในปัญหาเรื่องที่พักอาศัย	 - -
5.	การไดร้บัผลกระทบ	ในปญัหาการจดัทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	 
	 (รายงาน	EIA/	EHIA)

64 2

6.	การแสดงความคิดเห็น	และเสนอแนะด้านต่างๆ 3 -
รวม 228 12

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
https://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม	(กตป.)
โทรศัพท์	0	2265	6541

การยกย่องและรับรางวัล
สผ. ได้รบัรางวัลเลศิรฐั ประจำาป ีพ.ศ. 2563 สาขาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ซึง่เป็นรางวัลท่ีสะท้อนว่า สผ. มกีารพฒันา 
คุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับ 
ความต้ังใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อนำาพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น
รางวัลท่ีแสดงถึงความมุง่ม่ันต้ังใจของ สผ. ในการพัฒนาประสิทธภิาพการบรหิารราชการบนพืน้ฐานความรบัผดิชอบและการม ี
สว่นรว่มของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเขา้รบัรางวัลในงานสมัมนาวิชาการประจำาป ีพ.ศ. 2563 
ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธ ี 
และในโอกาสนี้ นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธกิาร สผ. พร้อมด้วย นางณัฐยิา  ลาภเลิศสุข ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร และนายวรศกัด์ิ  พว่งเจรญิ ผูอ้ำานวยการกลุ่มงานวิเคราะหโ์ครงการด้านทรพัยากรธรรมชาติ เป็นผูแ้ทนจาก สผ.  
ในการรับมอบ 2 รางวัล เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2563 ดังนี้

1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance)
2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ระดับดี : กองทุน 

สิ่งแวดล้อมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณี โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้ นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าโคกจิก - ตาลอก อำาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://envfund.onep.go.th/

Youtube	:	กองทุนส่ิงแวดล้อม	:
https://www.youtube.com/
channel/UC2KEeHvBUrCCJPgP-
Upu3vw

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพร.)
โทรศัพท์	0	2265	6633
กลุ่มงานติดตาม	และประเมินผล
กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม	(กบก.)
โทรศัพท์	0	2265	6596	

นอกจากนี้ สผ. โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลบริหารกองทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำาปี 2563 ซ่ึงกระทรวงการคลัง  
โดยกรมบัญชีกลาง ได้กำาหนดจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำาปี 2563 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2563 ซึ่งการ 
จัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเป็นขวัญกำาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนต่างๆ  
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะกลไกสำาคัญของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยมี 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซ่ึงนายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ.  
เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี อีกท้ังยังเป็นเครื่องหมาย
การันตีความสำาเร็จในการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 28 ของกองทุนสิ่งแวดล้อม ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาการดำาเนินงาน  
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

กิจกรรมเพ้ิ�อิสัังคุม
การเขา้รว่มจัดนิทรรศการวันคุม้ครองสตัว์ป่าแหง่ชาติ ประจำาปี 2562 สผ. เขา้รว่มจัดนทิรรศการฯ เมือ่วันท่ี 26 ธนัวาคม  
2562 โดยมีนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน 
เปดิงานวันคุม้ครองสตัว์ปา่แหง่ชาติ ประจำาป ี2562 ภายใต้แนวคิด “อนุรกัษ์สตัว์ปา่รกัษาสมดลุโลก” และประกาศเจตนารมณ์
รวมพลังในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำาเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธญัญา  เนติธรรมกุล  
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนิมิต  วันไชยธนวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมท้ัง  
นางกิตติมา  ยินเจริญ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนจาก สผ. เข้าร่วมงานดังกล่าว ภายในงาน สผ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง  
“ทกุชวิีตมคีณุค่า รว่มกันอนุรกัษ์สตัว์ปา่...ไมใ่หส้ญูพนัธ์ุ” ภายในแนวคิด “ อนุรกัษ์สตัว์ปา่ รกัษาสมดลุโลก” และภายในบูธ 
ได้มีการจัดกิจกรรมระบายสีทำาเข็มกลัดให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย
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การเข้ารว่มจัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันสิง่แวดล้อมไทย และวันอาสาสมคัรพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
หมู่บา้นแหง่ชาติ (วัน ทสม. แหง่ชาติ) ประจำาปี 2562 ภายใต้หวัข้อ “ดูแลโลกเพื่อใหโ้ลก ดูแลเราตลอดไป” กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (ทส.) โดยกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (สส.) จัดกจิกรรมเนือ่งในงานวันสิง่แวดลอ้มไทย  
และวัน ทสม. แห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน้อมนำา
แนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระวชริเกลา้เจ้าอยูห่วั ในเรื่องของจิตอาสาการทำาความดีด้วยหวัใจมาเป็นแนวทางในการ
รณรงค์ เมื่อวันท่ี 4 ธนัวาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เปน็ประธานในการเปดิงาน รว่มด้วยนายจตพุร  บุรุษพฒัน ์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
และคณะผูบ้รหิาร ทส. พรอ้มมอบรางวัลเชดิชูเกยีรติบุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม รวม 76 รางวัล ซึง่ภายในงานประกอบด้วย นทิรรศการของหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความรู ้ความเข้าใจ 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะพลาสติก จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน

ในการน้ี สผ. ได้รว่มจัดนทิรรศการ เรือ่ง “การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง” ภายใต้หัวขอ้ “ดแูลโลกเพือ่ใหโ้ลก ดแูลเราตลอดไป”  
ซึ่งมี นางกิตติมา  ยินเจริญ เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี สผ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจ
เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 700 คน”
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การเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2563 ภายใต้แนวคิด “Wonderland มหัศจรรย์วันเด็ก”  
เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2563 ณ ทำาเนยีบรฐับาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (ทส.) จัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และผูเ้ขา้รว่มงานได้มคีวามรู ้ ความเขา้ใจและจิตสำานกึด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ในการนี ้
นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธกิาร สผ. ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิพ์านิช รองเลขาธกิาร สผ.  
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ทส. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำาหรับการจัดกิจกรรมงานวันเด็กปีนี้  
สผ. ได้จัดกิจกรรมให้เด็กวาดรูป ระบายสี ทำาเข็มกลัดเป็นของท่ีระลึก รวมท้ังมีการแจกของรางวัลต่างๆ อาทิ เช่น ถุงผ้า 
ลดโลกร้อน ขนม แก้วน้ำา และตุ๊กตาสำาหรับเด็กด้วย

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
https://www.onep.go.th
Facebook	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
https://www.facebook.com/onep.gov.th

การเผยแพร่
รายช่ือโรงแรมท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม	และ
ฐานข้อมูลสินค้าและบริการท่ีเปน็มิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม	:	http://gp.pcd.go.th/all

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์
สำานักงานเลขานุการกรม	(สลก.)
โทรศัพท์	0		2265		6502	

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานคลังและพัสดุ
สำานักเลขานุการกรม	(สลก.)
โทรศัพท์	0		2265		6519	

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) 
คณะกรรมการจัดการสำานักงานสีเขียว (Green Office) มอบหมายให้สำานักงานเลขานุการกรม (สลก.) รับผิดชอบดำาเนินการ 
ในหมวดท่ี 6 การจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและบรกิารท่ีเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ประจำาปงีบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตลุาคม
 - ธนัวาคม 2562 และเดือนมกราคม - กันยายน 2563 โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาแผน แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
สนิค้าและบรกิารท่ีเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม รวมท้ังติดตามและรวบรวมข้อมลู เพื่อรายงานผลการดำาเนนิงานสรุปปริมาณและ
มูลค่าการจัดซื้อสินค้า และการใช้บริการโรงแรมจัดประชุม/สัมมนา ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การจัดซ้�อิสิันคุ้า การใช้บุริการโรงแรมจัดประชุม/สััมมนา
ปริมาณ  (หิน�วีย) มูลคุ�า  (บุาท) การใช้บุริการ  (หิน�วีย) มูลคุ�า  (บุาท)

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวนครั้ง ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

29,971 96.81 5,225,013.82 99.53 17 56 3,089,614.00 51.91
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การประชุมวิชาการ สผ. 
สผ. ได้ดำาเนินการจัดประชุมวิชาการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกปี และเม่ือวันท่ี  
21 สิงหาคม 2563 ได้จัดงานประชุมวิชาการ สผ. ประจำาปี พ.ศ. 2563 เพื่อนำาเสนอ เผยแพร่ผลงานวิชาการ และ 
ผลการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกท้ังเป็นเวที 
ในการแลกเปลีย่นความคิดเหน็และประสบการณท์างวิชาการ ระหว่างหนว่ยงานภาครฐั นกัวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ สผ. เป็นท่ีรู้จักและได้รับความเชื่อมั่นในการดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
นโยบาย แผน และกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง ใหภ้าคีเครือขา่ยและภาคส่วนท่ีเกีย่วขอ้งได้รบัทราบ และเขา้ใจภารกิจของ สผ. รวมทั้ง
ยกระดับความรว่มมอืใหเ้ปน็หุน้ส่วน สามารถนำาความรูไ้ปประยุกต์ใชแ้ละต่อยอด ใหเ้กดิประโยชนต่์อการขบัเคลื่อนนโยบาย
และแผน และอนุสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการ สผ. ในครัง้นี ้นายวราวุธ  ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (รมว.ทส.) 
ใหเ้กยีรติเปน็ประธาน พรอ้มปาฐกถาพเิศษ ในหัวขอ้ “ชวิีตวิถีใหม ่เพื่อส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยนื” ผูเ้ขา้รว่ม 682 คน ประกอบด้วย 
ผูแ้ทนหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชนด้านสิง่แวดลอ้ม ผูท้รงคณุวุฒ ิในคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ
ท่ีเกีย่วขอ้ง สถาบนัการศกึษา องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ และเครอืขา่ย โดยผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มประชุม  
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังอยู่ในระดับดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ตลอดจนได้รับรู้ภารกิจและผลงานท่ีสำาคัญของ สผ.  
ด้านนโยบาย แผน กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
สิง่แวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานการมสีว่นรว่มของภาคีเครอืข่าย รวมท้ังภารกจิท่ีสนบัสนนุหน่วยงานอ่ืน  
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานในอนาคต

การเสวนาช่วงเช้า “ฝ่าวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน” และช่วงบ่าย 
“จับเข่าคุย เรียนรู้ กก.วล. และไขข้อข้องใจ EIA”

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม		https://www.onep.go.th

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม	(กตป.)
โทรศัพท์	0	2265	6500	ต่อ	6723
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การจัดนิทรรศการ
สผ. และเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับท้องถ่ิน 3 จังหวัด ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ  
ในการประชุมวิชาการ สผ. ประจำาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ดังนี้

1) หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถ่ินจังหวัดนครศรธีรรมราช : นำาเสนอนทิรรศการ โดยนำาศิลปะ
พื้นบ้าน “หนงัตะลงุ” ของนครศรธีรรมราช มาประยุกต์ใชเ้พื่อถ่ายทอดความรูเ้ร่ืองการอนุรกัษส์ิง่แวดล้อมธรรมชาติและ 
ศิลปกรรมสู่ท้องถ่ินทุกระดับ รวมถึงเยาวชน โดยเนื้อหาของหนังตะลุง จะสอดแทรกสาระ ความรู้ ในด้านประวัติ 
ความเป็นมา การต้ังถ่ินฐานของชุมชนภูมินิเวศ การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

2)  หน่วยอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ์ : นำาเสนอนิทรรศการ “โมเดลจำาลอง
บา้นเสายองหนิ บา้นภูผกัไซ่ จังหวัดเพชรบูรณ์” ชุมชนวัฒนธรรมไทหลม่ ท่ีมสีถาปัตยกรรมพื้นบ้านเปน็บ้านไม ้เสาบา้น 
เป็นไม้เนื้อแข็งต้ังอยู่บนหินจะไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินโดยตรง ซึ่งเรียกว่า “บ้านเสายองหิน” หินท่ีนำามาใช้ก็เป็นหิน 
จากลำาน้ำาท่ีไหลผ่านหมู่บ้านภูมิปัญญาในการก่อสร้างบ้านเสายองหินเพ่ือป้องกันแรงลม และแผ่นดินไหว เพราะ 
การต้ังเสาบนหินจะทำาให้เกิดความยืดหยุ่นของตัวเสากับฐานหิน ช่วยป้องกันความชื้นและปลวก เพราะเสาบ้าน 
ไม่ได้สัมผัสดินโดยตรง แต่ปัจจุบันการสร้างบ้านเรือนของชุมชนเปลี่ยนแปลง บ้านบางส่วนท่ียังคงเหลือให้เห็น 
ก็อาจไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีการบูรณะซ่อมแซมตามอายุ จึงส่งผลให้ปัจจัยการใช้งานและวิถีชีวิตเปล่ียนแปลง  
องค์ประกอบ และรายละเอียดบางอย่างท่ีไม่จำาเป็นจึงถูกละท้ิงไป ท้ังนี้ บ้านเสายองหิน ได้รับการลงนามเพื่อประกาศ
เป็นมรดกจังหวัด จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2563 ด้วย

3) หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต : นิทรรศการแสดงโมเดลจำาลอง อาคาร 
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต และวิดีทัศน์ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประกาศเขตพื้นท่ีเมืองเก่าภูเก็ต  
เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์ และความรุ่งเรืองอันยาวนานในอดีตจากการทำาเหมืองแร่ ทำาให้ชาวจีนและชาวตะวันตก
หลั่งไหลเข้ามาในเมืองภูเก็ตเป็นจำานวนมาก อาคารสไตล์ “ชิโนโปรตุกีส” ผสมผสานความเป็นศิลปะตะวันตกและ 
ตะวันออกเข้าไว้ด้วยกนัอยา่งกลมกลืน จนเป็นเอกลกัษณท่ี์โดดเด่นของเมอืงภูเกต็ ตึกเกา่เหลา่นีอ้ยูใ่นยา่นการค้าเกา่เเก่
ของเมือง เทศบาลนครภูเก็ต ได้เห็นความสำาคัญของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ จึงดำาเนินการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรม 
ชิโนโปรตุกีสไว้ และในปัจจุบันเส้นทางนี้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสำาคัญของเมืองภูเก็ต

การจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ผลงานการดำาเนินงานท่ีสำาคัญของ สผ. ท้ังภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ รวมท้ังการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
โดยมุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจบทบาทภารกิจของหน่วยงาน มีองค์ความรู้ ประสบการณ์  
ด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และความหลากหลายทางชวีภาพ เพื่อให้เกดิการบูรณาการความร่วมมอื 
ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

นิทรรศการในภาพรวม “การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรม 
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า และมรดกโลก” 

“หนังตะลุง” ศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช
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โมเดลจำาลองบ้านเสายองหิน บ้านภูผักไซ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โมเดลจำาลอง อาคาร สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
ของจังหวัดภูเก็ต

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://www.onep.go.th/nced/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม
กองจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	(กธศ.)
โทรศัพท์	0		2265		6581
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04
รายงานการเงิน   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบการเงินสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน

 2563 สผ. ได้จัดทำางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/ว 357 ลงวันท่ี 15 
สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการนำาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงาน

ของรัฐ ซึ่ง สผ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี และงบประมาณ
เพิ่มเติมจากสำานักงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ โดยแยกเป็นงบแสดง

ฐานะการเงนิ งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงนิ และงบแสดงการเปลีย่นแปลง
สินทรพัยสุ์ทธ/ิสว่นทนุ เพื่อใชใ้นแผนงานบุคลากรภาครฐั แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้ง 

การเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาพ้ืนท่ีและเมือง
อัจฉริยะ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน อนุรักษ์ และฟื้ นฟู และป้องกันการทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนงานยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการกระจายอำานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

สผ. ได้จัดทํารายงานการเงนิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ รายงานการเงินดังกล่าวยังไมผ่่านการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบบัญชี
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05 
ภาคผนวก

รายชื่อคณ์ะกรรมการและคณ์ะอนุกรรมการ

เอกสารเผยแพร่  และฐานข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ สำาหรับการติดต่อหน่วยงาน

รายชื่อคณ์ะทำางานจััดทำารายงานประจัำาปี 2563
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รายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

คุณะกรรมการสิั�งแวีดล้อิมแหิ�งชาต์ิ
คณ์ะกรรมการผู้ชำานาญการ จัำานวน 22 คณ์ะ

คณะกรรมการผูช้ำานาญการ (สว่นกลาง) จำานวน 10 คณะ
 1) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณาผู้มีสิทธขิอรับใบอนุญาตทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 2) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่
 3) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาปิโตรเลียม
 4) คณะกรรมการผูช้ำานาญการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมกล่ันน้ำามันปโิตรเลียม  
  ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
 5) คณะกรรมการผูช้ำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
 6) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำา
 7) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม และระบบ 
  สาธารณูปโภคท่ีสนับสนุน
 8) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการอาคาร การจัดสรรท่ีดินและบรกิาร 
  ชุมชน
 9) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 10) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำา

คณะกรรมการผูช้ำานาญการ (จังหวัด) จำานวน 12 คณะ
พื้นทีคุ่้มครองสิง่แวดล้อม จำานวน 7 คณะ
 1) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
 2) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
 4) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 5) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
 6) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 7) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

ด้านอาคาร การจัดสรรทีดิ่น และบรกิารชุมชน ระดับจังหวัด จำานวน 5 คณะ
 1) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการ 
  ชุมชน จังหวัดนนทบุรี
 2) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการ 
  ชุมชน จังหวัดปทุมธานี
 3) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการ 
  ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
 4) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการ 
  ชุมชน กรุงเทพมหานคร
 5) คณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการ 
  ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
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คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ จำานวน 35 คณะ
 1) คณะอนุกรรมการกำากับการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
 2) คณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3) คณะอนุกรรมการจัดทำารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 4) คณะอนุกรรมการกำากับการดำาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำาหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 5) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 6) คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
 7) คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
 8) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
 9) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสระบุรี
 10) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี
 11) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี
 12) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ
 13) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรสาคร
 14) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา
 15) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดชลบุรี
 16) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดนครปฐม
 17) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต
 18) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 19) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่
 20) คณะอนุกรรมการกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานพื้นท่ีเขตควบคุมมลพิษจังหวัดเพชรบุรี
 21) คณะอนกุรรมการกำากบัการดำาเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารจัดการซากผลติภัณฑ์เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอิเลก็ทรอนกิส์เชงิบูรณาการ
 22) คณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำาหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมี 
  ป้องกันและกำาจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
 23) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
 24) คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษท่ีตกค้างยาวนาน
 25) คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำา
 26) คณะอนุกรรมการการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำา
 27) คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ
 28) คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดหาแหล่งรายได้จากภาษี ค่าธรรมเนียม และมาตรการทางการเงิน เข้าสู่กองทุน 
  สิ่งแวดล้อม
 29) คณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
 30) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำามันท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย
 31) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์
 32) คณะอนุกรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรมและคณะอนุกรรมการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรม 
  ประจำาจังหวัด
 33) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ
 34) คณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
 35) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ

คุณะกรรมการนโยบุายที�ดินแหิ�งชาต์ิ 

คณ์ะอนุกรรมการ จัำานวน 9 คณ์ะ

 1) คณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน
 2) คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน
 3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด
 4) คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)
 5) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน
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 6) คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน
 7) คณะอนุกรรมการกำากับ ติดตาม และประเมินผล
 8) คณะอนุกรรมการสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน
 9) คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหา 
  แนวเขตท่ีดินของรัฐ

คุณะกรรมการนโยบุายการเปลี�ยนแปลงสัภูาพิภููมิอิากาศิแหิ�งชาต์ิ 

คณ์ะอนุกรรมการ จัำานวน 5 คณ์ะ

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

คุณะกรรมการแหิ�งชาต์ิวี�าด้วียอินุสััญญาคุุ้มคุรอิงมรดกโลก

คณ์ะอนุกรรมการ จัำานวน 3 คณ์ะ

 1) คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ
 2) คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำาเสนอพื้นท่ีกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

คุณะกรรมการอินุรักษิ์และพัิฒนากรุงรัต์นโกสิันทร์ และเม้อิงเก�า

คณ์ะอนุกรรมการ จัำานวน 2 คณ์ะ

 1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำาเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์
 2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำาเนินงานในพื้นท่ีเมืองเก่า

คุณะกรรมการอินุรักษิ์และใช้ประโยชน์คุวีามหิลากหิลายทางชีวีภูาพิแหิ�งชาต์ิ

คณ์ะอนุกรรมการ จัำานวน 8 คณ์ะ

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

คุณะกรรมการกอิงทุนสิั�งแวีดล้อิม

คณ์ะอนุกรรมการ จัำานวน 2 คณ์ะ

 1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
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เอกสารเผยแพร่

กอิงต์ิดต์ามประเมินผลสิั�งแวีดล้อิม
วารสารธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปีท่่ 9 

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
http://www.onep.go.th/ 
เอกสารเผยแพร่-วารสาร/

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์
กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม	(กตป.)
โทรศัพท์	0		2265		6538

กอิงบุริหิารกอิงทุนสิั�งแวีดล้อิม

หนังสือและแผ่นพับ

ผลสำาเร็จจากการสนับสนุน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563

ผลสำาเร็จจากการสนับสนุน
ของกองทุนสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม
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แผ่นพับโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 1

การเผยแพร่
เว็บไซต์	:	http://envfund.onep.go.th/

แอปพลิเคชัน:		Smart	E-fund	:	http://
envfund.onep.go.th/auth/login

สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กองบริหารกองทุนส่ิงแวดล้อม	(กบก.)
โทรศัพท์	0		2265		6597

ฐานข์้อิมูล

กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
http://www.onep.go.th/env_data/
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หิมายเลข์โทรศิัพิท์  โทรสัาร  และเวี็บุไซต์์ สัำาหิรับุการต์ิดต์�อิหิน�วียงาน  

ผูบ้รหิาร โทรศพัท์ โทรสาร

เลขาธกิาร : นางรวีวรรณ  ภูริเดช 0 2265 6502 0 2265 6503

รองเลขาธกิาร : นายพิรุณ  สัยยะสิทธิพ์านิช 0 2265 6504  0 2265 6512

รองเลขาธกิาร : นายประเสริฐ  ศิรินภาพร 0 2265 6509 0 2265 6508

รองเลขาธกิาร : นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ 0 2265 6517 0 2265 6512

ผูเ้ชีย่วชาญ โทรศพัท์ โทรสาร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : นางสาวมัธยา  รักษาสัตย์ 0 2265 6853 0 2265 6512

กอง/กลุ่มอิสระ โทรศพัท์ โทรสาร

สำานักงานเลขานุการกรม (http://www.onep.go.th/Secretary%20Office/Main%20
Website/html/Home.htm)

เลขานุการกรม 0 2265 6514 0 2265 6511

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6515-16 0 2265 6511

กลุ่มงานคลังและพัสดุ 0 2265 6519-23 0 2265 6641

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2265 6524-25

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 0 2265 6526-27 0 2265 6526

กลุ่มงานอำานวยการและประชาสัมพันธ์ 0 2265 6502
0 2265 6530

0 2265 6531

ห้องสมุด 0 2265 6532 0 2265 6531

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6601 0 2265 6602

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2265 6730 0 2265 6602

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6603-04 0 2265 6602

กลุ่มงานนโยบายและแผน 0 2265 6605 0 2265 6606

กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ 0 2265 6612 0 2265 6602

กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ 0 2265 6607-08 0 2265 6607

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 0 2265 6609 0 2265 6610

กลุ่มงานบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำา 0 2265 6639 0 2265 6638

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6614 0 2265 6616

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6613 0 2265 6616

กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม 0 2265 6617 0 2265 6616

กลุ่มงานอุตสาหกรรม 0 2265 6619 0 2265 6616

กลุ่มงานคมนาคม 0 2265 6621-22 0 2265 6616

กลุ่มงานอาคาร 0 2265 6623-24 0 2265 6616

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำาและเกษตรกรรม 0 2265 6626 0 2265 6616

กลุ่มงานพลังงาน 0 2265 6627-28 0 2265 6616 

กลุ่มงานปิโตรเคมี  0 2265 6620 0 2265 6616 
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กอง/กลุ่มอิสระ โทรศพัท์ โทรสาร

กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 0 2265 6616

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6574 0 2265 6629

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6500 ต่อ 6861 0 2265 6629

กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธทิำารายงาน 0 2265 6630 0 2265 6629

กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล 0 2265 6640 0 2265 6629

กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ 0 2265 6637 0 2265 6629

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ 0 2265 6500 ต่อ 6834 0 2265 6629

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6533 0 2265 6536

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6535 0 2265 6536

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ 0 2265 6537-38 0 2265 6536

กลุ่มงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 0 2265 6539-40 0 2265 6686

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2265 6541-42 0 2265 6536

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6587 0 2265 6588

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6588-90 0 2265 6588

กลุ่มงานนโยบายและแผนการบริหารกองทุน 0 2265 6597-98 0 2265 6588

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 0 2265 6591-93 0 2265 6588

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 0 2265 6595-96 0 2265 6588

กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 0 2265 6593-94 0 2265 6594

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน 0 2265 6600 0 2265 6599

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6650 0 2265 6692

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6692 0 2265 6692

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 0 2265 6500 ต่อ 6784 0 2265 6692

กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก 0 2265 6500 ต่อ 6849 0 2265 6692

กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ 0 2265 6500 ต่อ 6848 0 2265 6692

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา 0 2265 6690 0 2265 6692

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6566 0 2265 6567

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6565 0 2265 6567

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน 0 2265 6569-70 0 2265 6570

กลุ่มงานพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 0 2265 6571-72 0 2265 6572

กลุ่มงานพื้นท่ีสีเขียวและนันทนาการ 0 2265 6573-74 0 2265 6574

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6575 0 2265 6578

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6576-77 0 2265 6578

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 0 2265 6579 0 2265 6580

กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 0 2265 6581-82 0 2265 6581

กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 0 2265 6583-84 0 2265 6584
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กอง/กลุ่มอิสระ โทรศพัท์ โทรสาร

กลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก 0 2265 6585 0 2265 6586

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6543 0 2265 6544

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6544-46 0 2265 6544

กลุ่มงานนโยบายและแผน 0 2265 6547-48 0 2265 6544

กลุ่มงานคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ 0 2265 6549-50 0 2265 6544

กลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 0 2265 6551 0 2265 6544

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

ผู้อำานวยการ 0 2265 6553 0 2265 6684

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 0 2265 6554-56 0 2265 6684

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา 0 2265 6557-58 0 2265 6558

กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ 0 2265 6561 0 2265 6561

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 0 2265 6563 0 2265 6584

กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก 0 2265 6559-60 0 2265 6560

กลุ่มงานอิสระ

กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2265 6652 0 2265 6631

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2265 6632-33 0 2265 6633

กลุ่มนิติการ 0 2265 6634-35 0 2265 6635

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 0 2265 6845 0 2265 6500

รายชื่อคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี 2563  

ท่่ปรึกษา

นางรวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธกิาร สผ.

นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธกิาร สผ.

นายพิรุณ  สัยยะสิทธิพ์านิช รองเลขาธกิาร สผ.

นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธกิาร สผ.

คณ์ะทำางาน

นางณัฐยิา  ลาภเลิศสุข ผู้อำานวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

นางเสาวภา  หิญชีระนันทน์ ผู้อำานวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางณัฏฐนิช  อัศวภูษิตกุล ผู้อำานวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นางสาวนันท์นภัส  เสริฐพรรณนึก ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายฉัตรชัย  อินต๊ะทา ผู้อำานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์

นางสาวธวุานนท์  ยุกติรัตน ผู้อำานวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวจิรัชยา  บำารุง ผู้อำานวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ

นางรสริน  อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำานวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล

นางพรรณนิภา  สืบสิงห์ ผู้อำานวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล

นายศิวัช  แก้วเจริญ ผู้อำานวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
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นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายวัลลภ  ปรีชามาตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

นางสวนิต เทียมทินกฤต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์โพธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

นางสาวภทรกช  เหนือเกตุ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

นางสาวสวรส  ดำาริชอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการพิเศษ

นางปริย  ริมวานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวชริกานต์  รุ่งแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางนวรัตน์  รุ่งศรีรัตนวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวนิลอุบล ไวปรีชี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางกิตติมา  แสงสี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวทิพาวรรณ  รักสงบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวพัชราพร  นำาตระกูลพัฒนา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวรุ่งทิวา  ตะติชรา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์  นวไชยเสนา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นายวิรุฬห์ สัมลีราช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวอรวรรณ  วัฒนยมนาพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวศศิธร  ศรีสุรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาวศาลิตา  ทับพุ่ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำานาญการ

นางสาววจี  ขวัญทองอินทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ  โพธวุิฒิ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นายธนพล  รัตนมุนีวงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวฐติิชญาน์  ภาษี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นายทรงสิทธิ ์ คำาแหงพล นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ

นางสาวอักษิพร  จันทร์เทวี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายปริวรรต ทิพย์เสวต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพชรรัตน์  เจ๊ะยูนิช นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวศิริวรรณ  จันทร์ยุ้ย เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัญญา  มะระสี นิติกร
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