
รายงานผลการด าเนินงานภายใต้มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๑. มุ่งมั่น พัฒนา นโยบาย แผน มาตรการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้กรอบ
กฎหมาย ด้วยการก ากับดูแลอย่างโปร่งใส  
เป็นธรรม และรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

๑) ส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุก
ภาคส่วนในการจัดท า นโยบาย แผน 
และมาตรการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ 

• จ านวนนโยบาย แผน และ
มาตรการผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมและการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน  

• การจัดท านโยบาย แผน 
มาตรการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมและการบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วน  
(ทุกส านัก/กอง) 

•  มีนโยบาย แผน และมาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน จ านวน ๒๒ โครงการ ดังนี ้
      ๑) แผนผังแม่บทการอนุรักษแ์ละพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์  
      ๒) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   
      ๓) แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
      ๔) แผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓  
      ๕) แผนจัดการสิ่งแวดล้อม  
      ๖) การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเมืองเก่า  
      ๗) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน  
      ๘) แนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวส าหรับ
เมืองและชุมชนเมืองในประเทศไทย  
      ๙) รายงานสถานการณค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐  



นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
      ๑๐) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับเงินช่วยเหลือ
และอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  
      ๑๑) ประกาศ EIA ล าดับที่ ๓ โครงการระบบ
ขนส่งปิโตรเลียมและน้ ามันเช้ือเพลิงทางท่อ  
      ๑๒) ประกาศ EIA ล าดับที่ ๘ อุตสาหกรรม 
คลอ-แอลคาไลน์  
      ๑๓) ประกาศ EHIA เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบยีบปฏิบตัิ  

    ๑๔) ร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ก าหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... 
       ๑๕) ร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ก าหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
อ าเภอบางละมุงและอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   
พ.ศ. .... 
       ๑๖) ร่างประกาศกระทรวงฯ ก าหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอท่ายาง 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอหัวหิน อ าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
       ๑๗) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ต าบลพระ
ธาตุผาแดง ต าบลแม่ตาว และ ต าบลแม่กุ อ าเภอแม่



นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
สอด จังหวัดตาก เป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
       ๑๘) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ต าบลบาง
แก้ว ต าบลบางจะเกร็ง ต าบลแหลมใหญ่และต าบลคลอง
โคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
       ๑๙) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่ต าบลบาง
กะเจ้า ต าบลบางกอบัว ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ 
ต าบลบางกระสอบ และต าบลทรงคะนอง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม 
       ๒๐) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พื้นที่อ าเภอปลวก
แดง อ าเภอบ้านค่าย และอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
       ๒๑) ร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ก าหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่
ต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ต าบลคลอง
ต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
       ๒๒) ร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ก าหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่
ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน และต าบล
สะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
 



นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๒) สร้างเครื่องมือ กลไก ในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏบิตัิ
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

•  จ านวนกลไก เครื่องมือใน
การผลักดันนโยบายและแผน 

•  จ านวนนโยบายและแผนท่ี
มีการน าไปสู่การปฏิบตั ิ

• การพัฒนา/จัดท า กลไก 
เครื่องมือในการผลักดันนโยบาย
และแผนไปสู่การปฏิบัติ   
(ทุกส านัก/กอง) 

•  มีกลไก เครื่องมือในการผลักดันนโยบายและแผน
ไปสู่การปฏิบตัิ จ านวน  ๑๑ เรื่อง ดังนี ้ 

      ๑) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการอนุรักษ์
และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า  
      ๒) แผนปฏิบัติการกองทุนสิ่งแดล้อม พ.ศ. 
๒๕๖๐  
      ๓) ร่าง แผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ระยะเรง่ด่วน  
      ๔) คู่มือการจัดที่ดินท ากินใหชุ้มชนตามนโยบาย
รัฐบาล  
      ๕) เอกสารแนวทางการแปลงแผนจัดการคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
      ๖) แผนปฏิบตัิการเพื่อการจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
      ๗) โครงการสนับสนุนการพฒันาและด าเนินงาน
ด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 
ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐)  
      ๘) ร่าง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการ
ด าเนินงานตามแผนที่น าทางการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓  



นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
      ๙) โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
มิติการจดัการความเสี่ยง ร่วมกับองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน ระยะเวลาด าเนินการ ๔ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  
      ๑๐) จัดท ากลไกในประเทศเพื่อรองรับการ
สนับสนุนด้านการเงินเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุน
เพื่อด าเนินโครงการดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
      ๑๑) การจัดท าเครื่องมือและกลไกส าหรับการ
ด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า 
พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

•  มีนโยบายและแผนระดับที่มีการน าไปสู่การปฏิบตัิ  
๕ เรื่อง 

๑) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ 

๒) นโยบายและแผนการบริหารจดัการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   

๓) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

๔) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๙ 



นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
๕) แผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะ
ได้รับผลผลิตและบริการที่ดี มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน เป็นธรรม และเชื่อมัน่ได้ 

๑)  พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

• จ านวนกระบวนการที่ได้รับ

การปรับปรุง 

•  การพัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการท างานให้มี

มาตรฐาน (ทุกส านัก/กอง) 

•  มีการทบทวน และจัดท าแผนการปรับปรุง
กระบวนการท างาน รวม ๓๖ กระบวนการ รายละเอียด
แนบท้ายตาราง 

๒) เปิดเผยข้อมลู ข่าวสารการ
ด าเนินงานของส านักงานฯ อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

• จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ ข้อมลู ข่าวสาร 

• ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมลูข่าวสาร 

• การสร้างและพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร  (สตป.) 

• จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร จ านวน ๕ 
ช่องทาง ได้แก ่

๑) ประชุม / สมัมนา 
๒) ลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
๓) เว็บไซต์ สผ. (www.onep.go.th) 
๔) การแถลงผลการด าเนินการผ่านสือ่มวลชน 
๕) Social network เช่น facebook/ line 

/youtube  

• ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมลูขา่วสาร ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓) รับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอ
ภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการจดัการขอ้
ร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

• จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ใช้
ระยะเวลาในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนไม่มากกว่า ๑๕ วัน
ท าการ 

•  การพัฒนาระบบการจัดการ 
ข้อร้องเรียน (สตป.) 
 
 
 
 

• เรื่องร้องเรียนที่ใช้ระยะเวลาในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนไม่มากกว่า ๑๕ วันท าการ จ านวน ๙๓ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๖ 



นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ด้านองค์การ 
๓. มุ่งมั่น พัฒนา และส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๑) พัฒนาและส่งเสรมิการใช้
เครื่องมือในการบรหิารองค์การใหไ้ด้
มาตรฐานตามเกณฑค์ุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

• ร้อยละความส าเร็จในการ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาและ

ปรับปรุงสมรรถนะองค์การ 

•  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ดา้น
การพัฒนาองค์กร 

•  การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ (กพร.) 

•  ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงสมรรถนะองค์การ ร้อยละ ๑๐๐  
      โดยด าเนินการตามแผนพัฒนาและปรับปรุง
สมรรถนะองค์การ ดังนี ้

๑) การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สผ. 
๒) โครงการจดัท าแผนแม่บทการพัฒนาองค์การ 

สู่ความเป็นเลิศตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

๓) โครงการปรับปรุงกระบวนการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

• ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปดี้านการพัฒนาองค์กร  ร้อยละ ๙๑.๑๘ 

๒)  พัฒนา สมรรถนะฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

• ระบบสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบข้อมลูที่
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศก าหนด 

•  จ านวนฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศท่ีได้รับการ
พัฒนา 

•  ร้อยละความพึงพอใจด้าน

•  จัดหา พัฒนา ฐานข้อมูลและ

ระบบสารสนเทศ และเครื่องมือ

อุปกรณ์ที่ทันสมยัด้านเทคโนโลยี

และการสื่อสาร (สตป.) 

•  มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนา จ านวน ๔ ระบบ ได้แก ่

๑) ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์
๒) ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓) ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์

คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
๔) ระบบฐานข้อมลูการติดตามประเมินผล

นโยบายและแผนด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 



นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของเจ้าหน้าท่ี สผ. 

•  ความพึงพอใจการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 
เว็บไซต์ การแก้ปัญหาอุปกรณค์อมพิวเตอร์ e-mail 
ของสผ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
๔. มุ่งเน้นให้บุคลากร ทุกระดับได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับ
การปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม 
เพ่ือความสุขในการท างาน และผลงานที่ดี
จากการปฏิบัติหน้าที ่

๑) มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรทุกระดบั
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การ 

•  ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรูต้าม
แผนพัฒนาบุคลากร สผ. 

•  จ านวนระบบของการ
พัฒนาบุคลากรที่มมีาตรฐาน
และทันสมัย 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
(สลก.) 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล จ านวน ๒๑ หลักสูตร มีบุคลากรได้รับการ
พัฒนา ทั้งสิ้น ๕๕๑ คน คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

• มีระบบโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) ประกอบด้วย ๓ ระบบย่อย ดังนี ้
   ๑. ประวัติรบัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ๒. การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
   ๓. ประวัติการอบรม/ดูงาน/สัมมนา 

๒) ส่งเสริมให้บุคลากร ยดึถือและ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการของส านักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งยกย่อง ชมเชยผู้ปฏิบตัิงานที่
มีคุณธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
องค์การ สังคมและประเทศชาต ิ

•  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ  

 

•  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาเจ้าหน้าที่ของ สผ. 
(กคจ./สลก.) 

•  มีจ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมจริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการ จ านวน ๒ กิจกรรม ไดแ้ก ่
    ๑. กิจกรรมการเสริมสร้างตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการของ สผ. 
   - เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัตธิรรมวันธรรมสวนะ 
จ านวน ๑๐ ครั้ง 
   - จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่
เจ้าหน้าท่ี สผ. จ านวน ๕ ครั้ง 
   ๒. กิจกรรมยกย่อง  
เชิดชูเกียรติบคุคลผู้มีคณุธรรม จรยิธรรม 



นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัต ิ ตัวชี้วัด มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
   - ด าเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเพชรจรสัแสง 
จ านวน ๒ ราย 
   - ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดเีด่น 
จ านวน ๑ ราย 
   - ด าเนินการคัดเลือกคนดีศรี สผ. จ านวน ๑ ราย 
   - ด าเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต จ านวน ๘ ราย 
   - ด าเนินการคัดเลือก ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้าน
ความดี ของ สผ. จ านวน ๑ ราย  

 
 
 
 
 
  



คู่มือกระบวนการที่มีการปรับปรุงของ สผ.ปี ๒๕๖๐ 
ล าดับที ่ ชื่อคู่มือกระบวนการ 

๑ การจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (กทส.) 
๒ การจัดท าความเห็นของประเทศไทย(ภายใต้การด าเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คณะท างานอาเซยีนว่าด้วยการอนรุักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  ความตกลงระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง) (กทส.) 
๓ การจัดท าเครื่องมือและกลไกส าหรับการด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นทีชุ่่มน้ า พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(กทส.) 
๔ การจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (กทส.) 
๕ การติดตามประเมินผลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี (สตป.) 
๖ การติดตามและประเมินผลนโยบายและแผน (สตป.) 
๗ การจัดท านโยบาย แผน มาตรการและแนวทางการบริหารจดัการทีด่นิ (กบด.) 
๘ การจัดท านโยบายและแผนเชิงบูรณาการ(แผนลุม่น้ า) (กบด.) 
๙ การตรวจสอบและให้บริการข้อมูลแผนที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า (กบด.) 

๑๐ คู่มือ การจัดท าแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม (สวล.) 
๑๑ การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (สวล.) 
๑๒ คู่มือการจัดประชุม กก.วล. (สวล.) 
๑๓ คู่มือการประสานงาน ปคร.สผ. (สวล.) 
๑๔ การพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ EIA :โครงการหรือกิจการที่ต้องไดร้ับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการที่ไมต่้องเสนอขอรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (กวผ.) 
๑๕ การพิจารณารายงาน EIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ EIA :โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี (กวผ.) 
๑๖ การพิจารณารายงาน EHIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA :โครงการหรือกิจการที่ต้องไดร้ับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการทีไ่ม่ต้องเสนอขอรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (กวผ.) 



ล าดับที ่ ชื่อคู่มือกระบวนการ 
๑๗ การพิจารณารายงาน EHIA และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA :โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรบัความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี (กวผ.) 
๑๘ การจัดท านโยบายและแผนด้านการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) 
๑๙ การอนุญาตนติิบุคคลผู้มสีิทธิจัดท ารายงาน และการก ากับดูแลนิตบิคุคล (กพส.) 
๒๐ การตอบข้อร้องเรยีน ข้อหารือ หรอืการให้ความเห็นทางวิชาการด้านการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (กพส.) 
๒๑ การจัดท านโยบาย แผน และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุน (สกส.) 
๒๒ การวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน(ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทรพัยากรธรรมชาติ) ตามกรอบมาตรา 23(1)เงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกส.) 
๒๓ การวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน(ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทรพัยากรธรรมชาติ) ตามกรอบมาตรา 23(3)เงินกู้ให้กับภาคเอกชน (สกส.) 
๒๔ การวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามมาตรา 23(4) (สกส.)  
๒๕ การติดตามโครงการทีไ่ด้รบัการสนับสนุนจากกองทุน (สกส.) 
๒๖ กระบวนการนโยบายและแผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (สชพ.) 
๒๗ การประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (สชพ.) 
๒๘ การจัดท านโยบายและแผนด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (สปอ.) 
๒๙ การจัดท ากรอบเจรจา ท่าทีเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) 
๓๐ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจก (สปอ.) 
๓๑ นโยบายและแผนด้านการจัดการสิง่แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (สธศ.) 
๓๒ กระบวนการด้านการคลัง(ด้านเงินยืม/เงินทดรองราชการ) (สลก.) 
๓๓ กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล(การคดัเลือกเพื่อเลื่อนราชการขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงขึ้น) (สลก.) 
๓๔ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (สลก.) 
๓๕ คู่มือการตรวจร่างกฎหมาย (กนต.) 
๓๖ คู่มือกระบวนการปรับปรุงโครงสรา้งส่วนราชการ (กพร.) 

 


