
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ข้อ ๒ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีภารกิจ 

ในการก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในการด าเนินการด้านส่งเสริมและ  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน  ภายใต้ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท านโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) ประสานและจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด าเนินการอื่น

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  ประสาน  และด าเนินการให้มีการประกาศเขตพ้ืนที่   และมาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย  แผน  และมาตรการ  
และจัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือ
กิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชน  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(๖) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือสนับสนุนนโยบาย  แผน  และมาตรการ   
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 

(๗) ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ  ในการด าเนินการ 
ร่วมด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  การกักเก็บ  และการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๙) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายและแผนการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  ตลอดจนด าเนินการตามพันธกรณีของความตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๓) กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(๔) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
(๕) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๖) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๗) กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๙) กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
ข้อ ๔ ในส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   ให้ม ี

กลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน  และสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของส านักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส านักงาน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๕ ในส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีกลุ่มนิติการ  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตงิานดา้นกฎหมายและระเบียบของส านักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ่เลขาธกิาร  
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ศกึษาและวิเคราะห์เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
(๔) ให้ค าปรึกษา  และวินิจฉยัปัญหาขอ้กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ

ส านักงาน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๖ ในส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร  เพื่อท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  
และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกีย่วกบัการพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๗ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอ านวยการ  และ 

งานเลขานุการของส านักงาน 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ

ยานพาหนะของส านักงาน 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของส านักงาน 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  และ

ผลงานของส านักงาน 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๕) ประสานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด   ตลอดจน 
จัดท าแผนปฏิบัติงานของส านักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง 

(๖) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานใดในส านักงาน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๘ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการและเสนอแนะเพ่ือให้มีการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมทั้งศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

(๒) จัดท าแนวทาง  มาตรการ  หลักเกณฑ์  และกลไกการด าเนินงานระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  ความปลอดภัยทางชีวภาพ  การเข้าถึง  
และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม 

(๓) ประสานการอนุวัตและติดตามการด าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา  พิธีสาร  และ
ความตกลงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งจัดท าความเห็น  และท่าทีในการเจรจา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ประสานและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  ติดตามสถานภาพ  และภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ   
(๖) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ  และความปลอดภัยทางชีวภาพ   
(๗) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  

แนวทาง  และมาตรการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๘) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง  หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๙ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเพ่ือให้มีการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  แนวทาง  มาตรฐาน  และ

มาตรการการอนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
ในพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ  แหล่งศิลปกรรม  พ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  และพ้ืนที่มรดกโลก   
รวมทั้งการจัดท าแผนแม่บท  แผนบูรณาการ  และแผนปฏิบัติการที่ค านึงถึงการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม   
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(๒) ประสานการแปลงนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  แนวทาง  มาตรฐาน  และมาตรการ   
การอนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟื้นฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อมธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  ไปสู่การปฏบิตั ิ
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ 

(๓) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเพ่ือควบคุม  ป้องกัน  แก้ไข  และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  รวมทั้งมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์  
คุ้มครอง  และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีประสิทธิภาพและการใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล  เหมาะสม  และยั่งยืน 

(๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผน  
แนวทาง  มาตรฐาน  และมาตรการการอนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินคุณค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและ
แหล่งศิลปกรรมเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ  การขึ้นทะเบียนและการประกาศเขตคุ้มครองแหล่งธรรมชาติ  
แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์  พ้ืนที่เมืองเก่า  และพื้นที่มรดกโลก 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ให้ค าแนะน าด้านเทคนิควิชาการ  และแนวทางการบริหารจัดการ  อนุรักษ์  คุ้มครอง  และฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของพ้ืนที่แหล่งธรรมชาติ   แหล่งศิลปกรรม  พ้ืนที ่
กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  และพื้นที่มรดกโลก 

(๗) พัฒนาฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  เพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่และการบริการ 

(๘) ประสานการอนุวัตตามพันธกรณี  และประสานกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกและอนุสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๙) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์   
และเมืองเก่า  และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกระดับ  และจัดท า

รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ   
(๒) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ  และปัจจัยที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง

ประเมินผลกระทบจากนโยบาย  แผน  และมาตรการด้านตา่ง  ๆ  ที่เป็นแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  หรือเสนอแนะการทบทวนการก าหนด

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



นโยบายและมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(๓) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบาย  ยุทธศาสตร์  
และแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามมติของ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินงาน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบ  รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม   
ประเมินผลการด า เนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  ส าหรับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของส านักงาน  รวมทั้งการให้บริการ 
แก่ประชาชน 

(๖) เป็นศูนย์กลางการบริการประชาชนและประสานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม  เพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเพื่อให้มีการก าหนดนโยบายและพัฒนากลยุทธ์การบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๒) พิจารณาและจัดท าแผนการระดมทุนและการบริหารเงินกู้โครงการ 
(๓) เสนอแนะเพ่ือให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ระเบียบ  และวิธีการเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  คัดเลือกผู้จัดการกองทุน  และจัดท าบันทึกข้อตกลง

ระหว่างผู้จัดการกองทุนกับกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๕) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการ   และการเงิน 

ของโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๖) ประสานการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการและ

การเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๗) บริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอนุมัติ   

และจัดท ารายงานการรับและจ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๘) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการและการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม   

เพื่อจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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(๙) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่เลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเพ่ือให้มีการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ 

การจัดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  การกักเก็บและ 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๒) เสนอแนะแนวทาง  หลักเกณฑ ์ และกลไกในการด าเนินงานระดบัชาติและระดบันานาชาติ  
เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และประสานการอนุวัตและติดตามการด าเนินงาน
ตามพันธกรณีของอนุสัญญา  พิธีสาร  และความตกลงระหว่างประเทศ  และระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งจัดท าแนวทางและท่าทีในการเจรจาที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และผลประโยชน์ของประเทศ 

(๓) เสนอแนะมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน  รวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

(๔) ติดตามและประสานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

(๕) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเพ่ือออกประกาศก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของภาครัฐ

หรือภาคเอกชนที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  
ระเบียบปฏิบัติ  ในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ก าหนดรูปแบบ  วิธีการ  ขั้นตอน  และแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสุขภาพในกระบวนการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตเป็นผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
การส่งเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต 
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(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  รูปแบบการกระจายอ านาจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  บางประเภท  ขนาด  ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หรือส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งติดตาม  ประเมินผล  และสนับสนุนการด าเนินงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้รับการมอบอ านาจ   

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งประเทศ  เพ่ือการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงานของโครงการหรือกิจการในเรื่องเกี่ยวกับการรายง าน 
การปฏิบัติตามมาตรการ 

(๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งข้อมูลผู้มีสิทธิท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๗) ให้ความเห็นหรือค าปรึกษาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม  และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกีย่วกับการพัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนการอนุรักษ์  และการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ 
(๒) วิเคราะห์และประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชาติเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(๓) วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
(๔) เสนอแนะนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับนโยบายและ

แผนของประเทศ 
(๕) วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(๖) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางเศรษฐศาสตร์  มาตรการ 

ทางสังคม  และมาตรการอื่น ๆ  เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้มีการน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการอนุรักษ์และ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบ  และพิจารณาเสนอความเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ของโครงการหรือกิจการของภาครัฐ  หรือภาคเอกชนที่ต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(๒) จัดท าและพัฒนาแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ส าหรับ
โครงการหรือกิจการประเภทต่าง ๆ 

(๓) ให้ความเห็นหรือค าปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  และการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการ 

(๔)  ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการมอบอ านาจการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

(๕) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเพ่ือให้มีการก าหนดนโยบาย  แผน  มาตรการ  และกลไกเพ่ือการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและภูมินิเวศ  พ้ืนที่สีเขียว  พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่เฉพาะและพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการเพ่ือให้มีการประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ

คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

(๓) ประสาน  ผลักดัน  และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในทุกภาคส่วน  เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบาย  แผน  มาตรการ  และกลไกเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและภูมินิเวศ  พ้ืนที่สีเขียว   
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษ  ไปสู่การปฏิบัติ 

(๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
พ้ืนที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษ  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และการจัดท าแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนา  และปรับปรุงกฎเกณฑ์  แนวทางปฏิบัติ  มาตรการจูงใจ  และ
ระบบฐานข้อมูล  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและภูมินิเวศ   พ้ืนที่ 
สีเขียว  พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(๖) กลั่นกรอง  ให้ความเห็น  และเสนอแนะต่อนโยบาย  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมของ
ภาครัฐหรือภาคเอกชน  ต่อการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศ  ในพ้ืนที่ชุมชน  
พ้ืนที่สีเขียว  พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  พ้ืนที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่เลขาธิการมอบหมาย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
และหน้าที่และอ านาจของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๕


