
ที ่นร ๑๒๐๔/๓๒๐                สำนักงาน ก.พ.ร. 
                  ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

       ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงานดานสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

อางถึง หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ทส ๐๒๑๐/๒๖๗๖ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. มตคิณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุง
โครงสรางของสวนราชการ เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน
ดานสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 

๔. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 

๕. รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

ตามหนังสือที่อางถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขอปรับปรุงโครงสราง 
การแบงสวนราชการของหนวยงานดานสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นั้น 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและ
ปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการไดกำหนดใหจัดประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นควรสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของการปรับปรุงโครงสราง
การแบงสวนราชการของหนวยงานดานสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกับมติของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนบทบาท
ภารกิจและปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการขางตนหรือเห็นเปนประการใด โปรดแจงใหสำนักงาน ก.พ.ร. 
ทราบภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อจะไดดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.  
ไดแจงมติดังกลาวไปยังกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยแลว  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

        (นางนันทนา  ธรรมสโรช) 
                                 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ปฏิบัติราชการแทน 
                                               เลขาธิการ ก.พ.ร. 

 
กองพัฒนาระบบราชการ ๑ 
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ตอ ๘๙๕๓ (พิริยะ) หรือ ๐๘ ๖๓๔๙ ๑๔๓๘ (สาวิตรี) 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘  
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saraban@opdc.go.th 

ดวนที่สุด 
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มติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ 
การทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการ 

เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงานดานสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุง
โครงสรางของสวนราชการไดพิจารณาการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงานดานสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
มีขอสังเกตและมติ ดังนี้ 
   
๑. ขอสังเกต อ.ก.พ.ร.ฯ 

๑.๑ การตัดโอนสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ – ๑๖ จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไปจัดตั้งเปนสำนักงานควบคุมมลพิษที่ ๑ – ๑๖ ในกรมควบคุมมลพิษ ควรคำนึงถึงขอบเขต
ภารกิจในภาพรวมดานสิ่งแวดลอมและการดำเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งภายในกระทรวงและ
นอกกระทรวง รวมถึงบทบาทการเปนศูนยกลางระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล บูรณาการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม ดานอากาศ ดานน้ำเสีย ดานขยะ และปญหาดานอื่น ๆ  เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) การปลดปลอยคารบอน เปนตน เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอมของ
ประเทศตอไป 

 ๑.๒ การควบคุมปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ตองดำเนินการใหครอบคลุมทุกมิติ ทั้งดาน
การเสนอนโยบายและแผน การบังคับใชกฎหมาย การปฏิบัติการ การสงเสริมความรูและการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน รวมถึงตองมีการดำเนินการใหเปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ หรืออนุสัญญา
ที่ประเทศไทยไดเขารวม เชน ขอตกลงของไทยในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน ซึ่งการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงานดานสิ่งแวดลอม
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในครั้งนี้ เปนการปรับปรุงโครงสรางเพื่อสรางความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและรองรับการแกไขปญหาเรงดวนในระดับพ้ืนที่ ดังนั้น ในระยะตอไปควรมี
การพิจารณาทบทวนการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรางหนวยงานดานสิ่งแวดลอมทั้งระบบในภาพรวม 

 
๒. มติ อ.ก.พ.ร.ฯ   

๒.๑ เห็นควรสนับสนุนใหตัดโอนและเปลี่ยนชื่อหนวยงานระหวางกรมในกระทรวง สำนักงาน
สิ่งแวดลอมภาค ๑ – ๑๖ จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน สำนักงาน
ควบคุมมลพิษ ที่ ๑ – ๑๖ กรมควบคุมมลพิษ 

๒.๒ เห็นควรสนับสนุนใหตัดโอนภารกิจระหวางกรมในกระทรวง ดังนี้ 
(๑) ตัดโอนงานการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ำและการดำเนินงานดานอนุสัญญาพื้นที่ชุ มน้ำ 

จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ 
(๒) ตัดโอนงานความรวมมืออาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน จากสำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปเปนภารกิจของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๒.๓ เห็นควรสนับสนุนใหปรับหนาที่และอำนาจ และเปลี่ยนชื่อ ดังนี ้

(๑) กรมควบคุมมลพิษ ไดแก กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย และกองตรวจมลพิษ 

สิ่งที่สงมาดวย ๑ 



๒ 

 

(๒) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก กองสิ่งแวดลอมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และกองพัฒนา
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(๓) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๒.๔ เห็นควรสนับสนุนการปรับหนาที่และอำนาจ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

๒.๕ เห็นชอบกับรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการที่ปรับปรุงใหม ดังนี้ 
(๑) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(๒) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พ.ศ. ....   
(๓) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....  
(๔) รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒.๖ เห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญเพื่อวัดความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวน

ราชการใหม และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดสำคัญ
ดังกลาวใหสำนักงาน ก.พ.ร ทราบ เมื่อครบกำหนด ๑ ป นับแตกฎกระทรวงแบงสวนราชการมีผลบังคับใช 

๒.๗ เห็นควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทบทวนการปรับบทบาท ภารกิจ 
และโครงสรางหนวยงานดานสิ่งแวดลอมใหสอดรับกับทิศทางและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม เชน 
ขอตกลงของไทยในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๖ (UN Climate Change Conference of the Parties : COP26) เปนตน ภายใน ๑ ป
นับแตกฎกระทรวงแบงสวนราชการมีผลบังคับใช เพื่อเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาตอไป 

 
๓. ตัวช้ีวัดความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ 
 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย หมายเหตุ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. ความสำเร็จของการควบคุมมลพิษ     

๑.๑ ขยะมูลฝอยไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง (รอยละ) 

   อยูระหวางจัดทำราง
แผนปฏิบ ัต ิการดาน
การจ ัดการขยะของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๗๐) 

๑.๒ แหลงน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำ
เปนไปตามประเภทการใช
ประโยชนที่กำหนด (รอยละ) 

๓๕ ๔๐ ๔๕  

คาเปาหมายตามแผนแผนปฏิบัติการ
ดานการจัดการขยะของประเทศ 



๓ 

 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย หมายเหตุ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑.๓ คาความเขมขนของฝุนละออง
ขนาดเล็กในบรรยากาศ  
(ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)  

๒๖.๕ ๒๖ ๒๕.๕  

๒. ความสำเร็จของการเฝาระวัง กำกับ 
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

    

๒.๑ รอยละเรื่องรองเรียนไดรับการ
ดำเนินการภายในระยะเวลา
มาตรฐาน 

๙๙ ๑๐๐ ๑๐๐  

๒.๒ รอยละแหลงกำเนิดมลพิษปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

๔๓ ๔๔ ๔๕  

๓. ดัชนีดานความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

   เพิ่มตัวชี้วัดผลลัพธ 
(Expect Outcomes) 
ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๓.๑ ดัชนีชีว้ัดผลการดำเนินงาน 
ดานสิ่งแวดลอม (Inter) 
(Environmental 
Performance Index – EPI) 

อันดับต่ำกวา 
๕๐ ประเทศ
แรกของโลก 

- อันดับต่ำกวา 
๔๐ ประเทศ
แรกของโลก 

คาเปาหมายตามแผน
แมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็น ๑๘ การ
เติบโตอยางยั่งยืน 

๓.๒ ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดลอม
ประเทศไทย (คะแนน)  

 

๕๐    

 
_______________________________________ 

 

ป ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๕๕ คะแนน 

 



 

 (ราง) 
กฎกระทรวง 

แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
--------------------------- 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 

  ขอ ๑ ใหยกเลิก (๗) ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

  ขอ ๒ ใหยกเลิก (๙ – ๒๔) ของ ก. ราชการบริหารสวนกลาง ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

  ขอ ๓ ใหยกเลิกขอ ๑๕ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

         ใหไว  ณ  วันที่    พ.ศ. .... 
    
       

                          รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สิ่งที่สงมาดวย ๒ 



(ร่าง) 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ....  
 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ .ศ . ๒๕๖๑ 
   

ข้อ ๒ ให้กรมควบคุมมลพิษ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับ ดูแล อ านวยการ ประสานงาน 
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ  
  (๒) เสนอแนะการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งก าเนิด  
  (๓) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ และมาตรการในการควบคุม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ  
  (๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงานสถานการณ์มลพิษ  
  (๕) พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกฎหมาย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย 
สารอันตราย คุณภาพน้ า อากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน  
  (๖) ประสานเพ่ือให้มีการด าเนินการฟ้ืนฟู ระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มี
การปนเปื้อนมลพิษ  
  (๗) ให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ  
  (๘) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในด้านการจัดการมลพิษ  
  (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ  
  (๑๐) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้าน
การควบคุมมลพิษและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม  
 (๒) กองกฎหมาย  
 (๓) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
 (๔) กองจัดการคุณภาพน้ า  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 



๒ 
 

 (๕) กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
 (๖) กองตรวจมลพิษ  
 (๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
 (๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 (๙) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม  
 (๑๐) ส านักงานควบคุมมลพิษท่ี ๑ – ๑๖ 
 
ข้อ ๔ ในกรมควบคุมมลพิษ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม  
 (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
 
 ข้อ ๕ ในกรมควบคุมมลพิษ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการ

บริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม  

 (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม  
 (๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 

และหน่วยงานในสังกัดกรม  
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบ ดี

มอบหมาย 
 
ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ของกรม  
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการของกรม  
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม        
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน กาบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ  
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม  
(๖) ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดในกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) ด าเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  



๓ 
 

(๒) ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

(๓) ประเมินผลและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมมลพิษ  
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่งและ

อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม  
(๖) อบรม เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษแก่ภาครัฐ 

และเอกชน  
(๗) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
(๘) ด าเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งก าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
 
ข้อ ๘ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
(๒) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย  
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขและประเมินผลกระทบภาวะมลพิษจากกากของเสียและ

สารอันตราย 
(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และจัดท ารายงานสถานการณ์มลพิษ ด้านการจัดการกากของเสียและ

สารอันตราย  
(๖) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือน ามาใช้ในการลด

มลพิษ หรือการใช้ประโยชน์จากกากของเสียและสารอันตราย  
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และด าเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านกากของเสียและสารอันตราย  
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
 
ข้อ ๙ กองจัดการคุณภาพน้ า มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ า  
(๒) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษด้านมลพิษทางน้ า  
(๓) ประสานการปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการแก้ไขหรือฟ้ืนฟูแหล่งน้ าที่ได้รับผลกระทบจาก

มลพิษทางน้ า และประเมินความเสียหายต่อคุณภาพน้ า  



๔ 
 

(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ า  
(๕) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ า และจัดท ารายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ า  
(๖) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ า  
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และด าเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ า  
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
 
ข้อ ๑๐ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) เสนอความเห็นเพ่ือจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  
(๒) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดท า

แผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  
(๓) ประสานการปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดการแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ และประเมินผล

กระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ  
(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง 

และความสั่นสะเทือน  
(๕) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และจัดท ารายงานสถานการณ์ด้านมลพิษ

ทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  
(๖) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทาง

อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน  
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และด าเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพอากาศ 

เสียง และความสั่นสะเทือน  
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
 
ข้อ ๑๑ กองตรวจมลพิษ มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้านการควบคุมมลพิษ  
(๒) บังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้านการควบคุมมลพิษ  
(๓) ตรวจสอบ พิจารณา วินิจฉัย เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และใน

กรณีท่ีได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและรุนแรง 
(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ และสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องร้องเรียนด้าน

มลพิษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๕) พัฒนาระบบ แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับการตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุม
มลพิษ  

(๖) รวบรวม จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษและที่เกี่ยวเนื่องของแหล่งก าเนิด
มลพิษต่อสาธารณะ  



๕ 
 

(๗) ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน
ในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ  

(๘) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน  

(๙) ปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์อ านวยการในการด าเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษ 
ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง 

(๑๐) จัดท าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษ และด าเนินการตรวจสอบ 
พิจารณาวินิจฉัย และสนับสนุนการด าเนินการเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ 

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

 
ข้อ ๑๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท านโยบายและแผนการจัดการมลพิษให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามประเมินผล  

(๒) จัดท านโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๓) ประสานและให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขต

ควบคุมมลพิษ  
(๔) ด าเนินการเพื่อก าหนดเขตและติดตามผลการด าเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ  
(๕) สนับสนุนการบริหารการจัดการมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๖) เสนอความเห็นในการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และการค้าในการป้องกัน

และแก้ไขภาวะมลพิษ  
(๗) จัดท ารายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ  
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และงานประสานการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการมลพิษ ตามที่
ได้รับมอบหมาย  

(๙) ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศใน
การด าเนินการร่วมด้านมลพิษ  

(๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรม การวิเคราะห์แผนงานและโครงการ การ
จัดตั้งงบประมาณประจ าปี  

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

 
ข้อ ๑๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(๒) เป็นศูนย์กลางข้อมูลของกรม ในการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลและสารสนเทศ  
(๓) ก าหนดมาตรฐานในการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษและมาตรฐานการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(๔) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  



๖ 
 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศมลพิษ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการมลพิษ  

(๖) พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
ตามแนวทางรัฐบาล  

(๗) พัฒนาระบบและวิธีการในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษสู่สาธารณะ  
(๘) สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสารของกรม 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้  
(๑) พัฒนากลไกและมาตรการการผลักดันแนวทางการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๒) เสนอความเห็นในการก าหนดเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษ และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๓) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด รูปแบบ ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพร่องค์ความรู ้   

ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๖) ประสานและด าเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันมลพิษ  
(๗) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม  
(๘) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๙) ให้ค าปรึกษา และแนะน าวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี

มอบหมาย 
 
ข้อ ๑๕ ส านักงานควบคุมมลพิษท่ี ๑ – ๑๖ มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) จัดท าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษในระดับพ้ืนที่ 
(๒) เสนอแนะการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก าเนิดในระดับพ้ืนที่  
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดท ารายงานสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมระดับพื้นท่ี 
(๔) ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพ่ือบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตาม

มาตรฐาน  
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ค าแนะน า และติดตามประเมินผลการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ 
(๖) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านมลพิษ และสนับสนุนการปฏิบัติการเหตุ

ฉุกเฉินด้านมลพิษในพ้ืนที่ 



๗ 
 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย 

 

ให้ไว้ ณ วันที่                              พ.ศ. .... 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



(ราง) 
กฎกระทรวง 

แบงสวนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. .... 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๒) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
   

ขอ ๒ ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจในการกำหนด
นโยบาย แผน และมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม รวมทั ้งประสานความรวมมือ 
กับหนวยงานทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศในการดำเนินการดานสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืน 
ภายใตความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยใหมีหนาที่
และอำนาจดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทำนโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๒) ประสานและจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและดำเนินการอื่น

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งประสานการจัดการเพื่อนำไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 

(๓) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และดำเนินการใหมีการประกาศเขตพื้นที่ และมาตรการ
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการ และ
จัดทำรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือ
กิจกรรมของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(๖) บริหารงานกองทุนสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย แผน และมาตรการ 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกภาคสวน 

(๗) ประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและตางประเทศ ในการดำเนินการรวม
ดานนโยบายและแผนการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๘) เสนอความเห็นเพื ่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร         
การปองกันและแกไขปญหาดานการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การกักเก็บ และการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สิ่งที่สงมาดวย ๔ 



๒ 
 

(๙) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายและแผนการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ตลอดจนดำเนินการตามพันธกรณีของความตกลง
ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของสำนักงาน หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดังตอไปนี ้
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
(๓) กองจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม 
(๔) กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม 
(๕) กองบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม 
(๖) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๗) กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(๘) กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
(๙) กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(๑๐) กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ 
 
ขอ ๔ ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีกลุมตรวจสอบ

ภายใน เพื่อทำหนาที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สำนักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ โดยมีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่

เลขาธิการมอบหมาย 
 
ขอ ๕ ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีกลุมนิติการ 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานกฎหมายและระเบียบของสำนักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ โดย
มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้  

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(๒) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อยกรางและพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสำนักงาน 
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง และอาญา 

งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูในหนาที่และอำนาจของสำนักงาน 
(๔) ใหคำปรึกษา และวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสำนักงาน 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่

เลขาธิการมอบหมาย 
 



๓ 
 

ขอ ๖  ในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร เพื่อทำหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และ
คุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ โดยมีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกเลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสำนักงาน 

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน 
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ 

และหนวยงานในสังกัดสำนักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่

เลขาธิการมอบหมาย 
 
ขอ ๗  สำนักงานเลขานุการกรม มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานชวยอำนวยการ และงาน

เลขานุการของสำนักงาน 
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ

ยานพาหนะของสำนักงาน 
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน 
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และ

ผลงานของสำนักงาน 
(๕) ประสานและประมวลผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด ตลอดจนจัดทำ

แผนปฏิบัติงานของสำนักงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง 
(๖) ดำเนินการอื่นใดท่ีมิไดกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของหนวยงานใดในสำนักงาน 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่

เลขาธิการมอบหมาย 
 
 ขอ ๘  กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
 (๑) ดำเนินการและเสนอแนะเพื่อใหมีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการอนุรักษ

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
 (๒) จัดทำแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ และกลไกการดำเนินงานระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเขาถึง และ
แบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม 

 (๓) ประสานการอนุวัตและติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และ
ความตกลงระหวางประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี ่ยวของ รวมทั้งจัดทำความเห็น และทาทีในการเจรจา 
ในประเด็นที่เก่ียวของ 

 (๔) ประสานและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและกฎหมายที่เกี ่ยวของในเรื ่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 (๕) ศึกษา วิเคราะห  ติดตามสถานภาพ และภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ  
 (๖) พัฒนาฐานขอมูลและระบบเครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ  



๔ 
 

 (๗) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผน 
แนวทาง และมาตรการการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 

 (๘) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหงชาติ และคณะกรรมการอื่นที่เก่ียวของ 

 (๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่
เลขาธิการมอบหมาย 

 
ขอ ๙ กองจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
(๑) ดำเนินการเพื่อใหมีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผน แนวทาง มาตรฐาน และ

มาตรการการอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในพื้นที่ 
แหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม พื้นที่กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา และพื้นที่มรดกโลก รวมทั้งการจัดทำ 
แผนแมบท แผนบูรณาการ และแผนปฏิบัติการที่คำนึงถึงการอนุรักษอยางมีประสิทธิภาพและการใชประโยชน
อยางเหมาะสม  

(๒) ประสานการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร แผน แนวทาง มาตรฐาน และมาตรการ การอนุรักษ 
คุมครอง และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ไปสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ 
ในระดับพ้ืนที่ 

(๓) เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ปองกัน แกไข และลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม รวมทั้งมาตรการจูงใจในการอนุรักษ คุมครอง และ
ฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมที่มีประสิทธิภาพและการใชประโยชนอยางสมดุล 
เหมาะสม และยั่งยืน 

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผน แนวทาง 
มาตรฐาน และมาตรการการอนุรักษ คุมครอง และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

(๕) ศึกษา วิเคราะห และประเมินคุณคาและคุณภาพสิ่งแวดลอมของแหลงธรรมชาติและ
แหลงศิลปกรรมเพื่อจัดลำดับความสำคัญ การขึ้นทะเบียนและการประกาศเขตคุมครองแหลงธรรมชาติ  
แหลงศิลปกรรมอันควรอนุรักษ พื้นที่เมืองเกา และพ้ืนที่มรดกโลก  

(๖) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย สรางกระบวนการเรียนรู              
ใหคำแนะนำดานเทคนิควิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการ อนุรักษ คุ มครอง และฟ นฟูคุณภาพ
สิ ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมศิลปกรรมของพื ้นที ่แหลงธรรมชาติ แหลงศิลปกรรม พื ้นที่  
กรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา และพ้ืนที่มรดกโลก 

(๗) พัฒนาฐานขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เพื่อการบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่และการบริการ 

(๘) ประสานการอนุวัตตามพันธกรณี และประสานกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกและอนุสัญญาอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(๙) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 
และเมืองเกา และคณะกรรมการอื่นที่เก่ียวของ 

(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่
เลขาธิการมอบหมาย 
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ขอ ๑๐  กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดลอม มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมทุกระดับ และจัดทำ

รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ  
(๒) ศึกษาและวิเคราะหปญหา สาเหตุ และปจจัยที ่สงผลกระทบสิ ่งแวดลอม รวมทั้ง

ประเมินผลกระทบจากนโยบาย แผน และมาตรการดานตาง ๆ ที่เปนแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือเสนอแนะการทบทวนการกำหนดนโยบาย
และมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป 

(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานที่ตอบสนองตอนโยบาย ยุทธศาสตร 
และแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม รวมทั้งความกาวหนาของการดำเนินงาน ตามมติของ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

(๔) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินความคุมคาของการดำเนินงานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในความรับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ และองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สำหรับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน รวมทั้ง การใหบริการแกประชาชน 

(๖) เปนศูนยกลางการบริการประชาชนและประสานการจัดการเรื ่องรองเรียนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาอยางยั่งยืน 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่ 
เลขาธิการมอบหมาย 

 
ขอ ๑๑  กองบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเพ่ือใหมีการกำหนดนโยบายและพัฒนากลยุทธการบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม 
(๒) พิจารณาและจัดทำแผนการระดมทุนและการบริหารเงินกูโครงการ 
(๓) เสนอแนะเพื่อใหมีการกำหนดหลักเกณฑ เงื ่อนไข ระเบียบ และวิธีการเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดลอม 
(๔) กำหนดหลักเกณฑการพิจารณา คัดเลือกผูจัดการกองทุน และจัดทำบันทึกขอตกลง

ระหวางผูจัดการกองทุนกับกองทุนสิ่งแวดลอม 
(๕) วิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการ และการเงินของ

โครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
(๖) ประสานการวิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของโครงการในเชิงเทคนิควิชาการและ

การเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงินกูจากกองทุนสิ่งแวดลอม 
(๗) บริหารการเบิกจายเงินกองทุนสิ่งแวดลอมตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอมอนุมัติ 

และจัดทำรายงานการรับและจายเงินของกองทุนสิ่งแวดลอม 
(๘) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการและการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดลอม เพื่อ

จัดทำรายงานเสนอตอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(๙) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดลอม 



๖ 
 

(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ 
เลขาธิการมอบหมาย 

 
ขอ ๑๒ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเพื่อใหมีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการ

จัดการปองกันและการแกไขปญหาการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การกักเก็บและการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๒) เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ และกลไกในการดำเนินงานระดับชาตแิละระดับนานาชาติ
เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง แนวทางและทาทีในการเจรจาเกี่ยวกับอนุสัญญา
และพิธีสาร และความตกลงระหวางประเทศอื่นที่เกี ่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชนของประเทศ 

(๓) เสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสรางความรวมมือและประสานงานระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการดำเนินการเก่ียวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

(๔) ติดตามและประสานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการ   
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

(๕) ปฏิบัต ิงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปลี ่ยนแปลง       
สภาพภูมิอากาศแหงชาติ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่ 
เลขาธิการมอบหมาย 

 
ขอ ๑๓  กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
 (๑) ดำเนินการเพื่อออกประกาศกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ 

 (๒) กำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมและสุขภาพในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 (๓) ดำเนินการเกี ่ยวกับการขออนุญาตเปนผู มีส ิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การสงเสริมและควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต 

 (๔) ศึกษา วิเคราะห รูปแบบการกระจายอำนาจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน บางประเภท ขนาด ใหหนวยงานสวนภูมิภาคหรือ 
สวนทองถิ่น รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
หนวยงานที่ไดรับการมอบอำนาจ  

 (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ ่งแวดลอมใหทั ่วถึงและเปนธรรมทั ้งประเทศ เพื ่อการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการดำเนินงานของโครงการหรือกิจการในเรื่องเกี่ยวกับการรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

 (๖) พัฒนาระบบฐานขอมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ขอมูลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งขอมูลผูมีสิทธิทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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(๗) ใหความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่ 
เลขาธิการมอบหมาย 

 
ขอ ๑๔ กองยุทธศาสตรและแผนงาน มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการอนุรักษและการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในภาพรวมของประเทศ 
(๒) วิเคราะหและประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับชาติเพื่อนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
(๓) วิเคราะหและประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเพื ่อการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 
(๔) เสนอแนะนโยบายและแผนดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศใหเหมาะสมกับนโยบายและ

แผนของประเทศ 
(๕) วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมของประเทศ 
(๖) วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร มาตรการ 

ทางสังคม และมาตรการอื่น ๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุนใหมีการนำนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ 
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานดานการอนุรักษและการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เพื ่อเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๘) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(๙) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่ 

เลขาธิการมอบหมาย 
 
ขอ ๑๕ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
 (๑) ตรวจสอบ และพิจารณาเสนอความเห็นตอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ของโครงการหรือกิจการของภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ตองจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 (๒) จัดทำและพัฒนาแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับ
โครงการหรือกิจการประเภทตาง ๆ 

 (๓) ใหความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาการเกี ่ยวกับแนวทางและเทคนิคการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการหรือกิจการ 

 (๔) ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานที่ไดรับการมอบอำนาจการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

 (๕) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ  

 (๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่
เลขาธิการมอบหมาย 



๘ 
 

ขอ ๑๖ กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ มีหนาที่และอำนาจดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะเพื ่อใหมีการกำหนดนโยบาย แผน มาตรการ และกลไกเพื ่อการจัดการ

สิ่งแวดลอมชุมชนและภูมินิเวศ พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม พื้นที่เฉพาะและพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ  
 (๒) ศึกษา วิเคราะห และดำเนินการเพื่อใหมีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
(๓) ประสาน ผลักดัน และสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพในทุกภาคสวน เพื่อขับเคลื่อน

นโยบาย แผน มาตรการ และกลไกเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและภูมินิเวศ พื้นที่สีเขียว พื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอม พื้นที่เฉพาะและพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ ไปสูการปฏิบัติ   

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่คุ มครองสิ่งแวดลอม 
พื้นที่เฉพาะและพื้นที่พัฒนาพิเศษ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม และ
การจัดทำแผนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอม 

(๕) ศึกษา วิเคราะห พัฒนา และปรับปรุงกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ มาตรการจูงใจ และ
ระบบฐานขอมูล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและภูมินิเวศ พื้นที่สีเขียว พื้นที่
คุมครองสิ่งแวดลอม พื้นที่เฉพาะและพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ 

(๖) กลั่นกรอง ใหความเห็น และเสนอแนะตอนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนตอการพัฒนาที่มีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและภูมินิเวศ ในพื้นที่ชุมชน พื้นที่สีเขียว 
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม พื้นที่เฉพาะและพ้ืนที่พัฒนาพิเศษ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ หรือที่ 
เลขาธิการมอบหมาย 

 

     ใหไว ณ วันที่                         พ.ศ. .... 
 
 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 

(ราง)  
กฎกระทรวง 

แบงสวนราชการกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
--------------------------- 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๕)/๑ ของขอ ๒ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริม

คณุภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
“(๕)/๑ สงเสริมกลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและเสริมศักยภาพทองถิ่นอยางมี

สวนรวมและพัฒนาไปสูเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริม
คณุภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(๕) กองสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน” 

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๗)/๑ ของขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริม
คณุภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

“(๗)/๑ ใหคำปรึกษา เสนอแนะขอมูลทางวิชาการ พัฒนากลไก เสริมศักยภาพของทองถิ่น  
ในการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง” 
 

 
ใหไว ณ วันที่                                    พ.ศ. ....   

    
 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สิ่งที่สงมาดวย ๕ 




