
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น 

ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม   
เกี่ยวกับการด าเนินการพิจารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
และการรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคห้า  และวรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
ท่ี  ๓๒๔/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ   
และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการผู้ช านาญการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่เป็นการทั่วไป  
และในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ  ได้แก่  พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดต่าง ๆ  หรือในเขตพ้ืนที่ 
ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

“โครงการหรือกิจการ”  หมายความว่า  โครงการ  กิจการ  หรือการด าเนินการซึ่งต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่ก าหนดไว้ในประกาศของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   

ข้อ ๒ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนเกี่ยวกับการด าเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  ตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ทุกโครงการหรือกิจการ  และทุกขนาด  ยกเว้นการด าเนินการเพ่ือพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  
อนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้เสียส าคัญอื่นใดของประชาชน  หรือชุมชน  หรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(๒) โครงการหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน
ด้านการคมนาคมขนส่ง  การชลประทาน  การป้องกันสาธารณภัย  โรงพยาบาล  หรือที่อยู่อาศัย   
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ตามมาตรา  ๔๙  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๓ การที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมอบหมาย  
ให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน  เกี่ยวกับการด าเนินการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้ค านึงถึงหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศักยภาพ  ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
ที่จะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ความเป็นเอกภาพและมาตรฐานในการด าเนินการตามภารกิจที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
(๓) ความสอดคล้องของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

กับการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทน 
ข้อ ๔ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมตามขอ้  ๒  ส าหรับโครงการหรือกิจการประเภทใด  และมีขอบเขตของงาน
ที่จะมอบหมายเพียงใด  ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๔  มีหน้าที่ต้องเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือการนี้
เป็นการเฉพาะ  และอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ  ค่าตอบแทน
บุคคลหรือสถาบัน  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการที่ออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ   ค่าใช้จ่ายในการตรวจสถานที่ตั้งโครงการ 
หรือกิจการการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นสาระส าคัญของการด าเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายมีความชัดเจน  และไม่เกิดปัญหาอุปสรรค  ทั้งในเรื่องอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่  งบประมาณ  และการบริหารราชการของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ   ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ก าหนดนโยบาย  และมอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติมเป็นค าสั่งภายใน  หรือประกาศของ
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย   

ข้อ ๖ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ 
ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเกี่ยวกับการด าเนินการพิจารณารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑



(๑) การเตรียมความพร้อม  การสนับสนุน  ส่งเสริม  และให้ค าแนะน าในการด าเนินการ 
เพื่อให้การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ให้ข้อเสนอแนะ  หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้อ านาจ  การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ  การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
การเตรียมคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น   

(๓) การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในกรณีหน่วยงานของรัฐที่รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขาดแคลนงบประมาณ 

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายงานผลการปฏิบัติงานและการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ช านาญการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบ   
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  ในหัวข้อ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยแยกตามประเภทโครงการ
หรือกิจการที่ได้รับในแต่ละปี   จ านวนโครงการหรือกิจการและระยะเวลาในการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละฉบับดังกล่าว   

(๒) ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  (ถ้ามี)  เกี่ยวกับ 
 (๒.๑) ข้อร้องเรียนในการพิจารณารายงานการประเมินผลก ระทบสิ่ งแวดล้อม   

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ   
 (๒.๒) การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการผู้ช านาญการ  และวิธีการหรือแนวทางแก้ไข 

เพื่อขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาล 
 (๒.๓) จ านวน  และผลของคดีปกครองที่ เกิดจากการท าหน้าที่ ของคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการ   
ทั้งนี้   เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการมอบหมาย 

ให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจเสนอความเห็น  
หรือข้อเสนอแนะ  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้วยก็ได้   

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประวติร  วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี  ปฏิบัตหิน้าที ่
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑


