
 

เรื่องเสร็จท่ี ๖๖๕/๒๕๕๗ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การดําเนินการท่ีเก่ียวข%องกับองค&การอิสระด%านส่ิงแวดล%อมและสุขภาพ 

ภายหลังบทบัญญัติมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส้ินผลบังคับใช%     

   
 

กรมส2งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล%อมได�มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี ทส ๐๘๐๑/๕๒๗๐  
ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือขอหารือป-ญหาข�อกฎหมาย
เก่ียวกับการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพภายหลังบทบัญญัติ
มาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นผลบังคับใช�  และต�อมา
สํานักงานคณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพได�มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี กอสส. 
๐๒/๓๑๑ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติม  สรุปความได�ว�า องค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ (กอสส.) จัดต้ังข้ึนตามประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศการจัดต้ังองค2การอิสระ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศการจัดต้ังองค2การอิสระ (แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒)  
ลงวัน ท่ี  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในข�อ ๑๔ แห� งระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการประสานงานการให�ความเห็นขององค2การอิสระในโครงการ 
หรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ทําหน�าท่ีให�ความเห็น
ประกอบโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
ทําหน�าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานการให�ความเห็นขององค2การอิสระ 
และช�วยเหลือการดําเนินการขององค2การอิสระตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  ท้ังนี้ ภายในขอบเขต
อํานาจหน�าท่ีของกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ตามข�อ ๑๑ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล�าว  นอกจากนี้ ตามข�อ ๑๒ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับเดียวกัน กําหนดให�ค�าใช�จ�าย
สําหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ท่ีแต�งต้ังโดยคณะกรรมการ 
ค�าใช�จ�ายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค2การอิสระรวมท้ังค�าใช�จ�ายท่ีจําเปHนอย�างอ่ืน ให�จ�ายจาก
งบประมาณของกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม ถ�างบประมาณไม�เพียงพอแก�รายจ�ายให�รายงาน
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติการสนับสนุนงบประมาณต�อไป 

ต�อมาเม่ือมีประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุด
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ กําหนดให�รัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว�นหมวด ๒  กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
จึงได�มีหนังสือถึง กอสส. ให�ชะลอการดําเนินกิจกรรมและโครงการไว�ก�อน แต�โดยท่ีขณะนี้มีโครงการ 

                                                           

 ส�งพร�อมหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๔/๓๕๐ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

 

 

๒ 

 

ท่ีอยู�ในระหว�างการให�ความเห็นของ กอสส. จํานวน ๒ โครงการ ซ่ึง กอสส. จะต�องให�ความเห็น
ประกอบก�อนการดําเนินโครงการภายในหกสิบวัน นับแต�วันท่ีได�รับข�อมูลจากสํานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล�อม ตามข�อ  ๑๘ และข�อ  ๑๙ แห� งระ เ บียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกล�าว  ทําให� กอสส. ไม�สามารถเบิกจ�ายเงินในการดําเนินโครงการท่ีรับผิดชอบได�  
กอสส. จึงได�มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี กอสส. ๐๑/๑๔ ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงหัวหน�า 
คณะรักษาความสงบแห�งชาติ เ พ่ือขอความชัดเจนในการปฏิ บั ติหน�า ท่ีขององค2การอิสระ 
ด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพท่ีจะดําเนินการต�อไปได�อย�างต�อเนื่อง และจะได�นําไปประกอบ 
การอนุญาตแก�ผู�ดําเนินโครงการต�อไป 

ด�วยเหตุดังกล�าว กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมจึงขอให�สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให�ความเห็นในประเด็น ดังต�อไปนี้ 

๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการประสานงานการให�ความเห็น 
ขององค2การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงมีผลใช�บังคับอยู�ต�อไปหรือไม� 

๒. สถานภาพของคณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ 
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ยังคงมีสถานภาพเปHนองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อม 
และสุขภาพอยู�ต�อไปหรือไม� 

๓ .  สํ านั กงานคณะกรรมการองค2การ อิสระด� านสิ่ งแวดล�อมและสุขภาพ  
และเจ�าหน�าท่ีของสํานักงานฯ ยังคงปฏิบัติงานอยู�ต�อไปได�หรือไม� 

๔. กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมจะมีแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนสํานักงาน
คณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ อย�างไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ได�พิจารณาข�อหารือของกรมส�งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล�อม โดยมีผู�แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (กรมส�งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม) ผู�แทนองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ และผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการ
องค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ เปHนผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว มีความเห็นในแต�ละประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการประสานงานการให�
ความเห็นขององค2การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงมีผลใช�บังคับอยู�ต�อไปหรือไม� 

เห็นว�า ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการประสานงานการให�ความเห็น 
ขององค2การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดข้ึนเพ่ือวางแนวทางการประสานการดําเนินการให�ผู�แทนองค2การเอกชน 
ด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ และผู�แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด�านสิ่งแวดล�อม 
หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด�านสุขภาพตกลงร�วมกันจัดต้ังเปHนองค2การอิสระ และให�หน�วยงานของรัฐ 
ท่ีเก่ียวข�องสนับสนุนการดําเนินงานขององค2การอิสระเพ่ือให�ความเห็นประกอบโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง เพ่ือให�สิทธิของบุคคลท่ีจะดํารงชีพอยู�ในสิ่งแวดล�อม 
ท่ีจะไม�ก�อให�เกิดอันตรายต�อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของชุมชนตามท่ีบัญญัติไว� 



 

 

 

๓ 

 

ในมาตรา ๖๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได�รับการคุ�มครอง  อันเปHนการ
ดําเนินการท่ีสอดคล�องและต�อเนื่องกับพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีมีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมกําหนดหลักเกณฑ2
และวิธีการในการจัดทํารายงานการวิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือกิจการ 
ท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง โดยให�สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อมจัดส�งรายงานการวิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล�อมให�องค2การอิสระให�ความเห็นประกอบด�วย๒  
แม�ขณะนี้บทบัญญัติมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะถูกยกเลกิไป
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ 
แห�งราชอาณาจักรไทย ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗๓ แล�วก็ตาม แต�รัฐก็ยังคงมีหน�าท่ี 
ต�องส�งเสริม บํารุงรักษา และคุ�มครองดูแลสิ่งแวดล�อมและสุขภาพของประชาชน ประกอบกับ 
การยกเลิกรัฐธรรมนูญดังกล�าวมิได�มีผลกระทบต�อการบังคับใช�พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

                                                           

๑มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส�วนร�วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ2 บํารุงรักษา  
และการได�ประโยชน2จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ�มครอง ส�งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม เพ่ือให�ดํารงชีพอยู�ได�อย�างปกติและต�อเน่ืองในสิ่งแวดล�อมท่ีจะไม�ก�อให�เกิดอันตราย
ต�อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย�อมได�รับความคุ�มครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงท้ังทางด�าน
คุณภาพสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได� เว�นแต�จะได�ศึกษาและประเมินผลกระทบ 
ต�อคุณภาพสิ่งแวดล�อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให�มีกระบวนการรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชน
และผู�มีส�วนได�เสียก�อน รวมท้ังได�ให�องค2การอิสระซ่ึงประกอบด�วยผู�แทนองค2การเอกชนด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ 
และผู�แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด�านสิ่งแวดล�อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด�านสุขภาพ  
ให�ความเห็นประกอบก�อนมีการดําเนินการดังกล�าว 

  ฯลฯ   ฯลฯ 
๒ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ2 วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห2ผลกระทบสิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือกิจการ 
ท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงท้ังทางด�านคุณภาพสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ  
ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

 ข�อ ๕  เมื่อคณะกรรมการผู�ชํานาญการได�ให�ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห2ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงท้ังทางด�านคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพแล�ว ให�สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
จัดส�งรายงานฉบับท่ีได�รับความเห็นชอบแล�วน้ัน พร�อมท้ังความเห็นของคณะกรรมการผู�ชํานาญการฯ และสรุป
สาระสําคัญของมาตรการปMองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล�อม ให�องค2การอิสระให�ความเห็นประกอบ ก�อนมีการ
ดําเนินการหรือการอนุญาตของหน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ 

 ข�อ ๖  ในกรณีท่ีเปHนโครงการหรือกิจการตามข�อ ๑ ซ่ึงเปHนโครงการหรือกิจการของส�วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร�วมกับเอกชนซ่ึงต�องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให�สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการผู� ชํานาญการฯ ความเห็น 
ขององค2การอิสระ และรายงานการรับฟ-งความคิดเห็นของประชาชนและผู�มีส�วนได�เสียของหน�วยงานซ่ึงเปHน
ผู�รับผิดชอบโครงการหรือกิจการน้ัน ต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ เพ่ือให�ความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด�วย 

๓๑. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว�นหมวด ๒ 
  ฯลฯ   ฯลฯ 



 

 

 

๔ 

 

แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แต�อย�างใด  ดังนั้น เม่ือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการประสานงานการให�ความเห็น 
ขององค2การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘)๔ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเปHนกฎหมายท่ีวางหลักการบริหารราชการแผ�นดินโดยท่ัวไป ท่ีให�อํานาจนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะหัวหน�ารัฐบาลวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให�การบริหารราชการแผ�นดินเปHนไปโดยรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล�าวจึงยังคงมีผลใช�บังคับอยู�ต�อไป  นอกจากนั้น 
องค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพยังคงมีอํานาจหน�าท่ีในการให�ความเห็นประกอบโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง ตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีออกตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อม
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีกําหนดหลักเกณฑ2และวิธีการในการจัดทํารายงานการวิเคราะห2ผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรงต�อไปด�วย  

ประเด็นท่ีสอง คณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพท่ีจัดต้ังข้ึน
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามข�อ ๑๔ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว�าด�วยการประสานงานการให�ความเห็นขององค2การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิด
ผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงมีสถานภาพเปHนองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อม
และสุขภาพหรือไม� 

เห็นว�า คณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพซ่ึงเกิดจากความตกลง 
ในการประชุมร�วมกันระหว�างผู�แทนองค2การเอกชนด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีจัดการการศึกษาด�านสิ่งแวดล�อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด�านสุขภาพ ท่ีตกลงกันให�มีการจัดต้ัง
องค2การอิสระ และได�มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศการจัดต้ังองค2การอิสระ ลงวันท่ี  
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศการจัดต้ัง
องค2การอิสระ (แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือประกาศการจัดต้ัง
องค2การอิสระตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๑๔๕ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการประสานงาน
การให�ความเห็นขององค2การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชน 
อย�างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ แล�ว  ดังนั้น เม่ือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีข�างต�นยังคงมีผลใช�บังคับ 
อยู�ต�อไปตามท่ีได�ให�ความเห็นในประเด็นท่ีหนึ่ง  คณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อม 

                                                           

๔มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน�ารัฐบาลมีอํานาจหน�าท่ีดังน้ี 
   ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให�การบริหารราชการแผ�นดินเปHนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
 ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให�ความเห็นชอบแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
๕ข�อ ๑๔  ให�คณะกรรมการจัดให�มีการประชุมร�วมกันระหว�างผู�แทนขององค2การเอกชน 

ด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ และสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการการศึกษาด�านสิ่งแวดล�อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือด�านสุขภาพ เพ่ือทําความตกลงในการจัดตั้งองค2การอิสระ  

 เมื่อท่ีประชุมตกลงร�วมกันจัดตั้งเปHนองค2การอิสระ ให�คณะกรรมการแจ�งคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศการจัดตั้งองค2การอิสระ 

 วิธีการประชุมให�เปHนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 



 

 

 

๕ 

 

และสุขภาพท่ีจัดต้ังข้ึนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามข�อ ๑๔๖  
แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล�าว จึงยังคงมีสถานภาพเปHนองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อม 
และสุขภาพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล�าวต�อไป 

สําหรับประเด็นท่ีสาม สํานักงานคณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อม 
และสุขภาพ และเจ�าหน�าท่ีของสํานักงานฯ ยังคงปฏิบัติงานอยู�ต�อไปได�หรือไม� และประเด็นท่ีส่ี  
กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมจะมีแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการองค2การ
อิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ อย�างไร  เห็นว�า เม่ือได�ให�ความเห็นในประเด็นท่ีหนึ่งและประเด็น 
ท่ีสองแล�วว�า ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการประสานงานการให�ความเห็นขององค2การอิสระ 
ในโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดผลกระทบต�อชุมชนอย�างรุนแรง พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงมีผล 
ใช�บังคับอยู�ต�อไป และคณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพยังคงมีสถานภาพ 
เปHนองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ  สํานักงานคณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อม
และสุขภาพ และเจ�าหน�าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการองค2การอิสระด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ  
จึงยังคงมีหน�าท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานดังกล�าวตามอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบต�อไป  
และกรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมย�อมมีหน�าท่ีต�องสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค2การอิสระ 
ตามท่ีกําหนดไว�ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล�าวต�อไป 
 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตย2) 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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มิถุนายน ๒๕๕๗ 
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