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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ศลช.” ในขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กอช.” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธาน
กรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปาไม อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ผู อํ า นวยการศู น ย พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห ง ชาติ ผู อํ า นวยการองค ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร ผูอํานวยการองคการสวนสัตว ผูแทน
กระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการ
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ใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกรรมการ
และเลขานุการ และใหเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม
แตงตั้งเจาหนาที่สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๕) รัฐมนตรีสั่งใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในหมวด ๒ ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒
และขอ ๑๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๒
สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ
ขอ ๑๑ ใหสํานักความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนหนวยงานภายในสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําหนาที่
เปนสํานักงานเลขานุการของ กอช. และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการจัดเตรียมแนวทางและนโยบายมาตรการ หรือ
แผนงานการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
(๒) ประสานงานกั บ หน ว ยงานของรั ฐ ในด า นการศึ ก ษา วิ เ คราะห แ ละวิ จั ย ป ญ หาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเสนอตอ กอช.
(๓) ประสานงานและดําเนินการรวมกับหนวยงานของรัฐในการเจรจาเพื่อตอรองเงื่อนไข
ในการเขาถึงทรัพยากรชีวภาพ การไดผลประโยชนตอบแทนและการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานหรือองคกรของตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศใหเปนไปอยางยุติธรรมและเหมาะสม
(๔) สนับสนุนและใหความชวยเหลือแกการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
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(๕) สํารวจ รวบรวม และใหบริการขอมูลพื้นฐานและขอสนเทศเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศและตางประเทศ
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและนโยบาย
มาตรการ หรือแผนงานการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ และประเมินความตองการ
ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบตาง ๆ และความสามารถในการสนองความตองการดังกลาว
รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคตเพื่อเสนอตอ กอช.
(๗) ปฏิบัติงานหรือรวมดําเนินการดานประชาสัมพันธการอนุรักษ และการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
(๘) เชิญบุคคลของหนวยงานของรัฐมาชี้แจง หรื อ ส ง ข อ มู ล หรื อ สถิ ติ ต า ง ๆ ตลอดจน
ขอความรวมมือในการยืมตัวบุคคล พัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑตาง ๆ จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
กับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพไดตามความจําเปน
(๙) ประสานงานกํากับดูแลดานความปลอดภัยทางชีวภาพใหเปนไปตามแนวปฏิบัติสากล
และติดตามตรวจสอบใหคําแนะนําดานวิชาการ จัดทํากฎเกณฑ มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติเพื่อประเมิน
และจัดการเกี่ยวกับปญหาความปลอดภัยทางชีวภาพ
(๑๐) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หรือ กอช. มอบหมาย
ขอ ๑๒ ถาการดําเนินการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในเรื่องใด
ไมเปนไปตามที่กําหนดหรือไมสอดคลองกับนโยบาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ หรือ
วิธีดําเนินกิจการที่กําหนดตามระเบียบนี้ ให สํ า นั ก ความหลากหลายทางชี ว ภาพรายงานป ญ หาหรื อ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นตอเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ
และตอ กอช. เพื่อนําเสนอตอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
ขอ ๑๓ คาใชจายของ กอช. คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่ตั้งโดย กอช. เจาหนาที่
ที่มาปฏิบัติงานในสํานักความหลากหลายทางชีวภาพ และสถาบันหรือบุคคลใดที่มาชวยปฏิบัติงาน
ของสํ า นัก ความหลากหลายทางชี วภาพ รวมทั้ ง ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป นอย า งอื่ น ให จ า ยจากค า ใช จ า ยที่
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจัดไวสําหรับการดําเนินงานของสํานักความหลากหลายทางชีวภาพ”
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

