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•สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
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• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอม. 2555. โครงการศึกษาเพ�่อกำหนดเปาหมายและ
แนวทางการใชที่ดินที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ.
กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอม. 2555.โครงการวางแผนการจัดการสิ�งแวดลอม
จากการใชประโยชนทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ). กรุงเทพฯ. สำนักงานปฏิรปู . 2555.
โครงการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
(ระยะที่ 1) . กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอม. 2554. โครงการศึกษาเพ�่อจัดทำแนวทางการ
กำหนดใหทรัพยากรทรายเปนแร. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอม. 2554. โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพ
สิ�งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ.
นำไปสูแผนจัดการคุณภาพสิ�งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
• กรมทรัพยากรธรณี. 2553. โครงการกำหนดนโยบายและ
แนวทางการบร�หารจัดการแหลงอนุรกั ษ�ทางธรณีวท� ยา.กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอม. 2553. โครงการติดตามประเมินผลและรายงาน
สถานการณคุณภาพสิ�งแวดลอม พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอม. 2553. โครงการศึกษาการขับเคลื่อนแผนจัดการ
คุณภาพสิ�งแวดลอม พ.ศ. 2550-2554. กรุงเทพฯ.

• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอม. 2553. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบร�หาร
จัดการที่ดินไปสูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2553. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายและแผนการสงเสร�มและ
รักษาคุณภาพสิ�งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559. กรุงเทพฯ.
• สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข . 2552. โครงการแนวทางการ
ศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสง�ิ แวดลอมและสุขภาพ. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2552. โครงการติดตามประเมินผลดานนโยบายการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอมของประเทศ. กรุงเทพฯ.
• องคการบร�การจัดการกาซเร�อนกระจก (องคกรมหาชน). 2552.
โครงการศึกษาแนวทางการสงเสร�มการ พัฒนาโครงการกลไก
การพัฒนาทีส่ ะอาด. กรุงเทพฯ.
นำไปสูก ารยกเวนภาษ�เง�นไดจากการขาย CDM
• สำนักมาตรฐานและผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม. 2552. โครงการฐาน
ขอมูลกฎระเบียบดานสิ�งแวดลอมและพลังงาน. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2552. โครงการจัดทำเอกสารรายงานสถานการณ
คุณภาพสิ�งแวดลอม. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานพัฒนาการว�จัยการเกษตร (องคการมหาชน). 2551
โครงการประเมินผลการบร�หารจัดการและการดำเนินงานของ
สำนักงานพัฒนาการว�จัยการเกษตร (องคการมหาชน) ในรอบ 5 ป
(2546-2551). กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2551. โครงการศึกษาเพ�อ่ กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการ
ปองกันและแกไขปญหาผลกระทบตอสิ�งแวดลอมและสุขภาพ :
กรณีศึกษาดานทรัพยากรแร. กรุงเทพฯ.
นำไปสูกรอบนโยบายและแนวทางการปองกันและแกไขปญหาผลก
ระทบสิ�งแวดลอมและสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม เลขาฯ สันติ)
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2551. โครงการจัดทำยุทธศาสตรการบร�หารจัดการที่ดิน :
การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดิน
และการสงวนหร�อหวงหามที่ดินของรัฐ. กรุงเทพฯ.
• กรมทรัพยากรธรณี. 2550. โครงการจัดทำแนวทางการบร�หาร
จัดการทรัพยากรแรเพ�่ออุตสาหกรรมซ�เมนต. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2550. โครงการวางแผนการจัดการสิง� แวดลอมจากการใชทรัพยากร
ทราย.กรุงเทพฯ.---นำไปสูก ารออกมติคณะรัฐมนตร�เมือ่ วันที่ 10

สิงหาคม 2553 ให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
รับไประมวลการปรับปรุงกฎหมายที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงเพ�่อ
ใหทรัพยากรทรายเปนแร
• กรมทรัพยากรธรณี. 2548.โครงการจัดทำแผนแมบทการจัดการ
ทรัพยากรธรณี (แผนแมบทการบร�หารจัดการ ทรัพยากรธรณี
ยกเวนในสวนของซากดึกดำบรรพ). กรุงเทพฯ. นำไปสู
แผนแมบทการจัดการทรัพยากรธรณี(แผนแมบทการบร�หารจัดการ
ทรัพยากรธรณี ยกเวนในสวนของซากดึกดำบรรพ)
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2547. การศึกษารูปแบบเง�นทุนหมุนเว�ยนเพ�อ่
สนับสนุนการว�เคราะหผลกระทบสิ�งแวดลอม. กรุงเทพฯ.
• สำนักงบประมาณ. 2547.โครงการปฏิรูปงบประมาณระดับ
หนวยงาน (ดานสิ�งแวดลอม). กรุงเทพฯ.
• กรมอุตสาหกรรมพ�้นฐานและการเหมืองแร. 2546.
การจัดทำแผนแมบททางดานเศรษฐศาสตรสิ�งแวดลอมและการ
ฟ�น� ฟูพน้� ทีท่ ำเหมืองเพ�อ่ การพัฒนาทรัพยากรธรณีในเขตเศรษฐกิจ
แรตะกั�ว จังหวัดกาญจนบุร�. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2545. คูมือองคกรปกครองสวนทองถิ�นแนวทางการใชเคร�่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร เพ�่อการจัดการสิ�งแวดลอม. กรุงเทพฯ.
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดลอม.
2543. การศึกษาพัฒนาการว�เคราะหผลกระทบ
สิ�งแวดลอมดานเศรษฐศาสตรสิ�งแวดลอม. กรุงเทพฯ.
• สำนักงบประมาณ. 2540. รายงานการทบทวนว�เคราะหความเหมาะสม
และความเปนไปไดของโครงการแกงเสือเตน จังหวัดแพร. กรุงเทพฯ.
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