กำหนดหน่วยงำนภำยในและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร พ.ศ. 2560
********************************
ตาม ที่ ได้ มี ก ฎ ก ระท รวงแ บ่ งส่ วน ราช การส านั กงาน ป ลั ด ก ระท รวง ก ระท ร วง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2560 และแก้ ไขค าผิ ด กฎกระทรวง ซึ่ งประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เมื่ อ วั น ที่ 12 มกราคม 2561
ให้สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับ การเป็นศูนย์กลาง
การบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน
จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวง โดยให้มหี น้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็ นและคาแนะนาในการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในกระทรวง
(2) พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ก ารบริห ารของกระทรวง รวมทั้ งแปลงนโยบายเป็ น แนวทางและ
แผนการปฏิบัติงาน
(3) จั ด สรรและบริ ห ารทรั พ ยากรของกระทรวง เพื่ อให้ เ กิ ด การประหยั ด คุ้ ม ค่ า
และสมประโยชน์
(4) ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และดาเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(5) กาหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่ว มมือกับ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่าง
ประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(7) กาหนดยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและให้ คาปรึกษา
แนะนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(8) ด าเนิ น การ รวมทั้ ง ป ระสานงานและสนั บ สนุ น การด าเนิ น การ ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
(9) ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(1 0 ) ป ฏิ บั ติ งาน ด้ าน ก ารบิ น แ ล ะ ก ารสื่ อ ส าร เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ารป ฏิ บั ติ งาน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(11) ให้ คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย พัฒ นาปรับปรุงกฎหมาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านนิติกรรมและสัญญา งานคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ
ของสานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
(12) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

-๒ดังนั้ น เพื่ อให้ ก ารบริ ห ารราชการของส านั ก งานปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ คล่ องตัว สอดคล้ อ งกั บกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงกาหนดหน่วยงานภายในและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. หน่วยงำนที่รำยงำนตรงต่อปลัดกระทรวง
(1) กลุ่มตรวจสอบภำยใน มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนตรวจสอบ 1
3) ส่วนตรวจสอบ 2
4) ส่วนตรวจสอบ 3
5) ส่วนสนับสนุนงานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจากระทรวง
(2) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์การและระบบงาน
3) ส่วนพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
4) ส่วนพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
(3) ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) ส่วนงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
2. หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำง
(1) กองกลำง มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนอัตรากาลังและระบบงาน
3) ส่วนการคลัง
4) ส่วนการพัสดุ
5) ส่วนทรัพยากรบุคคล
6) ส่วนวิชาการและช่วยอานวยการนักบริหาร
7) ส่วนวินัย
8) ส่วนประชาสัมพันธ์
(2) กองกฎหมำย มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนกฎหมายและระเบียบ
3) ส่วนงานคดี
4) ส่วนงานสืบสวนและความรับผิดทางละเมิด
5) ส่วนกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ

-๓(3) กองกำรต่ำงประเทศ มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนความร่วมมือพหุภาคี
3) ส่วนความร่วมมือทวิภาคี
4) ส่วนอาเซียนและความร่วมมือภูมิภาค
(4) กองกำรบิน มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนแผนงานและประเมินผล
3) ส่วนปฏิบัติการบิน
4) ส่วนสนามบิน
5) ส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน
(5) กองแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนนโยบายและประเมินผล
3) ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 1
4) ส่วนประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2
5) ส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ
6) ส่วนกฎหมายและระเบียบ
(6) กองตรวจรำชกำร มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนประสานติดตามเรื่องร้องเรียน
3) ส่วนตรวจราชการ
4) ส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ
(7) กองยุทธศำสตร์และแผนงำน มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์
3) ส่วนนโยบายและแผน
4) ส่วนงบประมาณ
5) ส่วนประสานราชการภูมิภาคและโครงการพระราชดาริ
6) ส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(8) ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
3) ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4) ส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการสานักงาน
5) ส่วนสื่อสารและติดตาม
6) ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม

-๔(9) สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1-16 มีกำรจัดแบ่งงำนภำยใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
3) ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
5) ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
6) ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีการจัดแบ่งงานภายใน ดังนี้
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนสิ่งแวดล้อม
3) ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
4) ส่วนทรัพยากรน้า
5) ส่วนยุทธศาสตร์

-๕1. หน่วยงำนที่รำยงำนตรงต่อปลัดกระทรวง
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 5 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและงานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และระบบควบคุมภายใน
(2) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนตรวจสอบ 1 รับผิดชอบ สานักงานปลัดกระทรวง และกรมควบคุมมลพิษ
อานาจหน้าที่
(1) สอบทานความความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและบัญชี ผลการดาเนินงาน และ
กระบวนการทางาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งของทางราชการ
และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง และ
กระทรวง
(2) สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงโดยเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมและการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
(3) สอบทานการประเมิ น ผลการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิน การคลั งของหน่ ว ยรับ ตรวจในสั งกั ด
สานักงานปลัดกระทรวง
(4) ให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง หน่วยงานรับตรวจในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในของกรมในสังกัดกระทรวง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(5) สอบทานและประเมินผลการดาเนินการการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญต่อ
ผลสาเร็จของนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยรับตรวจในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
(6) เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของสานักงานปลัดกระทรวง
(7) สอบทาน วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสานักงานปลัดกระทรวง
(8) ประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงและจั ด ท าแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
(9) ปฏิบั ติงานตรวจสอบอื่น ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงโดยรับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่อปลัดกระทรวง

-๖กลุ่มตรวจสอบภำยใน (ต่อ)
3. ส่วนตรวจสอบ 2 รับผิดชอบ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อานาจหน้าที่
(1) สอบทานความความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและบัญชี ผลการดาเนินงาน และ
กระบวนการทางาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ คาสั่งของทางราชการ
และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ ในสังกัดกระทรวง
(2) สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจในสังกัดกระทรวง เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกากับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง
(3) สอบทานการประเมิ น ผลการด าเนิ น การเกี่ย วกั บ การเงิน การคลั งของหน่ ว ยรับ ตรวจในสั งกั ด
กระทรวง
(4) ให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในของกรม
ในสังกัดกระทรวง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(5) สอบทานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญต่อผลสาเร็จของ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวง
(6) สอบทาน วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผ ลของระบบการควบคุมภายใน
ของกระทรวง
(7) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงและจัดทาแผนการตรวจสอบ
ประจาปี
(8) ปฏิ บั ติงานตรวจสอบอื่น ใดตามที่ ได้รับมอบหมายจากปลั ด กระทรวงและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
4. ส่วนตรวจสอบ 3 รับผิดชอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากร
ธรณีและสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อานาจหน้าที่
(1) สอบทานความความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและบัญชี ผลการดาเนินงาน และ
กระบวนการทางาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งของทางราชการ
และระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยงานรับตรวจ ในสังกัดกระทรวง
(2) สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจในสังกัดกระทรวง เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกากับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง
(3) สอบทานการประเมิ น ผลการด าเนิ น การเกี่ย วกั บ การเงิน การคลั งของหน่ ว ยรับ ตรวจในสั งกั ด
กระทรวง
(4) ให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในของกรม
ในสังกัดกระทรวง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

-๗กลุ่มตรวจสอบภำยใน (ต่อ)
(5) สอบทานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่มีความสาคัญต่อผลสาเร็จของ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวง
(6) สอบทาน วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ของกระทรวง
(7) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงและจัดทาแผนการตรวจสอบ
ประจาปี
(8) ปฏิ บั ติงานตรวจสอบอื่น ใดตามที่ ได้รั บมอบหมายจากปลั ด กระทรวงและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
5. ส่วนสนับสนุนงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบภำครำชกำรประจำกระทรวง
อานาจหน้าที่
(1) อานวยการจัดประชุม (ค.ต.ป.) ตามที่ ค.ต.ป. ประจากระทรวงกาหนด และจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของ ค.ต.ป.
(2) ร่วม ติดตาม ค.ต.ป. ประจากระทรวง เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจาปี
(3) ศึกษา และจัดทาแนวทาง วิธีการในการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ ด้านต่าง ๆ ภายใต้
ขอบเขตในความรับผิดชอบของ ค.ต.ป. ประจากระทรวง และประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
(4) รวบรวมและจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการด้านต่าง ๆ เสนอ ค.ต.ป.
ประจากระทรวง และผู้บริหาร
(5) จัดประชุม ค.ต.ป. ประจากระทรวง และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง เพื่อพิจารณาคัดเลือก
โครงการ สาหรับการตรวจสอบประเมินผลโครงการกรณีพิเศษ
(6) ลงพื้นที่ร่วมกับ ค.ต.ป. ประจากระทรวง ในการติดตามโครงการ กรณีพิเศษ และจัดทารายงาน
สรุปผลเสนอ ค.ต.ป. ประจากระทรวง
(7) จัดทารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจาปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(8) จัดทารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจาปีงบประมาณ รอบ 12 เดือน

-๘กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
ให้ กลุ่ม พั ฒ นาระบบบริห าร ทาหน้ าที่ห ลักในการพั ฒ นาการบริห ารของส านักงานปลัดกระทรวง และ
กระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2. ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการภายในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง และกระทรวง
3. ประสานและด าเนิ น การเกี่ ยวกับ การพั ฒ นาระบบราชการร่ว มกั บ หน่ ว ยงานกลางต่ างๆ และ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 4 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานธุ รการ งานสารบรรณ งานบุ ค คล การเงิน การบั ญ ชี
การพัสดุ และระบบการควบคุมภายใน
(2) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนพัฒนำโครงสร้ำงองค์กำรและระบบงำน
อานาจหน้าที่
(1) สารวจ รวบรวม และประมวลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ และให้คาปรึกษาผู้บริหาร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาทภารกิจ และขนาดของส่วนราชการ
(2) ประสานการปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงและสอดคล้อง
กับแนวทางที่ ก.พ.ร. กาหนด
(3) ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของสานักงานปลัดกระทรวง ให้มีความเหมาะสมและ
สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนพัฒนำนวัตกรรมและกำรเปลี่ยนแปลง
อานาจหน้าที่
(1) ส ารวจ รวบรวม และประมวลวิเคราะห์ ข้อมู ล เพื่ อจัดท าข้อเสนอแนะ และให้ คาปรึกษาผู้ บริหาร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอันจะนาไปสู่การยกระดับการให้บริการและการ
ทางานของกระทรวง
(2) ผลักดันการยกระดับและพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและนวัตกรรมของสานักงาน
ปลัดกระทรวง
(3) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
และค่านิยมหลักขององค์กร
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๙กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร (ต่อ)
4. ส่วนพัฒนำระบบกำรบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
อานาจหน้าที่
(1) ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาระบบราชการของกระทรวง รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
(2) ศึ ก ษา ประสาน และเสนอแนะ ในการจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ กระทรวง
กลุ่มภารกิจ และระดับกรม รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
(3) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานส่ ว นราชการในสั งกั ดกระทรวงให้ มี การปฏิ บั ติงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(4) สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจากระทรวง
(ค.ต.ป.)
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๑๐ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทาหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
1. เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง
2. ประสานงาน เร่งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริ ต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 2 ส่วน
1. งำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
อานาจหน้าที่
(1) ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกระทรวง
(2) ให้ ค าปรึ ก ษา ประสานส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงฯ เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ฯ ของกระทรวง
(3) ประสานงาน เร่ งรัด และกากับ ให้ ห น่ วยงานในสั งกัดด าเนิ นการตามแผนงาน/โครงการที่ระบุ
ในแผนปฏิบัติราชการ ฯ ตามข้อ 2
(4) รับข้อร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
(5) ติดตามผลและจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ของกระทรวง (รวมส่วน
ราชการในสังกัด) ทุก 2 เดือน
(6) จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ส่งไปยัง ปปช./ปปท.
และสาเนาส่งสานักงาน ก.พ.ร. ทุก 6 เดือน
(7) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งำนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
อานาจหน้าที่
(1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม
ยกย่ อ ง และติ ด ตาม สอดส่ อ งการปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม สื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง การฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรม
เพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการ

-๑๑ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ต่อ)
(2) ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
(4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๑๒2. หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำง
กองกลำง
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอานวยการ และงานเลขานุการของ
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่ผ ลงานของส านั ก งานปลั ด กระทรวงและ
กระทรวง
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวง
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
5. กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง
6. ด าเนิ น การอื่ น ใดที่ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ เป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของส่ ว นราชการใดในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 8 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านสารบรรณของสานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง
(2) เป็นเจ้าภาพหลักเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาระบบราชการ(ตัวชี้วัด) ในระดับกอง
(3) ดาเนินการอื่นที่ได้รับมอบหมายและมิได้ปรากฏเป็นอานาจหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะของกองกลาง
2. ส่วนอัตรำกำลังและระบบงำน
อานาจหน้าที่
(1) จัดทาแผนบริหารอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวง และกระทรวง
(2) ดาเนินการจัดวางระบบงานของสานักงานปลัดกระทรวง
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากาลังคนของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุม อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวง และ อ.ก.พ. กระทรวง
(5) ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานภายในกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารอัตรากาลังและการปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง
3. ส่วนกำรคลัง
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวง
(2) บริห ารงบประมาณ ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินเหลื่ อมปี
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
(3) ปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวง
(4) ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การรั บ เงิน การจ่ ายเงิน การเก็ บ รัก ษาเงิน และการน าฝากและน าส่ ง คลั ง
ของสานักงานปลัดกระทรวง
(5) กากับ ดูแล ตรวจสอบระบบบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
(6) จัดทารายงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(7) ให้คาปรึกษา แนะนา และตอบข้อหารือด้านการคลัง

-๑๓กองกลำง (ต่อ)
4. ส่วนกำรพัสดุ
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสานักงานปลัดกระทรวง
(2) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ
(3) ควบคุมการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ควบคุม ดูแล รักษาอาคารสถานที่ และส่วนประกอบของอาคาร ดูแลงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
ภายในสานักงานปลัดกระทรวง ด้านการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
(6) กากับ ดูแล วิเคราะห์ วินิจฉัยตอบข้อหารือด้านการพัสดุ
(7) กลั่นกรองพิจารณาเสนอการสั่งซื้อสั่งจ้างที่วงเงินเกินอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ /
องค์การมหาชน บริษัท ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่วนทรัพยำกรบุคคล
อานาจหน้าที่
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน กาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การลาออกจาก
ราชการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ บาเหน็จความชอบ และบาเหน็จบานาญ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานเงินเดือน
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน การรักษาการในตาแหน่ง การช่วยปฏิบัติราชการและการ
ปฏิบัติราชการ
(5) ดาเนินการประเมินผลงานบุคคลและผลงานวิชาการ
(6) ดาเนินการวินิจฉัยและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ส่วนวิชำกำรและช่วยอำนวยกำรนักบริหำร
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการด้านงานช่วยอานวยการนักบริหาร
(2) กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ส่วนวินัย
อานาจหน้าที่
(1) ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็ นหนังสือร้องเรียนกรณีกล่าวหาหรือสงสัยว่า ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทาความผิดวินัย
(2) ด าเนิ น การสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ตรวจสอบรายงานการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ดาเนินการสอบสวนทางวินัย ตรวจสอบรายงานการสอบสวนวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนั กงานราชการในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ รายงานการสอบสวนและรายงาน
การดาเนินการทางวินัยเพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวง และ อ.ก.พ. กระทรวง

-๑๔กองกลำง (ต่อ)
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) ดาเนิน การเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ ในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) เสริมสร้างวินัยและพัฒนางานวินัย ให้ความรู้ คาปรึกษา และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งเสนอข้อกาหนดแนวทางปฏิ บัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ การ
ดาเนินการทางวินัย
(7) ตรวจสอบประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกดาเนินการทางวินัย
8. ส่วนประชำสัมพันธ์
อานาจหน้าที่
(1) ด าเนิ น การผลิ ต สื่ อ และประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ และผลการด าเนิ น งานของ
สานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(2) จัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมเผยแพร่ภารกิจและผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง
(3) รวบรวมและนาเข้าข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ของกองกลาง
(4) ประสานงานสื่ อ มวลชนเพื่ อ ร่ ว มท าข่ า วในงานแถลงข่ า วหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง และกระทรวงจัดขึ้น
(5) จั ด ประชุ ม หารื อระดมความคิ ด ประชุ มสั มมนา ดู งานและกิ จกรรมสื่ อมวลชนสั มพั น ธ์ร่ วมกั บ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ในและนอกสังกัดกระทรวงรวมทั้งสื่อมวลชน นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อ หนังสือพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(7) ดาเนินงานเกี่ยวกับภารกิจโฆษกกระทรวง
(8) จัดทาแผนและติดตามผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสานักงานปลัดกระทรวง และภาพรวม
ของกระทรวง

-๑๕กองกฎหมำย
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. ดาเนิน การเกี่ยวกับ งานกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวง และ
กระทรวง รวมถึงการให้คาปรึกษา แนะนา เจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง
3. ศึกษา พิจ ารณา ปรับปรุง และพัฒ นากฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ มีประสิทธิภ าพและ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
4. ตรวจสอบ ให้คาแนะนา และเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการด้านนิติกรรม และสัญญาที่อยู่ในหน้าที่
และอานาจของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
5. ดาเนินงานด้านคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา คดีล้มละลาย และ
งานคดีอื่น ๆ ตลอดจนการบังคับคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
6. ดาเนินการและปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม และให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
7. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ มให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้อตกลงพหุ ภ าคีด้ านสิ่ งแวดล้ อมระหว่างประเทศที่ ป ระเทศไทยเข้าร่ว ม
เป็นภาคี
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 5 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และระบบควบคุมภายใน
(2) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) งานด้านระบบข้อมูลกฎหมายและห้องสมุดกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กฎหมาย
(4) งานด้านการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มงาน
กฎหมาย
(5) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและ
นอกกระทรวง
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนกฎหมำยและระเบียบ
อานาจหน้าที่
(1) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่างกฎหมายของหน่วยงานในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ด าเนิ น การเพื่ อ จั ด ท าแผนนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องส่ ว นราชการตาม ระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวกับกระทรวงกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
(3) กากับและติดตามการดาเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

-๑๖กองกฎหมำย (ต่อ)
(4) ศึ ก ษาค้ น คว้ า วิเคราะห์ วิจั ย เปรีย บเที ย บ และการรวบรวมกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การ
ปฏิบั ติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของกระทรวง
(5) ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ รวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศต่างๆ ที่ส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) พิจ ารณาดาเนิ น การตรวจสอบ กลั่ นกรอง และให้ ความเห็ นเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญ หาข้อ
กฎหมาย ให้คาแนะนา ปรึกษา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่ง
ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การดาเนิ น การด้านนิติ กรรมและสั ญ ญาต่ างๆเพื่ อเป็ น หน่ว ยงานกลางของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัย ตรวจสอบ ติดตาม และให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับดาเนินการ
ด้านนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ของหน่วยงานทั้งในระดับกรมและกระทรวง
(8) พิจารณาดาเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นในร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา
และบันทึกข้อตกลงต่างๆในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(9) พิจ ารณาดาเนิ น การตรวจสอบ กลั่ นกรอง และให้ ความเห็ นในการพิจารณาวินิจฉัยปัญ หา
ข้อกฎหมายที่เกิดจากสัญญา ข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญา ข้อร้องเรียน ทั้งในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงในส่วนของกระทรวงในทุกมิติ
โดยการตรวจสอบ กลั่ น กรอง และบั น ทึ ก เสนอความเห็ น เบื้ องต้ น ข้ อกฎหมาย ตามที่ ที่ ปรึ กษากฎหมาย
มอบหมาย รวมถึงนาความเห็นหรือข้อแนะนาจากที่ปรึกษากฎหมายไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนงำนคดี
อานาจหน้าที่
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีต่างๆ เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา
ปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการทางคดี ทั้งคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และ
คดีอื่นๆ ของหน่วยงานทั้งในระดับกรมและกระทรวง
(2) พิจารณาดาเนินการตรวจสอบกลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินคดีในชั้นศาลของ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด และในฐานะโจทก์หรือ
จาเลย ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา จัดทาคาฟ้อง คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ คาร้อง คาแถลง
อุทธรณ์ ฎีกา คดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และคดีอื่นๆ ของหน่วยงานทั้งในระดับกรมและระดับ
กระทรวง ตลอดจนการดาเนินการในขั้นบังคับคดี และคาขอให้พิจารณาคดีใหม่

-๑๗กองกฎหมำย (ต่อ)
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ประกาศ และคาสั่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และคดีอื่นๆ ของหน่วยงาน
ทั้งในระดับกรมและกระทรวง เพื่อเป็น หน่วยงานกลางในการตรวจสอบ ติดตาม ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดาเนินคดีต่างๆ
(4) สนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ปรึ กษากฎหมายของกระทรวงในส่วนของกระทรวงในทุกมิติ
โดยการตรวจสอบ กลั่ น กรอง และบั น ทึ ก เสนอความเห็ น เบื้ องต้ น ข้ อกฎหมาย ตามที่ ที่ ปรึ กษากฎหมาย
มอบหมาย รวมถึงนาความเห็นหรือข้อแนะนาจากที่ปรึกษากฎหมายไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(5) เจรจาไกล่ เกลี่ ย และประนี ป ระนอมยอมความในคดี ป กครอง คดี แพ่ ง คดี อ าญา คดี แ พ่ ง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และคดีอื่นๆ
(6) พิจารณาดาเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการคืน ของกลางเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้
(7) ด าเนิ น การสื บ ทรั พย์ และบั งคั บคดี ในคดี แพ่ ง คดี แพ่ งที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บคดี อาญา คดี ป กครอง
ซึ่ ง อยู่ ใ นอ านาจของส านั ก งานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) ปฏิบั ติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนงำนสืบสวนและควำมรับผิดทำงละเมิด
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับความเสียหาย
(2) ดาเนินการพิจาณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทาละเมิดต่อหน่วยงาน ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
และตรวจพิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(3) ดาเนิ น การออกคาสั่ งทางปกครองให้ เจ้าหน้าที่ช ดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทน รวมทั้ งดาเนินการ
เกี่ยวกับการสืบทรัพย์และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เนื่องจากการกระทาผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของส านั กงานปลั ดกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) สนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงในส่วนของกระทรวงในทุกมิติ
โดยการตรวจสอบ กลั่ น กรอง และบั น ทึ ก เสนอความเห็ น เบื้ องต้ น ข้ อกฎหมาย ตามที่ ที่ ปรึ กษากฎหมาย
มอบหมาย รวมถึงนาความเห็นหรือข้อแนะนาจากที่ปรึกษากฎหมายไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(5) ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้ แจงข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการทางละเมิดต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

-๑๘กองกฎหมำย (ต่อ)
(6) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(7) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เปรียบเทียบ รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อความ ประกาศ
และคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(8) ดาเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดและทางแพ่งที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงาน
ปลัดกระทรวง และกระทรวง
(9) ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือและดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การออกคาสั่ งทางปกครองการพิ จารณาคาอุ ทธรณ์ คาสั่ งทางปกครอง ที่ อยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
กระทรวง
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ส่วนกฎหมำยและอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ
อานาจหน้าที่
(1) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตามข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมภาคี เพื่อทราบถึงพันธกรณีที่ต้อง
ปฏิบั ติและอนุ วัติกฎหมายให้ ส อดคล้ องกับอนุสั ญ ญา รวมถึงเป็นผู้ แทนกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมในเวทีสากล
(2) พิจารณาดาเนิ น การตรวจสอบ กลั่ นกรอง และให้ ค วามเห็ นในการร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง
กฎหมายต่างๆ ที่ออกเพื่ออนุ วัติการตามอนุสัญ ญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และข้อตกลง
พหุภาคีระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) สนับสนุน การปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงในส่วนของกระทรวงในทุกมิติ
โดยการตรวจสอบ กลั่ น กรอง และบั น ทึ ก เสนอความเห็ น เบื้ องต้ น ข้ อกฎหมาย ตามที่ ที่ ปรึ กษากฎหมาย
มอบหมาย รวมถึงนาความเห็นหรือข้อแนะนาจากที่ปรึกษากฎหมายไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ งในและ
นอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-๑๙กองกำรต่ำงประเทศ
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. กาหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่ว มมือ กับ ต่ างประเทศและองค์ กรระหว่างประเทศ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ประสานความร่ว มมือด้านวิช าการและการเข้าร่ว มในพั นธกรณี ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3. ดาเนินการในฐานะหน่วยงานกลางประสานการดาเนินงานของอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4. ดาเนินการและประสานการดาเนินการเพื่อรองรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 4 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานทะเบียนเอกสาร รับ – ส่งเอกสาร หนังสือราชการ สถานที่
และยานพาหนะ
(2) จัดทาและบริหารงานด้านงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักและงบรายจ่ายอื่น
รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) ด าเนิ น การเรื่ อ งการขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศของข้ า ราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) ปฏิบัติงานในหน้าที่พัสดุของสานักงาน ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
e-Project Tracking

(6) ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
(7) ตรวจสอบวันเวลา
(8) ดูแล ซ่อมแซม รักษาครุภัณฑ์
(9) ดาเนินการตามแผนและตัวชี้วัดของกองการต่างประเทศ
(10) ดูแลระบบข้อมูล และเว็บ ไซต์ของสานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ
(11) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
(12) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-๒๐กองกำรต่ำงประเทศ (ต่อ)
2. ส่วนควำมร่วมมือพหุภำคี
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติซึ่งครอบคลุมการดาเนินงานขององค์การต่างๆ ได้แ ก่ สมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) เวทีการ
หารื อ ระดั บ สู ง ทางการเมื อ งว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( High Level Political Forum on Sustainable
Development) โครงการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, UNEP)
และการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme, UNEP) และ
การประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations
Environment Assembly, UNEA) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Development
Programme, UNDP) องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization
of the United Nations) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ( Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific : ESCAP) องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้การดาเนินงานองค์การสหประชาชาติ
(2) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(3) เป็นผู้แทนและกรรมการภายใต้อนุสัญญาและพิธีสารต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับอนุสัญญาและพิธีสารหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้ อมระหว่างประเทศในระดับโลก อาทิ UNFCCC,
CBD, BASEL, PIC, CITIES, UNESCO, ITTO, Minamata Covention เป็นต้น
(4) ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของหน่วยงานกลางประสานการดาเนินงานเชิงปฏิบัติการ (National
Operational Focal Point) ของกองทุ น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก (Global Environment Facility, GEF) จั ด ท าแผนและ
ยุทธศาสตร์การดาเนิ นงานภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของประเทศไทย ให้ สอดคล้ องกับหลัดเกณฑ์และ
แผนงานที่กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกกาหนดดาเนินการติดตามประเมินผลการบริหารงานและงบประมารที่ได ้รับ
การสนั บ สนุ น จากกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ มโลกประสานการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานกลาง ประสานการ
ด าเนิ น การเชิ งนโยบาย (National Political Focal point) ของกองทุ น สิ่ งแวดล้ อ มโลก พิ จ ารณากลั่ น กรอง
ข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(5) รวบรวมข้อมูล ข้อตกลง พั นธกรณี ด้านความร่ว มมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการดาเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกอง
(6) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(7) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนควำมร่วมมือทวิภำคี
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่ างประเทศภายใต้ข้อตกลง
การค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WOT) และข้อตกลง
ด้านการค้า อาทิ Thai-EU, TPP, JTEPA และองค์กรความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization Economic
Cooperation Development)
(2) ดาเนินความร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับทวิภาคี อาทิ ไทย-ออสเตรเลีย,
ไทย-จีน, ไทย-กัมพูชา, ไทย-ลาว, ไทย-ออสเตรเลีย, ไทย-นิวซีแลนด์, ไทย-ยุโรป, ไทย-เบลเยียม, ไทย-ฝรั่งเศส,
ไทย-เยอรมัน, ไทย-สหรัฐ, ไทย-แอฟริกาใต้ และอื่นๆ
(3) การดาเนินงานประสานงาน ร่วมกับงานปฏิบัติในการดาเนินงานร่วมกับสหภาพสากลว่าด้วยการ
อนุรักษ์ (IUCN)

-๒๑กองกำรต่ำงประเทศ (ต่อ)
(4) ศึกษา วิเคราะห์และประสานงาน เพื่อเสนอแนะกาหนดท่าทีแนวทางในการเข้า ร่วมเจรจาและ
การดาเนิน ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในระดับทวิภ าคี รวมถึงการเจรจาภายใต้
ข้อตกลงการค้าเสรี และการเจรจาด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม
(5) เป็นผู้แทนและกรรมการในการเจรจาและดาเนินงานตามข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับทวิภาคี
(6) ประสานงานกับหน่วยงานปฏิบัติในการดาเนินงานตามความตกลง/ความร่วมมือด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับทวิภาคี รวมถึงจัดประชุมระหว่างประเทศด้านทวิภาคี
(7) ประสานการเข้าพบ และดาเนินการด้านสารัตถะและพิธีการทูตในโอกาสที่ผู้แทนจากต่างประเทศ
หรือองค์กรต่างๆเข้าพบผู้บริหารกระทรวง
(8) ประสานการดาเนินการด้านทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรมตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ
(9) รวบรวมข้อมูล ข้อตกลง และความร่วมมือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานข องส านั ก ฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถให้กับบุคลากรของกระทรวง
(10) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆตามความจาเป็นและเหมาะสม
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ส่วนอำเซียนและควำมร่วมมือภูมิภำค
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินงานในฐานะหน่ วยงานกลางประสานการดาเนินงานของอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ ม ( ASEAN UNIT) เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริห ารงานความร่ว มมื อ ด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าที และแผนปฏิบัติการด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ในกรอบอาเซียน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการดาเนินการในเรื่องยุทธศาสตร์อาเซียน
เป็นศูนย์กลางรวบรวมความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรอบอาเซียน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือในกรอบอาเซียน
(2) ดาเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค อาทิ APEC, ACMECS,
ACD, ASEM, IOR – ARC, BIMSTEC, IMT – GT, MRC, ASEM, APN, GMS, ECO – ASIS และอื่นๆ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และประสานงาน เพื่อเสนอแนะและกาหนดท่าทีแนวทางในการเข้าร่วมเจรจา
และการดาเนินความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนและภูมิภาค
(4) เป็นผู้แทนและกรรมการในการเจรจาและดาเนินงานตามข้อตกลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนและภูมิภาค
(5) ประสานงานกับหน่วยงานปฏิบัติในการดาเนินงานความตกลง/ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียนและภูมิภาค
(6) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๒กองกำรบิน
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 5 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยสารบรรณ และการพัสดุ
(2) ควบคุมด้านการเงิน/บัญชี ตามระเบียบกระทรวงการคลังและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) งานด้านการเจ้าหน้าที่
(4) ดาเนินการด้านระเบียบ กฎหมายว่าด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสาร
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนแผนงำนและประเมินผล
อานาจหน้าที่
(1) วิเคราะห์นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ ในทุกระดับเพื่อจัดทา
คาของบประมาณ และจัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ สาหรับการบริหารทรัพยากรด้านการบิน
(2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณประจาปีเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
แผนงานและแผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
(3) วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางพัฒนาแผนงานและแผนงบประมาณ สาหรับการบริหารทรัพยากร
ด้านการบิน
(4) พั ฒ นากระบวนการจั ดท าแผนงานและงบประมาณเพื่ อน าไปสู่ การจัดท าแผนระยะกลางและ
ระยะยาว
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด และคารับรองการปฏิบัติราชการ
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนปฏิบัติกำรบิน
อานาจหน้าที่
(1) จัดทาแผนปฏิบัติการบินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการบิน
(3) ควบคุม กากับการปฏิบัติงานตามแผน
(4) รวบรวมข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูลการปฏิบัติการบินเพื่อการบริหารทรัพยากรการบิน
(5) วางแผนการตรวจซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน
(6) ดาเนินการตรวจซ่อมบารุง ดูแลรักษาอากาศยานให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงานและรับรองผล
การตรวจซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน
(7) รวบรวมข้อมูลความจาเป็นในการจัดหาพัสดุอากาศยาน อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจซ่อมบารุงรักษาอากาศยาน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(8) ติดตามการดาเนินการตรวจซ่อมอากาศยาน การควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุอากาศยานให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๓กองกำรบิน (ต่อ)
4. ส่วนสนำมบิน
อานาจหน้าที่
(1) บริหารจัดการสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักความปลอดภัยของสนามบิน
(2) สารวจ วางแผน ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงและพัฒ นาสนามบิน รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ ยวกับกิจการ
สนามบิน
(3) จัดทาระบบและจัดเก็บฐานข้อมูลสนามบินถาวร และสนามบินชั่วคราวที่ใช้เป็นจุดจอดเก็บอากาศ
ยานและเป็นจุดขึ้นลงอากาศยาน สาหรับการเดินยาน
(4) ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและอานวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ใช้สนามบิน
(5) กาหนดมาตรการและดาเนินการเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ และรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ
ภายในสนามบิน
(6) ดาเนินการด้านพัสดุและทรัพย์สินภายในสนามบิน
(7)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ส่วนนิรภัยกำรบินและสำรสนเทศกำรบิน
อานาจหน้าที่
(1) ก ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การบิ น ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานความปลอดภั ย
ด้านการบิน
(2) สารวจและจัดวางโครงการนิรภัยการบินและนิรภัยภาคพื้นเพื่อป้องกันหรือลดอากาศยานอุบัติเหตุ
(3) จั ดท าและพัฒ นาระบบการจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศภู มิศาสตร์ และระบบการสื่ อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ สาหรับการตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติภารกิจการบิน
(4) รวบรวมข้อมูลความต้องการด้านเทคโนโลยีระบบการสื่อสารการบินและการเดินอากาศ ตลอดจน
อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศที่ทันสมัยสาหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการบิน
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๔กองแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมทั้งจัดทาและพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่ อเสนอแนะให้ มี มาตรการในการป้ องกัน และมาตรการในการแก้ ไขปั ญ หา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
3. ประสานนโยบายและการปฏิ บั ติ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ติ ด ตามตรวจสอบ
และประเมินผลการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 6 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ ระบบควบคุมภายใน
(2) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม/สัมมนาคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทางาน
ของ กบร.
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนนโยบำยและประเมินผล
อานาจหน้าที่
(1) เสนอปรับปรุงนโยบาย/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐต่อ กบร.
(2) จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย/แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กระทรวงและนโยบาย
ของรัฐ
(3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
(4) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
3. ส่วนประสำนกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ 1
อานาจหน้าที่
(1) พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรการของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(2) ประสานกับจังหวัดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในส่วนของทางราชการและนามาประกอบการพิจารณา
ร่วมกับเอกสารของผู้ร้อง
(3) เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและแจ้งจังหวัด หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
หมายเหตุ : พื้นที่ดาเนินการ 2 ภาค คือ 1) ภาคกลาง รวม 25 จังหวัด 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 12
จังหวัด

-๒๕กองแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ (ต่อ)
4. ส่วนประสำนกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ 2
อานาจหน้าที
(1) พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐตามมาตรการของ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(2) ประสานกับจังหวัดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในส่วนของราชการและนามาประกอบ การพิจารณา
ร่วมกับเอกสารของผู้ร้อง
(3) เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและแจ้งจังหวัด หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
หมายเหตุ : พื้นที่ดาเนินการ 4 ภาค คือ 1) ภาคกลาง รวม 4 จังหวัด 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7
จังหวัด 3) ภาคเหนือ รวม 14 จังหวัด 4) ภาคใต้ รวม 14 จังหวัด
5. ส่วนวิเครำะห์ภำพถ่ำยทำงอำกำศ
อานาจหน้าที่
(1) จัดทาข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินด้านการอ่าน แปล ตีความ
ภาพถ่ายทางอากาศ และจัดทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นรายพื้นที่
(2) จัดทาระบบข้อมูล และสารสนเทศของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
(3) จัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่พิพาท/ข้อขัดแย้งที่เกี่ยวกับ ที่ดินของรัฐ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
6. ส่วนกฎหมำยและระเบียบ
อานาจหน้าที่
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและมาตรการในการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
(2) ประสานงานข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(3) เสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ

-๒๖กองตรวจรำชกำร
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนการตรวจราชการของกระทรวงและแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ
2. สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจาปี และแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
3. ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ และจัดทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
4. ร่วม ติดตาม และสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการและตรวจติดตามเรื่อง
ร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์
5. จั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวง ประเมิ น ผล แผนงาน และ
โครงการในการตรวจราชการ
6. รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในหน้าที่และอานาจกระทรวง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
7. สื บ สวนสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ งและจั ด ท ารายงานผลหรื อ ความคื บ หน้ า พร้ อ มความเห็ น เสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา
8. กากับ เร่งรัด และติดตามการนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจราชการ รวมทั้งเรื่องร้องเรียน
และร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 4 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) อานวยการบริหารจัดการงานทั่วไปให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงและกองตรวจราชการด้านงาน
สารบรรณ/งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดหาครุภัณฑ์ งานบริหารบุคคล
และงานเลขานุการของผู้อานวยการกองตรวจราชการ
(2) วิเคราะห์ จั ด ท าคาขอ และบริห ารจัด การงานงบประมาณด้ านการตรวจราชการของผู้ ต รวจ
ราชการกระทรวงและกองตรวจราชการ
(3) ดาเนินงานการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการตรวจราชการ
(4) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและกองการ
ตรวจราชการ
2. ส่วนตรวจรำชกำร
อานาจหน้าที่
(1) รับเรื่อง กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงฯ เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปัญหา
ต่อไป
(2) ร่วมติดตาม สนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการและการตรวจติดตามเรื่องร้อง
ทุกข์ที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ และจัดทา
รายงานผลความคืบหน้าและความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

-๒๗กองตรวจรำชกำร (ต่อ)
(4) ติด ตามผลการด าเนิ น งานการแก้ไขปั ญ หาเรื่อ งร้อ งเรียนและเรื่องร้องทุกข์ ตามข้อสั งเกตของ
ผู้บังคับบัญชา และจัดทารายงานสรุปผลความคืบหน้าและความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา
(5) จัดทา พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และกลไกการประสานงาน เพื่อติดตาม
และรายงานผลเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์
3. ส่วนประสำนติดตำมเรื่องร้องเรียน
อานาจหน้าที่
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนการตรวจราชการของกระทรวงและแผนการตรวจราชการการ
แบบบูรณาการ
(2) จัดทาแผนปฏิบั ติการการตรวจราชการและประสานตรวจราชการกับหน่วยงานรับตรวจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง
(3) ประสานและจัดทาตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
(4) ประสานหน่วยรับตรวจ และเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค ประชาชน เพื่อจัดทาข้อมูล
และประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการตรวจราชการ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
(5) ร่วมติดตาม และสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
(6) ประมวลและจัดทารายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงและการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ
(7) ติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ
(8) ดาเนินงานเลขานุการผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
(9) ดาเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง
(10) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
4. ส่วนพัฒนำระบบกำรตรวจรำชกำร
อานาจหน้าที่
(1) จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒ นาระบบการตรวจราชการ
ประจาปีของกองตรวจราชการ
(2) ประสานงาน จัดทาตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการของกองตรวจราชการ การถ่ายทอดลงสู่
ระดับบุคคล และติดตามการบริหารผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
(3) จัดการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจราชการสู่ความเป็นมืออาชีพ
(4) พัฒนา ปรับปรุง ระบบกระบวนการตรวจราชการกระทรวงฯ
(5) พัฒ นาปรับ ปรุงเว็บไซต์ของการตรวจราชการ และจัดทาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจราชการกระทรวงฯ
(6) ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของกองตรวจราชการตามนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติของ ก.พ.ร.ทส. และ สป.ทส.
(7) พัฒนา ปรับปรุง และจัดทาเครื่องมือ และกลไกการประสานงานด้านการตรวจราชการ

-๒๘กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. จัดทาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
และประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้ง
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูล เพื่อเสนอแนะในการกาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงานในกระทรวง และเพื่อกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทาและประสาน
แผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง
3. ดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
4. ประสานการดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามกรอบภารกิจหน้าที่ของ
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) และติดตามผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
กระทรวง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 6 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนิน การเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญ ชี งานการเจ้าหน้าที่
งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(3) จัดทาแผนงาน งบประมาณประจาปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่าง ๆ ภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(4) งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(5) ตรวจสอบและกลั่น กรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนาเสนอผู้ อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
รวมทั้งประสานงานระหว่างกองยุทธศาสตร์และแผนงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
(6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนพัฒนำยุทธศำสตร์
อานาจหน้าที่
(1) ประสานงานและบูรณาการการจัดทาและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกรอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง กลยุทธ์ระดับสานักงานปลัดกระทรวง สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึ ก ษา ประมวล รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ และจั ด ท าแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
(3) ศึกษา ประมวล วิเคราะห์และจัดทายุทธศาสตร์ของกระทรวงตามแนวทางที่รัฐบาลกาหนดเฉพาะ
เรื่องหรือที่กระทรวงได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกระทรวง
(4) ประสานและดาเนิ นการแปลงแผนยุท ธศาสตร์กระทรวง และแผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงให้เป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
(5) ประสาน ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ผ่านระบบติดตาม
และประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)
(6) ประสานและจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวม

-๒๙กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (ต่อ)
(7) ดาเนินงานด้านวิชาการและการทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานเสนอความเห็นและ
คาแนะนาในการจัดทาและพัฒ นายุทธศาสตร์เฉพาะด้านรวมทั้ง การให้บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานปลัดกระทรวงและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3. ส่วนนโยบำยและแผน
อานาจหน้าที่
(1) ประสานจั ด ท าร่ างนโยบายด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ เสนอประกอบการ
พิจารณาเป็นโยบายรัฐบาล
(2) ประสานงานและถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (ที่กากับดูแล
กระทรวง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
(3) ประสานและจัดทาข้อเสนอแผนงาน โครงการของกระทรวง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เฉพาะด้านหรือเฉพาะที่
(4) ประสานและจัดทาแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
(5) ติ ดตามผลการดาเนิ น งาน วิเคราะห์ ป ระมวลผลข้อ มูล การดาเนิ นงานของหน่ ว ยงานในสั งกั ด
เพื่ อ จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานของรั ฐ ต่ อ สาธารณะรายปี (Annual Report) ของกระทรวงและ
สานักงานปลัดกระทรวง
(6) จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(7) ปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานปลั ด กระทรวง และกองยุ ท ธศาสตร์แ ละ
แผนงาน
4. ส่วนงบประมำณ
อานาจหน้าที่
(1) วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวง
(2) ประสานและจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีในภาพรวมของกระทรวง
(3) จัดทาแผน/รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีและการขออนุมัติ
เงินงวดงบประมาณประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวง
(4) วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
(5) เร่งรัดติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวง
(6) จั ด ทารายงานการวิเคราะห์ ระดับ ความส าเร็จของการดาเนิ น งานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(PART) ของสานักงานปลัดกระทรวง
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานปลัดกระทรวง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5. ส่วนประสำนรำชกำรภูมิภำคและโครงกำรพระรำชดำริ
อานาจหน้าที่
(1) ประสานราชการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดและสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
(2) สนับสนุนให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดทาและดาเนินการตามแผน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
(3) ประสาน ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค

-๓๐กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (ต่อ)
(4) ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการพระราชดาริของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
6. ส่วนประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ
อานาจหน้าที่
(1) สนับสนุน ประสานการดาเนินงานของผู้ประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวง (ปคร.ทส.)
ตามอานาจหน้าที่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551
(2) อานวยการและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทางานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(3) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวง
(4) ปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานปลั ด กระทรวง และกองยุ ท ธศาสตร์แ ละ
แผนงาน

-๓๑ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
(2) พั ฒ นาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งให้ คาปรึกษา
แนะนา และฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 6 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งบประมาณ การเงินและบัญชี บุคลากร งานพัสดุ
และงานจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ด าเนิ น การจั ดประชุม ฝึ กอบรม ช่วยอานวยการและสนับ สนุนภารกิ จของผู้ บ ริห ารเทคโนโลยี
ระดับสูง (CIO) ในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์
(3) ควบคุมการใช้พลังงาน ดูแลอาคารสถานที่ ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนพัฒนำระบบสำรสนเทศและภูมิสำรสนเทศ
อานาจหน้าที่
(1) ให้คาปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบภูมิสารสนเทศ
(GIS) ของสานักงานปลัดกระทรวง
(2) จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและแผนบูรณาการสารสนเทศของกระทรวง
(3) ศึกษาวิเคราะห์ การจัดทาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารกระทรวง เพื่อสนับสนุน การจัดสินในของ
ผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)
(4) ติดตาม จัดทา วิเคราะห์ ออกแบบงานคลังข้อมูลและสนับสนุนการบูรณาการสารสนเทศของ
กระทรวง
(5) พัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประน์จากระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
อานาจหน้าที่
(1) ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การให้ คาปรึก ษา ออกแบบและพั ฒ นาระบบเครือข่ ายคอมพิ ว เตอร์ของ
สานักงานปลัดกระทรวง
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง และบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
ของสานักงานปลัดกระทรวง
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการวางแผนป้องกันและ
การจัดการความเสี่ยง
(4) ดาเนิน การเกี่ยวกับ การเก็บ รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญั ติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(5) ดาเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการการกลั่นกรองโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-๓๒ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ต่อ)
4. ส่วนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสำนักงำน
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนิ นการเกี่ยวกับ การให้คาปรึกษา ออกแบบและพัฒ นาระบบการจัดการส านักงาน (Office
Automation) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการในสังกัดและการให้บริการประชาชน ทั้งในส่วนการปฏิบัติงาน
(Back Office) และการให้บริการ (Front Office)
(2) รั บ ผิ ดชอบการปฏิ บั ติงานของศูนย์ปฏิ บัติการกระทรวง (MOC) และสร้างให้ เกิด เชื่อมโยงการ
ท างานและบู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (PMOC) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกรม (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) และศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการอื่นๆ ในอนาคต
(3) บริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) ด าเนิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยภายในและภายนอก ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ส่วนสื่อสำรและติดตำม
อานาจหน้าที่
(1) ศึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบการสื่อสารของสานักงานปลัดกระทรวง
(2) ติดตั้ง บารุงรักษาระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบวิดีทัศน์ทางไกล
ของสานักงานปลัดกระทรวง
(3) ติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบการสื่ อสารและอุปกรณ์ ต่อพ่วง ได้แก่ ระบบตู้ส าขาโทรศัพท์ (PABX)
ระบบโทรศัพท์สำนักงำนของสานักงานปลัดกระทรวงและเชื่อมโยงระบบสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) บริห ารจั ดการการใช้งานระบบวิทยุสื่ อสารของหน่วยงานให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ว ยการใช้
เครื่ องวิท ยุ ค มนาคมแบบสั งเคราะห์ ค วามถี่ พ.ศ. 2550 สนั บ สนุ น งานด้ านวิท ยุ สื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริห ารและ
ประยุกต์ใช้ระบบวิทยุสื่อสารในงานของกระทรวงฯ
(5) ให้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) และบริการถ่ายทอดสดผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต (Video Streaming)
(6) ติดตาม เร่งรัด และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีการรายงานผ่านระบบให้บริการ
(Front Office) ระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริห าร (MIS) ในรูปแบบ Web Application และ Mobile
Application
(7) รั บ ผิ ด ชอบก ากั บ ดู แ ลการใช้ งานและระบบในศู น ย์ สั่ งการกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม (War Room)
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ส่วนข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรร่วม
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการให้บริการประชาชนในรูปแบบศูนย์บริการร่วม รับคาขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพั นธ์กันจากหลากหลายส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2) ด าเนิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยภายในและภายนอกผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสานักงานปลัดกระทรวง ตามวิธีการที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 กาหนด

-๓๓ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ต่อ)
(3) ดาเนินการตามที่กระทรวงมอบหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
(4) ดาเนินการรวบรวม จัดหมวดหมู่หนังสือเอกสาร พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในการค้นหา
การให้บริการแก่บุคคลในสังกัดหน่วยราชการและประชาชน
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-๓๔สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 - 16
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. จัดทาแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
2. เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิชาการขั้นสูง เพื่อการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่
และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
3. ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน
4. ส่ งเสริม การมี ส่ วนร่ว มและเชื่อมโยงเครื อข่ายด้านการจัด การสิ่ งแวดล้ อมในดับ ภาค ตลอดจน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
5. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 6 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) บริหารงานอานวยการสานักงาน งานธุรการและสารบรรณ งานราชพิธี/รัฐพิธี
(2) บริ ห ารงานบุ ค คล พั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากร งานระเบี ย บ ค าสั่ ง และงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(3) บริหารงานการคลัง การจัดทาบัญชีงบประมาณ และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
(4) บริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทาทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมบารุง
(5) บริห ารงานและจัดระเบียบการใช้ยานพาหนะและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร
สถานที่ ตรวจสอบซ่อมบารุงยานพาหนะและตกแต่งซ่อมแซมอาคารสถานที่
(6) บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(7) ประสานและอานวยการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมของสานักงาน
(8) ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนยุทธศำสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
อานาจหน้าที่
(1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ในระดับภาค
(2) ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
ในระดับพื้นที่ รวมทั้งดาเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและพื้นที่
เฝ้าระวังหรือพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
(3) วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
3. ส่วนควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
อานาจหน้าที่
(1) ติดตาม ตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(2) ดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ เหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม
(3) เสนอแนะและให้คาปรึกษาทางวิชาการดาเนินงานตามกฎหมายด้านการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

-๓๕สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1 - 16 (ต่อ)
4. ส่วนวิเครำะห์คุณภำพสิ่งแวดล้อม
อานาจหน้าที่
(1) เป็นศูนย์ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(2) พัฒ นารูป แบบการทดสอบตัวอย่างสิ่ งแวดล้ อมอย่างง่ายส าหรับ ส่ งเสริมเครือข่ายเฝ้ าระวังใช้
ในระดับพื้นที่
(3) จัดทาระบบคุณภาพ พัฒนารูปแบบและวิธีการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล
ของห้องปฏิบัติการ
5. ส่วนส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อานาจหน้าที่
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค
(2) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
(3) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
6. ส่วนเฝ้ำระวังคุณภำพสิ่งแวดล้อม
อานาจหน้าที่
(1) ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแจ้งเตือนสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
(2) จัดทารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับภาค
(3) จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับภาค

-๓๖3. หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวง
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอานวยการ ดาเนินการกากับ ดูแล ส่งเสริม
สนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด
2. จั ดทาแผนบริห ารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น
รวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ก ากั บ เฝ้ า ระวั ง ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บู ร ณาการการแก้ ไ ขปั ญ หา และรายงาน
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
4. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการประกอบกิจการน้าบาดาล และกิจการ
ประปาสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คาปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีกำรแบ่งงำนภำยใน 5 ส่วน
1. ส่วนอำนวยกำร
อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วยงานสารบรรณ งานธุรการ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
(2) เบิ กจ่ างบประมาณ รายงานการใช้จ่านงบประมาณตามระบบ ติ ดตามและประเมินผลโครงการ
e-Project Tracking เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี และการขอขยายระยะเวลา
เบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ บริหารงานด้านพัสดุ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ
ระเบี ย บ มติ ครม. และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการใช้พลั งงาน ดูแลอาคารส านักงาน สถานที่และ
สิ่งปลูกสร้าง การใช้รถราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ดาเนิ น งานด้ านบริ ห ารงานบุ ค คล การเลื่ อนเงิน เดือ น สมุ ด ประวัติ บ าเหน็ จบ านาญ การขอ
พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
(4) ดาเนิ นงานควบคุ มภายใน ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ตามกฎหมาย ระเบีย บ
มติ ครม. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) ดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้อง และงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
(6) ส่ งเสริ มและคุ้ มครองจริย ธรรม เผยแพร่ ปลู กฝั ง ส่ งเสริมยกย่อ ง และติด ตามการปฏิ บั ติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
(7) ควบคุม ดูแล รักษา การใช้ประโยชน์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-๓๗สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ต่อ)
2. ส่วนสิ่งแวดล้อม
อานาจหน้าที่
(1) จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และแผนบริห ารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัด
(2) ตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
(3) บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
และเครือข่ายอืน่ ๆ
(5) เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ดูและแหล่งกาเนิดมลพิษ
(6) ประสานให้คาแนะนา ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การควบคุมมลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(7) ดาเนินการเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
(8) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนทรัพยำกรธรรมชำติ
อานาจหน้าที่
(1) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ และการอนุญาต
อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการกรมป่าไม้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) การอนุ ญ าต ตรวจสอบ ควบคุ ม การมี แ ละใช้ เลื่ อ ยยนต์ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยเลื่ อ ยยนต์ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทาไม้สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่าและกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(4) รับคาขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่ การขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รับคาขอ
ตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดท าแผนและบู รณาการ การบริห ารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
และที่ดินในระดับจังหวัด
(6) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
(7) ดาเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอานวย
ความสะดวก
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

-๓๘สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ต่อ)
4. ส่วนทรัพยำกรน้ำ
อานาจหน้าที่
(1) การอนุญาต ควบคุม กากับดูแลการประกอบกิจการน้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
(2) การตรวจสอบการประกอบกิ จการน้ าบาดาล เปรียบเที ย บคดี ค วามผิ ด ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
น้าบาดาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) รับ คาขอสั มปทาน ต่ออายุ โอน ขยายเขตประปาสัมปทาน รวมทั้ งคาขอปรับอัตราค่าน้าหรือ
คารับรองมาตรวัดน้า
(4) ประสานการสารวจการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
(5) ประสานและดาเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
(6) ดาเนิ น การเรื่ องร้องเรี ย นด้านทรัพยากรน้า ดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้ว ยการอานวยความ
สะดวก และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. ส่วนยุทธศำสตร์
อานาจหน้าที่
(1) จัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(2) จัดทายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(3) ประสานการจัดทาแผนการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม
(4) จัดทาคาขอตั้งงบประมาณประจาปีต่อสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มจังหวัด จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนต่าง ๆ
(5) จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรายงานประจาปี
(6) กากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งบประมาณ
(7) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

