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บทบาทหน้าที่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2555
1. จัดทาแผนจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด รวมทังติดตาม ประเมินผล ละตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
2. ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า
กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ กากับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบารุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากร
นาในระดับจังหวัด รวมทังประสานการจัดทาแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กากับดูแลการประกอบกิจการนาบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยนาบาดาลและกิจการประปา
5. ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/ว3429 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557)
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ที่กาหนดให้สานักงานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) เป็นส่วนราชการภูมิภาค
2. ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ แผนการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่ดาเนินการในพืนที่จังหวัด รวมทังติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
3. จัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรสรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-2564 และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการของแต่ละ
หน่วยงานภายในกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ระดับจังหวัด (รายปี) โดยเรี่มใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558
4. จัดทาห้องปฏิบัติการ (Operation Room) และติดตามความก้าวหน้า การดาเนินงานหน่วยงานที่
ด าเนิ น การในพื นที่ จั ง หวั ด เพื่ อ น าเสนอความก้ า วหน้ า ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรวมทั งรายงานให้
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) ทราบเป็นระยะ
5. ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และที่ดิน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัตราย และด้านการบริหารจัดการนา
6. รายงานสรุ ป ผลการดาเนิ น งานและปัญหาอุปสรรค เสนอปลั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีฯ ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

-2

โครงสร้างและอัตรากาลัง
ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
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โครงสร้างภารกิจและอัตรากาลัง
ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ส่วนอานวยการ
อัตรากาลัง
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 4-5 อัตรา
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)
-เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)

ส่วนสิ่งแวดล้อม
อัตรากาลัง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ชก./ชพ.) 3-5 อัตรา
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปก./ชก.)

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
นักวิชาการป่าไม้ (ชก./ชพ.)
-นักวิชาการป่าไม้ (ปก./ชก.)
-เจ้าพนักงานป่าไม้ (อส.)
-เจ้าพนักงานป่าไม้ (ปง./ชง.)

ส่วนทรัพยากรนา
อัตรากาลัง
เจ้าพนักงานป่าไม้ (อว.)
3-5 อัตรา
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปก./ชก.)
-นักวิชาการทรัพยากรธรณี (ปก./ชก.)
-นายช่างเทคนิค

อัตรากาลัง
5-7 อัตรา
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี
1. สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. กรมควบคุมมลพิษ
4. สานักนโยบายและแผนฯ
5. กรมป่าไม้
6. กรมทรัพยากรนาบาดาล
รวมงบประมาณที่ได้รับ ทังสิน

จานวน 2,459,646

บาท

จานวน 303,000
จานวน 20,000
จานวน 192,260
จานวน
8,000
จานวน 534,240

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,517,146.- บาท
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สรุปผลการปฏิบัติงาน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ส่วนอานวยการ (1 ตุลาคม 2562 - 31 กันยายน 2563)
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
- รับ-ส่งหนังสือราชการ
2,699
ฉบับ
- จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1
ครัง
- นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
155,730.10
บาท
1.2 งานบริหารงานการคลัง งบประมาณ และพัสดุ(1 ตุลาคม 2562 - 31 กันยายน 2563)
โครงการ/กิจกรรม
๑.แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ค่าตอบแทนพนักงาน , เงินประกันสังคม ,
ค่าเสี่ยงภัย , ค่าเช่าบ้าน , เงินกองทุนทดแทน)
งวดที่ ๑ - ๒
๒.แผนงาน : พืนฐานด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบอานวยการและการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (งบดาเนินงาน ,
ค่าสาธารณูปโภค) งวดที่ ๑ - ๒
๓.แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โครงการสร้างความ
ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับพืนที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งบประมาณ
(บาท)
๘๑๐,๓๖๐.-

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
เบิกจ่าย
ร้อยละ
๘๑๐,๓๖๐.๑๐๐%

๑,๑๐๐,๔๗๓.- ๑,๐๗๐,๐๙๗.๕๕

๓๓๗,๗๕๐.-

๓๓๗,๗๕๐.-

๙๗,๒๔%

๑๐๐%

หมายเหตุ
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เชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
โครงการประสานความร่วมมือในการกากับติดตาม
การดาเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายในพืนที่จังหวัด
๕.แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่า
ระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๖.แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพืนที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ (ปิดทองหลังพระ)

๑๐๐,๕๑๓.-

๑๐๐,๕๑๒.๕๐

๙๙.๙๙%

๕๕,๕๕๐.-

๕๕,๕๕๐.-

๑๐๐%

๔๐,๐๐๐.-

๔๐,๐๐๐.-

๑๐๐%

๗.แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
๑๕,๐๐๐.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดาริและกิจการพิเศษของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อพ.สธ.)

๑๕,๐๐๐.-

๑๐๐%

๘.แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
อนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการจัดการปัญหาที่ดินทากิน

๑๙๒,๒๖๐.-

๑๔๙,๑๘๕.๕๔

๗๗.๖๐%

๒๓๕,๐๐๐.-

๒๓๕,๐๐๐.-

๑๐๐%

๑๘,๐๐๐.-

๑๗,๙๙๙.๑๐

๙๙.๙๙%

๙.แผนงาน : พืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
๑๐.แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริม
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
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เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขับเคลื่อนการเพิ่มพืนที่สีเขียวภาคประชารัฐ
๑๒.แผนงาน : พืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดาเนิน
การตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕
๑๓.โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ , โครงการมาตรการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
๑๔.โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแล
การประกอบกิจการนาบาดาลตามพระราชบัญญัติ
นาบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

๕๐,๐๐๐.-

๕๐,๐๐๐.-

๑๐๐%

๘๐๐๐.-

๘๐๐๐.-

๑๐๐%

๒๐,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.-

๑๐๐%

๕๓๔,๒๔๐.-

๔๗๒,๘๗๒.๐๘

๘๘.๕๑%

-91.3 ฝ่ายนโยบายและแผน
1. การดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชีวัด/
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
ที่ดาเนินงานตามแผนฯ
การปฏิบัติงาน
ตามแผน
1. ผู้บังคับบัญชาชีแจง สอดแทรก
อย่างน้อย
ผู้บังคับบัญชาได้อัญเชิญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
4 ครัง/ปี
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ เนือหาเกี่ยวกับ ความสาคัญของการเป็น
ข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม/ ประโยชน์
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การทุจริต”
ของการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา/ การตรวจสอบการทางานของ
ข้าราชการ /ความสาคัญของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต/ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

๒. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมถวาย
สัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
เป็นพลังของแผ่นดิน หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ที่จังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ
จัดขึน

ไม่น้อยกว่า 2
ครัง

มาถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
สานักงานในการประชุมข้าราชการ
พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง
เหมา สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
จานวน 2 ครัง
- ครังที่ 6/2562 วันที่ 5 พย. 62
- ครังที่ 1/2563 วันที่ 16 กค. 63
- ข้าราชการ 2 ราย เข้ารับการอบรม
สัมมนาหลักสูตร “การเป็นข้าราชการ
ที่ดี” รุ่นที่ 25 ณ โรงแรมมารวย
การ์เด้น กทม. และ จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน
2562
- เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทศั น์
ทางไกล (Video Conference) เพื่อ
ชีแจงภารกิจป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรต
วิจิตร ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส วันที่ 4 ธันวาคม 2562
- เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต” ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลา
กลางจังหวัดนราธิวาส วันที่ 9
ธันวาคม 2562
- เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างระบบเฝ้า
ระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกใน
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระนราภิ
บาล ชัน 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 18 สิงหาคม 2563

-10ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานตามแผนฯ
3. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตหิ น้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม โดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการ , พนักงาน
ราชการและลูกจ้างที่มีความประพฤติดี
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ แยกเป็น
- ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ
- พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

4. การเผยแพรประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน โดยการแจ้งเวียน
หรือผ่านสื่อของสานักงานฯ เช่น
Website , Facebook

ยุทธศาสตร์ที่ 2
“ยกระดับเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริต”

-

ตัวชีวัด/
เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน
ตามแผน
1 ครัง

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

-

ผลการดาเนินงาน
สนง.ทสจ.นธ. ได้จดั ทา “โครงการ
เชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี ๒๕63” โดย
กาหนดวิธีดาเนินการคัดเลือก
จานวน 2 ครัง ดังนี
ครังที่ 1 ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน
พิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการและ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ที่มี
คุณสมบัติสมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ประเภทละ 1 ราย
ครังที่ 2 ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างทุกคนในหน่วยงาน
พิจารณาประเมินให้คะแนนจาก
รายชื่อที่ได้รบั การเสนอรายชื่อสูงสุด
ประเภทละ 3 อันดับ ตามแบบ
ประเมิน
สาหรับข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
และได้คะแนนสูงสุด จะได้รับมอบ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการ /
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี ๒๕๖3 ในการประชุม
ประจาเดือน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้ทา
การเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จานวน 1
ช่องทาง ได้แก่ การปิดประกาศใน
สานักงานฯ

-

-11โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานตามแผนฯ

ตัวชีวัด/เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน
ตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
“สกัดกันการทุจริต
เชิงนโยบาย”

1. เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหารผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น Website , Facebook

อย่างน้อย
2 ช่องทาง

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
มีการประกาศเจตจานงในการ
ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน และเผยแพร่
-http://narathiwat.mnre.
go.th/th/news/detail/
62673/
- Facebook “ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นธ.”
- Facebook Page
“สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนราธิวาส”

ยุทธศาสตร์ที่ 4
“พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก”

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปี

อย่างน้อย
1
กระบวนงาน

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ได้
ดาเนินการประเมินความเสีย่ งการ
ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ตารางที่ 1-9) ในด้านที่ 1
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยได้
ดาเนินการ
ในกระบวนงาน : การเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงกรณีอาจมีการอานวย
ความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการร้าน
จาหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์หรือมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส มีการ
ประกาศสรุปผลการดาเนินการ
จัดซือจัดจ้างรายเดือน ประจาปี
งบประมาณ 2563 ใน website
ของสานักงาน
“สรุปผลการดาเนินการจัดซือจัด
จ้างรายเดือน ประจาปีงบประมาณ
2563 (แบบ สขร.1)”
http://narathiwat.mnre.go.
th/th/news/detail/49783/

ยุทธศาสตร์

2. สรุปผลการจัดซือจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน (กรณีไม่มกี าร
จัดซือจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า
ไม่มีการจัดซือจัดจ้าง)

ผลการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
“ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ การ
ปราบปรามการทุจริต”
ยุทธศาสตร์ที่ 6
“ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต
(Corruption
PerceptionsIndex:
CPI) ของประเทศไทย”

-

ตัวชีวัด/เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน
ตามแผน
-

-

-

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดาเนินงานตามแผนฯ

ผลการดาเนินงาน
-

-

-132. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เป็ นการประเมินในระดับจังหวัด มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและ นาข้อมูลผลการประเมิน รวมทัง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของ หน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภาพรวม
จังหวัดนราธิวาส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.47

-143. เรื่องร้องเรียน

ปีงบประมาณ

จานวน

เรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากทุกช่องทาง

(เรื่อง)

2560

-

-

2561

-

-

2562

2

1. เรื่องร้องเรียนจากประชาชน (นายอับบาส แวดือราแม)
ตัวแทนกลุ่มรักสิ่งแวดล้อมยะกัง ร้องเรียนบริษัทยางพาราไทยปักษ์ใต้
จากัด สาขานราธิวาส กรณีมีการส่งกลิ่นเหม็นอย่างต่อเนื่อง และมี
การเพิ่มพืนที่ประกอบการกิจการเพื่อการผลิต
2. เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนราธิวาส
กรณีนางกัญญา ยอดรักษ์ ร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจาก
ร้านรับซือของเก่า

2563

-

-

-154. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
(ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในเชิงเฝ้าระวัง)
ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
หน่วยงานที่ประเมิน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

การเฝ้าระวังความเสี่ยงกรณีอาจมีการอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
ร้านจาหน่ายเลื่อยโซ่ยนต์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ
1. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.๒๕๔๕
2. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่
ยนต์ให้มีกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน รวมทังคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
3. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่
ยนต์ให้มีกาลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึน รวมทังคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ.๒๕๕๑
4. กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ.๒๕๕๕
กากับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
หากพบว่ามีการกระทาผิด จะต้องดาเนินการทางวินัย

สถานะการดาเนินการ

 ยังไม่ได้ดาเนินการ

จัดการความเสี่ยง

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
.........................................................................................................................
........................................................................................................................

-16ผลการดาเนินงาน

1. กากับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2563
- ออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.2) จานวน 6 ราย
- ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) จานวน 1 ราย
3. สนง.ทสจ.นธ. ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนงานออกใบรับรอง/ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์แต่อย่างใด

-175. การกากับดูแลองค์การที่ดี ของสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชีวัด/เป้าหมาย
นโยบายการกากับ
แนวทางปฏิบัติ
การปฏิบัติงานตาม
ผลการดาเนินงาน
ดูแลองค์กรที่ดี
แผน
ด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ด้านผู้รบั บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิว
- ร้อยละปริมาณขยะ
แก้วนาพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร มูลฝอยที่ส่งกาจัดลดลง
ภายในหน่วยงาน
(ร้อยละ 10)
- ร้อยละจานวน
ถุงพลาสติกหูหิวลดลง
(ร้อยละ 30)
- ร้อยละจานวนแก้ว
พลาสติกแบบใช้ครัง
เดียวทิงลดลง
(ร้อยละ 30)
- ร้อยละจานวนโฟม
บรรจุอาหารลดลง
(ร้อยละ 100)

ผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงาน ระบบ E-report ของ
กรมควบคุมมลพิษ
- ขยะมูลฝอยที่สง่ กาจัดลดลง
ร้อยละ 50.73
- ถุงพลาสติกหูหิวลดลง ร้อยละ
93.99
- แก้วพลาสติกแบบใช้ครังเดียวทิง
ลดลง ร้อยละ 87.29
- โฟมบรรจุอาหารลดลง ร้อยละ 100

2. การดาเนินกิจกรรมสานักงาน
น่าอยู่ (กิจกรรม 5ส.)

ดาเนินกิจกรรม 5ส. จานวน 2 ครัง
- ครังที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม
2563
- ครังที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 24
กันยายน 2563

1. ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

อย่างน้อย
2 ครัง/ปี

อย่างน้อย
1 กระบวนงาน

มีการใช้งานเครื่อง EDC ชาระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตังแต่ 1 ตุลาคม
2562 – 30 กันยายน 2563
จานวน 126 รายการ ได้แก่
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตัง
โรงค้าไม้แปรรูปและใบคู่มือคนงาน
จานวน 75 รายการ
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขุดเจาะ
นาบาดาล จานวน 35 รายการ
- เงินประกันจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก จานวน 10 รายการ
- เบิกเกินส่งคืนเงินในระบบ
จานวน 5 รายการ
- อื่นๆ (ขายพัสดุครุภัณฑ์ทาง
ราชการที่มีสภาพชารุด) จานวน
1 รายการ

-18นโยบายการกากับ
ดูแลองค์กรที่ดี

ด้านองค์การ

แนวทางปฏิบัติ

ตัวชีวัด/เป้าหมาย
การปฏิบัติงานตาม
แผน

ผลการดาเนินงาน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน/ชุมชนในการขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงาน

อย่างน้อย
1 เรื่อง

การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยมี
กิจกรรมคัดเลือกเครือข่ายและ ทสม.
ดีเด่น

3. การสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงการทางาน/การให้
บริการ/ของหน่วยงานให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ

1. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

จากการสรุปผลการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 83.67

2. นาข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มา
ปรับปรุงการทางาน/
การให้บริการของ
หน่วยงาน อย่างน้อย
1 กระบวนงาน

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการจากหน่วยงาน มีข้อ
เสนอแนะของผู้มารับบริการที่ตอ้ งการ
ให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ คือ
“อยากให้เจ้าหน้าที่แนะนาข้อสงสัย
หรือตอบคาถามละเอียดมากกว่านี”
สนง.ทสจ.นธ. จึงได้ดาเนินการ
จัดทามาตรฐานการให้บริการเพื่อ
ปรับปรุงยกระดับการให้บริการ
ที่ดีตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

1. พัฒนาระบบการทางานหรือการ
ให้บริการโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ/สร้างนวัตกรรม

อย่างน้อย
การสื่อสารระหว่างกันภายในและ
1 เครื่องมือ/นวัตกรรม ภายนอกหน่วยงาน ทางเทคโนโลยี
สื่อสาร Application LINE

2. สื่อสารค่านิยม สป.ทส. ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ
ทั่วทังองค์การเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ

จานวนช่องทางในการ
สื่อสารค่านิยมของ
สป.ทส. อย่างน้อย
2 ช่องทาง
บุคลากรภายใน
หน่วยงานรับทราบ
ค่านิยมสป.ทส.
ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทังหมด

มีการสื่อสารค่านิยม สป.ทส. จานวน
2 ช่องทาง ได้แก่
- แจ้งเวียนบุคลากรใน สนง.ฯ
- แจ้งค่านิยมของ สป.ทส. ผ่าน
Line Group “สนง.ทสจ.นธ.”
- บุคลากรใน สนง.ฯ ลงลายมือชื่อ
รับทราบจากการแจ้งเวียน ร้อยละ
100
- บุคลากรใน Line Group
“สนง.ทสจ.นธ.” ทังสิน 25 ราย
รับทราบ ร้อยละ 100

-19นโยบายการกากับ
ดูแลองค์กรที่ดี

แนวทางปฏิบัติ
3. จัดกิจกรรมสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

ตัวชีวัด/เป้าหมาย
การปฏิบัติงานตาม
แผน
อย่างน้อย
4 ครัง/ปี

ผลการดาเนินงาน
- ในปีงบประมาณ 2563 มีการ
ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง จานวน 2 ครัง
- ครังที่ 6/2562 วันที่ 5
พฤศจิกายน 2562
- ครังที่ 1/2563 วันที่ 16
กรกฎาคม 2563
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือไวรัสโควิด-19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดประชุมได้

ด้านผูป้ ฏิบัตงิ าน

1. การจัดการองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน กิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ (KM) "1 KM 1 ส่วนงาน"

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย เพือ่
รองรับภารกิจของหน่วยงาน
การอบรม/พัฒนาผ่านรูปแบบต่างๆ
(เช่น On the job พี่สอนน้อง
เชิญวิทยากรภายนอก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงาน และอื่นๆ เป็นต้น)
3. สารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการนาองค์การของหัวหน้า
หน่วยงาน

ร้อยละ 80 ของการ
ดาเนินงานตามแผน
การจัดการความรู้
(KM)

- มีการจัดทาโครงการ
"1 KM 1 ส่วนงาน" และแจ้งเวียนให้
แต่ละส่วนรับทราบ และจัดส่ง
องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ตามปฏิทินงาน
ที่กาหนด
- แต่ละส่วนได้จดั ส่งองค์ความรู้เพื่อ
เผยแพร่ทาง Facebook ของ
หน่วยงาน

ร้อยละ 50
ของบุคลากรทังหมด

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือไวรัสโควิด-19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดประชุม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

- สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการนาองค์การของ
หัวหน้าหน่วยงาน (นายสมปอง สุขขะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
พิเศษ รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
84.48

-202. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
1. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี
1.1 การอนุญาต ควบคุม กากับ ดูแล โรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าสิ่งประดิษฐ์
1.2 การอนุญาต ควบคุม กากับ ดูแล การมีและการใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
1.3 การอนุญาตการขึนทะเบียนและการตัดฟันไม้สวนป่าเอกชน
1.4 การอนุญาตนาไม้และของป่าเคลื่อนที่
1.5 การอนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอานาจ
1.6 ประสานขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
1.7 จัดทาแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
1.8 ประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพืนที่ป่า และการทาลายทรัพยากรป่าไม้ระดับจังหวัด
1.9 ประสานการสารวจการใช้ทรัพยากรประโยชน์ทรัพยากรธรณีในระดับจังหวัด
1.10 ประสานการเฝ้าระวัง ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1.11 ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1.12 ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-21ผลการปฏิบัติงานของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
(งานที่ไม่ได้รับงบประมาณ)
1. ตรวจสอบ ควบคุม กิจการอุตสาหกรรมไม้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562–กันยายน 2563) มีผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ไม้ที่มารับบริการในท้องที่จังหวัดนราธิวาส รวมทังสิน 65 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี
เดือน

ขอต่ออายุใบอนุญาต/ขอรับใบอนุญาต
(ราย)

ตุลาคม 2562

-

พฤศจิกายน 2562

5

ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

7
1
3
19
4
8
7
2
3
5
64

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562–กันยายน 2563) มีผู้มายื่นขอใช้ประโยชน์ในพืนที่
ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส รวมทังสิน 342 คาขอ โดยมีรายละเอียดดังนี
ประเภทการขออนุญาต
1. ยื่นคาขอผ่อนผันการเข้าทาประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ ตามมติ ค.ร.ม.
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563
2. ยื่นคาขอการเข้าทาประโยชน์ในพืนที่ป่าไม้ (โครงการใหม่)

จานวน (คาขอ)
341
1

-223. การดาเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2454
ประเภทการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง
1. ใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.2)
2. ใบอนุญาตให้มเี ลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3)
3. ใบอนุญาตให้นาเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืนที่เป็นการชั่วคราว (ลซ.13)

จานวน (ราย)
9
7
1

4. การดาเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพืนที่ป่า และการทาลายทรัพยากรป่าไม้ระดับจังหวัด
สรุปผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ได้ดังนี
จานวนคดีทังสิน
- คดีทาไม้
- คดีบุกรุก/แผ้วถาง
- คดีสัตว์ป่า
จับกุมผู้ต้องหา
พืนที่ถูกบุกรุก/แผ้วถาง
ตรวจยึดไม้ของกลาง
- ไม้ต้น/ท่อน
- ไม้ซีก
- ไม้แปรรูป

82 คดี
37 คดี
40 คดี
5 คดี
25 ราย
272.79 ไร่
168 ต้น/ท่อน จานวน 622.92 ลบ.ม.
85 ซีก จานวน 20.10 ลบ.ม.
997 ชิน/แผ่น จานวน 26.78 ลบ.ม.

-23(งานที่ได้รับงบประมาณ)
ลาดับ
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(บาท)
1 โครงการป้องกันและปราบปราม 1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม
55,550
การตัดไม้ทาลายป่า ระดับจังหวัด
การตัดไม้ทาลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.)
จังหวัดนราธิวาส (คปป.)
2) จัดทาฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทาลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.)
3) ติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ในพืนที่จังหวัด
4) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ทาลายป่า

ผลการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัด
ไม้ ท าลายป่ า ระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด นราธิ ว าส เมื่ อ วั น ที่ 2๖
สิ ง หาคม 256๓ ณ ห้ อ งประชุ ม พระยานราศั ย สุ น ทร ชั น 3
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม
2) มีฐานข้อมูลสถิติคดีการกระทาผิดเกี่ยวกับป่าไม้ ดังนี
- คดีทังสิน 82 คดี
- ผู้ต้องหา 25 ราย
- ตรวจยึดพืนที่ถูกบุกรุก/แผ้วถาง 272.79 ไร่
- ตรวจยึดไม้ของกลาง จานวน 168 ต้น/ท่อน 85 ซีก 997
ชิน/แผ่น รวมปริมาตร 669.8 ลบ.ม.
3) ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องที่
จังหวัด จานวน 1 ครัง
4) จัดทาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและ
ปราบปราม การตัดไม้ทาลายป่า ในการแจ้งเบาะแสการกระทา
ผิดด้านการตัดไม้ทาลายป่าและการล่าสัตว์ จานวน 1 ป้าย และ
ได้ติดตังประชาสัมพันธ์ ณ สี่แยกปูตะ ตาบลลาภู อาเภอเมือง
นราธิวาส

-24ลาดับ
โครงการ
กิจกรรม
ที่
2 กิจกรรมดาเนินการตาม
ประชาสัมพันธ์ ติดตาม ตรวจสอบ และออกใบอนุญาต
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ให้มี ให้ผลิต ให้นาเข้าเลื่อยโซ่ยนต์
2545

งบประมาณ
(บาท)
8,000

ผลการดาเนินงาน
1) ลงพืนที่เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานกิจกรรมตาม
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 จานวน 4 ครัง
2) ออกใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ.3) จานวน 7 ราย
และใบอนุญาตให้นาเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพืนที่เป็นการ
ชั่วคราว (ลซ.13) จานวน 1 ราย
1) ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ อพ.สธ.ไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพืนที่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (งานป่าไม้) ตาบล
กะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โดยมี อปท.เป้าหมาย ในท้องที่อาเภอระแงะ จานวน 9 แห่ง
2) ลงพืนที่เพื่อดาเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการประสานการดาเนินงาน อพ.สธ. จานวน 4 ครัง

3

โครงการสร้างเครือข่ายและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการ อพ.สธ.ระดับจังหวัด
จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

1) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
จังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อน
การดาเนินงานโครงการ อพ.สธ.
2) ลงพืนที่เพื่อดาเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการประสานการดาเนินงาน อพ.สธ.
และสนับสนุนการจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากร

15,000

4

การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
ของ คณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คทช.)

1) จัดประชุม คทช.จังหวัด
2) ประสาน ติดตาม การดาเนินงาน

192,260 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชัน 4 ศาลากลางจังหวัด
นราธิวาส

-25ผลการปฏิบัติงานของส่วนสิ่งแวดล้อม
1. สรุปผลการดาเนินงานและเบิกจ่าย
โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล การดาเนินงาน
แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
(ระบุรายละเอียดการดาเนินกิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน คิดเป็น เป้าหมาย ผลการ
คิดเป็น
/โครงการ)
ร้อยละ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
งบ สป.ทส.
1) โครงการประสานความร่วมมือใน
94,013
94,013
100
การกากับติดตามการดาเนินงาน ตาม
แผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายในพืนที่จังหวัด
1.กิจกรรมติดตามการดาเนินงานตาม
2 ครัง
2 ครัง 100 17,913
17,913
100
แผนจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด
2. กิจกรรมประสานกับจังหวัดในการ
7 ครัง
7 ครัง 100 26,080
26,080
100
ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
และผู้นาชุมชน ในการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการ
ขยะมูลฝอย
3. กิจกรรมประสานและขับเคลื่อนการ 12 ครัง 12 ครัง 100 45,020
45,020
100
จัดทาแผนงานโครงการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และขับเคลื่อนโครงการทาดีด้วยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมบริหารโครงการและ
4 ครัง 4 ครัง
100 5,000
5,000
100
อานวยการงบดาเนินงาน
งบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
1. ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ทสม.
จังหวัดนราธิวาส
2. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ทสม. จังหวัดนราธิวาส
3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย
ทสม. ระดับจังหวัด ผ่านหลักสูตร
มาตรฐาน ทสม.
4. กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

235,000

235,000

100

2 ครัง

2 ครัง

100

20,000

20,000

100

3 ครัง

3 ครัง

100

80,000

80,000

100

2 ครัง

2 ครัง

100

65,000

65,000

100

2 ครัง

2 ครัง

100

50,000

50,000

100

5. การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย
ทสม.ดีเด่น
6. การขยายเครือข่าย จัดทาบัตร และ
ทะเบียน สมาชิก ทสม.ในจังหวัด
2)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
เทศบาลเข้าร่วมประเมินเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด
๒. เข้าร่วมประชุม สัมมนา และอบรม
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่จัดโดยสานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคและกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.ประสานงานการรับสมัคร รวบรวม
ผลงานเอกสารของเทศบาล และ
พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด และ
รวบรวมสู่ระดับภาค
4.สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ ให้
คาแนะนา แก่เทศบาลที่ส่งผลงานเข้า
ร่วมโครงการ
5. ติดตาม และประเมินผลการการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์ตัวชีวัดเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
6. การสรุปผลการดาเนินงาน และ การ
จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในมัสยิด จังหวัดนราธิวาส
1. ประสานงานรับสมัครมัสยิดเข้าร่วม
โครงการ
2. ตรวจเยี่ยมมัสยิดเพื่อให้คาแนะนา
3. ตรวจติดตามผลการดาเนินงานของ
มัสยิด
4. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5. การตรวจประเมินมัสยิด
6. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน เพื่อรับรองผลการประเมิน
มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์

1 ครัง

-261 ครัง

100

10,000

10,000

100

1 ครัง

1 ครัง

100

10,000

10,000

100

18,000

18,000

100

1 ครัง

1 ครัง

100

270

270

100

3 ครัง

3 ครัง

100

9,000

9,000

100

2 ครัง

2 ครัง

100

3,000

3,000

100

3 ครัง

3 ครัง

100

2,440

2,440

100

1 ครัง

1 ครัง

100

2,440

2,440

100

1 ครัง

1 ครัง

100

850

850

100

50,000

50,000

100

1 ครัง

1 ครัง

100

8,500

8,500

100

1 ครัง
1 ครัง

1 ครัง
1 ครัง

100
100

8,500
8,500

8,500
8,500

100
100

1 ครัง

1 ครัง

100

2,860

2,860

100

1 ครัง

1 ครัง

100

10,140

10,140

100

1 ครัง

1 ครัง

100

2,860

2,860

100

-277.สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทา
รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย จังหวัดนราธิวาส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
โครงการย่อยที่ 1 โครงการเมืองสวยใส
ไร้มลพิษ
1.สารวจและประเมินสถานภาพการ
ดาเนินงานสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและ
ขยะมูลฝอยตกค้างและจัดทาข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
โครงการย่อยที่ 2 โครงการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
การบริหารจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.ประสานส่งเสริม และผลักดันให้ อปท.
มีการบริหารจัดการขยะอันตรายอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ตังแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง
2. ประสานหรือจัดทาโครงการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ขยะอันตรายให้กับ อปท.
โครงการย่อยที่ 3 มาตรการลด และคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
1.ประสานหน่วยงานราชการที่ตังอยู่ใน
พืนที่ศาลากลางหรือศูนย์ราชการจังหวัด
และราชการส่ ว นภู มิภ าคระดับ จั ง หวั ด
จั ดเก็บ ข้อมูล ปริ มาณขยะมูล ฝอย โฟม
บรรจุ ถุ ง พลาสติ ก หู หิ ว และแ ก้ ว
พลาสติกแบบใช้ครังเดียว ของหน่วยงาน
2.อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
นราธิวาส
3.ดาเนินการลดคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐจังหวัดนราธิวาส เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
ของหน่วยงาน

1 ครัง

1 ครัง

100

8,640
20,000

8,640
20,000

100
100

23 ครัง

23 ครัง

100

7,000

7,000

100

2 ครัง

2 ครัง

100

1,000

1,000

100

2 ครัง

2 ครัง

100

1,000

1,000

100

2 ครัง

2 ครัง

100

2,000

2,000

100

1 ครัง

1 ครัง

100

3,000

3,000

100

1 ครัง

1 ครัง

100

2,000

2,000

100
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๑. ฝ่ายนาผิวดิน
ภาระงานกลุ่มงานทรัพยากรนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ประสานการจัดทาแผนจัดการนาจังหวัด
2. ประสานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ กากับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บารุงรักษา และระบบเตือนภัย
เกี่ยวกับทรัพยากรนาในระดับจังหวัด
3. กากับ ดูแล กิจการนาประปา สัมปทานของนาผิวดินในระดับจังหวัด
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้ายทรัพยากรนาผิวดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาอุปสรรค

-

แนวทางการแก้ไข -

-30๒. ฝ่ายนาบาดาล
ภารกิจงานฝ่ายทรัพยากรนาบาดาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑. อนุญาต ควบคุม กากับ ดูแล การประกอบกิจการนาบาดาลในเขตนาบาดาลจังหวัดนราธิวาส ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. นาบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐
๒. ประสานการจัดการนาบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดกากับ ดูแล กิจการสัมปทานของ นา
บาดาลในระดับจังหวัด
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบและกฎหมายด้านนาบาดาลให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ
๔. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแลการประกอบกิจการนาบาดาล ตามพระราชบัญญัติ
นาบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๕. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
1. การดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแลการประกอบกิจการนาบาดาล
ตามพระราชบั ญญัติน าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ได้รับงบประมาณทังสิ น
534,240 บาท (ดาเนินงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕6๒ ถึง 30 กันยายน ๒๕6๓)
มีผู้ประกอบกิจการนาบาดาลในพืนที่จังหวัดนราธิวาส จานวน 25 ราย บ่อนาบาดาล 43 บ่อ ดังนี
ที่
1

ชื่อประกอบการ

3

บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง (1972) จากัด
สาขา นราธิวาส
บ.ปัตตานีเจริญเทรดดิง (1972) จากัด
สาขา สุไหงโกลก
บ. อีแอนซีดีเวลลอบเมนท์ จากัด

4
5
6
7
8
9
10

หจก. โชติชว่ ง
บ. เวนิสพาเลซ จากัด
บ. เวนิสพาเลซ จากัด
บ.อาหารสาเร็จรูปสุไหงโกลก จากัด
บ.อาหารสาเร็จรูปสุไหงโกลก จากัด
บ. เก็นติงโฮเต็ลจากัด
บ. เก็นติงโฮเต็ลจากัด

2

11 บ. โกลกคอนกรีต จากัด
12 บ. เจริญกิจสุไหงโกลกจากัด

หมายเลขบ่อนา
บาดาล
1809-0003

ใบอนุญาต
18-50955-0005

1809-0004

15-50448-0002

1809-0002

18-50946-0002

1809-0007
1809-0005
1809-0006
1810-0005
1810-0006
1809-0001
1809-0008

18-50946-0007
18-50955-0001
18-50955-0002
18-51046-0005
18-51046-0006
18-50946-0001
18-50955-0003

1809-0001
1809-0003

18-50947-0001
18-50946-0003
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ชื่อประกอบการ

หมายเลขบ่อนา
บาดาล

ใบอนุญาต

1809-0004

18-50946-0004

18-40457-0001

18-50458-0001

15 บ.ศรีตรังแอรโกรอิดัสทรี่ จากัด

180459-0002

18-50459-0010

16 บ.ศรีตรังแอรโกรอิดัสทรี่ จากัด

180459-0003

18-50459-0011

17 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0029

18-50460-0012

18 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0030

18-50460-0013

19 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0031

18-50460-0014

20 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0032

18-50460-0015

21 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0033

18-50460-0016

22 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0034

18-50460-0017

23 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0035

18-50460-0018

24 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0036

18-50460-0019

25 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0037

18-50460-0020

26 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180459-0038

18-50460-0021

27 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180460-0001

18-50460-0010

28 บ.ไพร์ซออฟวู้ดกรีนเอนเนอร์จี่ จากัด

180460-0002

18-50460-0011

29 บ.โกลก คอนกรีต จากัด

180461-0036

18-50461-0004

30 บ. พลังงานไทยเสริมสุข จากัด

180361-0019

18-50361-0002

31 บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

180461-0037

18-50461-0005

32 บริษัท เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

180461-0038

18-50461-0006

33 มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์

180160-0009

18-50162-0001

34 มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์

180160-0010

18-50162-0002

35 บริษัท ทริปเปิล เค กรุ๊ป จากัด

180962-0004

18-50362-0006

36 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอ็ม เอ

180362-0003

18-50362-0012

37 ห้างหุ้นส่วนจากัด ฮาซีบ ออยล์

180462-0024

18-50462-0013

38 เทศบาลตาบลศรีสาคร

180262-0027

18-50262-0017

13 บ. เจริญกิจสุไหงโกลกจากัด
14 หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล สาขา สก.

-3239 นายวิฑูร ยามา

180162-0029

18-50162-0019

40 สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กบาเจาะ จากัด

180963-0002

18-50363-0005

41 นายมูอามัดซากี ดาโอ๊ะ

180363-0007

18-50363-0010

42 เทศบาลตาบลแว้ง

180263-0016

18-50263-0020

43 นางรอหานา ยูโซะ

180163-0020

18-50163-0030
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สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกากับ ดูแลการประกอบกิจการนาบาดาล
ตามพระราชบัญญัตินาบาดาล พ.ศ. 2520 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ทังโครงการฯ)
เบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพรวมทังโครงการฯ)

534,240

บาท

472,872.08

บาท คิดเป็นร้อยละ 88.51

งบค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการนาบาดาลฯ
เบิกจ่ายค่าลูกจ้างชั่วคราวฯ

266,666.67 บาท

งบดาเนินงานโครงการฯ
เบิกค่าใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคม
เบิกค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน

11,833.33 บาท
534

บาท

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขตและการเดินทางเข้าร่วมประชุมด้านทรัพยากรนา
บาดาล จานวน 41,332.60 จานวน 9 ครัง
กิจกรรมที่ 1
การตรวจสอบบ่อนา
บาดาล
ตามใบอนุญาต
(ทุกประเภท)
(บ่อ)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

20

25

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
การตรวจสอบบ่อนา
การติดตามหนีค้าง
การเสริมสร้างและ
บาดาลรายใหม่และการ
ชาระ
พัฒนา
นาบ่อนาบาดาลเข้าสู่
(ราย)
นาบาดาลอย่างมี
ระบบเพื่อการขอรับ
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
ใบอนุญาตการประกอบ
(ครัง)
กิจการนาบาดาลรายใหม่
(บ่อ)
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์
30

30

-

-

12

12

ปัญหาอุปสรรค การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ น าบาดาล พ.ศ. 2520 ส า หรั บ
ประชาชนในพืนที่จังหวัดนราธิวาสยังกระจายไม่ทั่วถึงประชาชนมากนัก
แนวทางการแก้ไข เข้าพืนที่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินาบาดาล
พ.ศ.2520 ให้แก่ประชาชนในพืนที่โดยตรงมากยิ่งขึน

-34ผลการปฏิบัติงานของส่วนยุทธศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
2. จัดทายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
3. ประสานทาแผนการบริหารจัดการ แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ
หน่วยงานราชการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เครือข่ายการมีส่วนร่วม
4. จัดทาคาขอตังงบประมาณประจาปีต่อสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มจังหวัด จังหวัด ส่วนท้องถิ่นและกองทุนต่าง ๆ
5. จัดทารายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ รวมทังรายงานประจาปี
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งบประมาณ
7. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9. ดาเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพืนที่ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดนราธิวาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. สรุปผลการดาเนินงานและเบิกจ่าย
โครงการ/กิจกรรม

แผน/ผล การดาเนินงาน

แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
(ลบ.)
คิดเป็น เป้าหมาย ผลการ คิดเป็น
ร้อยละ
เบิกจ่าย ร้อยละ

(ระบุรายละเอียดการ
เป้าหมาย
ผลงาน
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ)
งบ สป.ทส.
1.โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพืนที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จังหวัดนราธิวาส
1.1 กิจกรรมคาร์บอนต่า
- ประสานงาน
1 พืนที่
1 พืนที่
100 2,280
2,280 100
คั ด เลื อ ก และชี แจงการ
ดาเนินโครงการ
- กิ จ กรรมรณรงค์ - ป้ า ย ป ร ะ ช า
จัดทาป้าย Roll up
ประชาสัมพันธ์โครงการ
สัมพันธ์ 1 ป้าย
-จัดทาแผ่นพับ จัดทาแผ่นพับ 500 แผ่น
500 แผ่น

100

6,500

6,500

100

100

10,000

10,000

100

- กิ จ กรรมอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารให้ ชุ ม ชนการ
จัดการขยะ
- กิ จ กรรมติ ด ตาม
และประเมินผล

1 ครัง

1 ครัง

100

61,450

61,450

100

1 พืนที่

1 พืนที่

100

3,280

3,280

100

โครงการ/กิจกรรม

แผน/ผล การดาเนินงาน

(ระบุรายละเอียดการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ)
- กิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนิ น งานถอดบทเรี ย น
แ ล ะ ม อ บ ใ บ
ประกาศนี ย บั ต รใ ห้ แ ก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพิ่มพืนที่สีเขียว
- กิจกรรมสารวจและ
ประสานงานเพื่อหาพืนที่
ปลูกต้นไม้

เป้าหมาย

ผลงาน

1 ครัง

1 ครัง

แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
(ลบ.)
คิดเป็น เป้าหมาย ผลการ คิดเป็น
ร้อยละ
เบิกจ่าย ร้อยละ
100 16,000 16,000 100

1 พืนที่

1 พืนที่

100

2,280

2,280

100

- กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวในวัน
สาคัญ

1 ครัง

1 ครัง

100

51,950

51,950

100

- กิจกรรมติดตามและ
1 พืนที่
1 พืนที่
100 1,140
1,140 100
ประเมินผล
1.3 กิจกรรมอานวยการ
- จ้างเหมาผู้ช่วย
9 เดือน
9 เดือน
100 135,000 135,000 100
ปฏิบัติงานโครงการฯ
(ม.ค.63 - ก.ย.63)
- ค่าเดินทางไปราชการ
100 30,000 30,000 100
(ม.ค.63 - ก.ย.63)
- วัสดุสานักงาน
2 ครัง
2 ครัง
100 15,870 15,870 100
- ค่าจ้างเหมาบริการ
1 ครัง
1 ครัง
100 2,000
2,000 100
ถ่ายเอกสารและจัดรูปเล่ม
รวม
337,750 337,750 100
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพืนที่ประยุกต์ ตามแนว
พระราชดาริ (ปิดทองหลังพระ)
2.๑ กิ จ กรรมจั ด ท าแผน
หรือขับเคลื่อนแผนชุมชน
ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ประสานงาน ชีแจง
2 ครัง
2 ครัง
100 2,440
2,440 100
การดาเนินกิจกรรม
- กิจกรรมประชุม
ร่วมกับชุมชนเพื่อจัดทา

1 ครัง

1 ครัง

100

9,650

9,650

100
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แผน/ผล การดาเนินงาน

แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
(ลบ.)
คิดเป็น เป้าหมาย ผลการ คิดเป็น
ร้อยละ
เบิกจ่าย ร้อยละ

(ระบุรายละเอียดการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ)
แผนชุมชนหรือทบทวน
แผนชุมชน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.2 กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายการอนุรักษ์และ
เฝ้าระวังด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-อบรมเครื อ ข่ า ยการ
อนุ รั กษ์และเฝ้ าระวังด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ผลงาน

1 ครัง

1 ครัง

100

11,650

11,650

100

-กิจกรรมพัฒนาพืนที่
เครือข่ายการอนุรักษ์และ
เฝ้าระวังด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 กิจกรรมอานวยการ
- วัสดุสานักงาน
- ถ่ายเอกสารและจา
ทารูปเล่ม
รวม

1 ครัง

1 ครัง

100

13,150

13,150

100

3 เล่ม

3 เล่ม

100
100

2,210
900

2,210
900

100
100

40,000

40,000

100
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จั ง หวั ด นราธิ ว าส เป็ น จั งหวัดชายแดนใต้สุ ด ของประเทศไทย มีอาณาเขตติ ดต่ อ กั บประเทศ
มาเลเซียตังอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,149 กิโลเมตร มีเนือที่
ประมาณ 2,797,143.75 ไร่ เป็นป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพืนที่ทังหมด แบ่งเขตการปกครองเป็น
13 อาเภอ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 82% ศาสนาพุธ 17% และศาสนาอื่นๆ 1%
มีพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพรพราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จานวน 20 แห่ง รวม
เนือที่ 695,646.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 ของพืนที่จังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.

ป่าสงวนแห่งชาติไอย์สะเตีย (อ.เจาะไอร้อง)
เนือที่ 582 ไร่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่นาสายบุรี (อ.รือเสาะ-อ.ศรีสาคร) เนือที่ 125,000 ไร่
ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะลุปี (อ.ระแงะ)
เนือที่ 2,043.75 ไร่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบาลา (อ.แว้ง อ.สุคิริน)
เนือที่ 105,625 ไร่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนาบางนรา แปลงที่ 1
เนือที่ 19,100 ไร่
(อ.เจาะไอร้อง - อ.สุไหงปาดี)
6. ป่าสงวนแห่งชาติป่าบูเกะตามง (อ.เจาะไอร้อง, อ.สุไหงปาดี)
เนือที่ 8,681 ไร่
7. ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มนาบางนราแปลงที่ 2
เนือที่ 178,850 ไร่
(อ.เมือง อ.ตากใบ อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงโก-ลก)
8. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขารือเสาะ ป่ายี่งอ และป่าบาเจาะ
เนือที่ 85,312 ไร่
(อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.รือเสาะ อ.ระแงะ)
9. ป่าสงวนแห่งชาติบูเก๊ะตาแว แปลงที่ 1 (อ.สุไหงปาดี)
เนือที่ 31,631 ไร่
10. ป่าสงวนแห่งชาติป่าบูเกะตาแวแปลงที่ 2 (อ.เจาะไอร้อง)
เนือที่ 19,618 ไร่
11. ป่าสงวนแห่งชาติป่าอุแตแค (อ.รือเสาะ)
เนือที่ 3,015 ไร่
12. ป่าสงวนแห่งชาติป่าบองอ (อ.ระแงะ)
เนือที่ 58,750 ไร่
13. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสานัก (อ.เมือง)
เนือที่ 1,250 ไร่
14. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกไม้เรือ (อ.เมือง อ.ตากใบ)
เนือที่ 16,481 ไร่
15. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกจะโก (อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก)
เนือที่ 6,415 ไร่
16. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตันหยง (อ.เมือง)
เนือที่ 2,687 ไร่
17. ป่าสงวนแห่งชาติลูโบ๊ะลาเซาะ (อ.จะแนะ อ.สุคิริน)
เนือที่ 13,125 ไร่
18. ป่าสงวนแห่งชาติป่าบองอ (อ.ยี่งอ)
เนือที่ 603 ไร่
19. ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่นาสายบุรี (อ.สุคิริน)
เนือที่ 8,125 ไร่
20.ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากรือซอ (อ.สุไหงปาดี อ.แว้ง อ.สุคิริน)
เนือที่ 8,750 ไร่
-มีอุทยานแห่งชาติ จานวน 3 แห่ง คือ
1. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ อ.ยี่งอ อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง
อ.สุไหงปาดี อ.สุคิริน)
เนือที่ 92,522 ไร่
2. อุทยานแห่งชาตินาตกซีโป (อ.ระแงะ อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร อ.รือเสาะ)
เนือที่ 75,783 ไร่
3. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง (อ.เมือง อ.เจาะไอร้อง อ.บาเจาะ) เนือที่ 29,703 ไร่
-มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 2 แห่ง คือ
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(อ.เมือง อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี อ.สุไหงโก-ลก)
เนือที่ 125,860 ไร่
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา (อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.จะแนะ อ.ศรีสาคร) เนือที่ 186,636 ไร่
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หน่วยงานส่วนกลางสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ปฏิบัตงิ านในท้องที่จังหวัดนราธิวาส
กรมป่าไม้
1. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
2. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 1 (กาหลง)
3. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 2 (กาเสาะ)
4. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 3 (ระแงะ)
5. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 4 (สุไหงปาดี)
6. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 7 (สุคิริน)
7. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 10 (ตากใบ)
8. หน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการทาลายทรัพยากร (นปม.) จังหวัดนราธิวาส
9. สถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
10. งานป่าไม้ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง
11. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรร์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
1. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
2. อุทยานแห่งชาตินาตกซีโป
3. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
5. เขตรักษาพันธุ์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
6. สถานีวิจัยการเพาะเลียงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ
7. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านราธิวาส
8. สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนราธิวาส
9. โครงการควบคุมไฟป่าฯ ป่าพรุโต๊ะแดง
10. ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
11. สวนรวบรวมพรรณไม้ป่า 80 พรรษามหาราชินี
12. โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้
13. สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้
14. สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้พิกุลทอง
15. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 5
16. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ฯ จังหวัดนราธิวาส
17. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส
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วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส
“เศรษฐกิจมั่นคง การคาเฟองฟู นรานาอยู มุงสูสันติสุขอยางยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
(1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การคา การลงทุน การบริการ การทอง
เที่ยวและอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืนบนพืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
(2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดมาตรฐานและเทาเทียมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
(3) เสริมสรางความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) สรางความเชื่อมั่น ดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิ นแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพืนที่จังหวัดนราธิวาส 108แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล
เปาประสงค(Goal)
เปาประสงครวม : เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิตและเชื่อมั่นในอานาจรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
เปาประสงค : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการทองเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม
เติบโตอยางตอเนื่อง
กลยุทธ ประกอบดวย 8 กลยุทธ
(1) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการทองเที่ยว การคา และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
(2) พัฒนาผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหม
มีความพรอมในการสรางสรรคเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพที่แขงขันได
(2) พัฒนาและสรางสรรครูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ
คุณภาพ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพื่อการคา และการสงออก
(4) พัฒนาโครงสรางพืนฐาน และระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสรางความเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา
(6) เสริมสรางความเขมแข็งในการเปนเมืองเศรษฐกิจฐานการเกษตร อุตสาหกรรมเพิ่มมูลคา
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสงออกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

-41ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางศักยภาพการคาระหวางประเทศที่เขมแข็ง
เปาประสงค : การคาระหวางประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง
กลยุทธ ประกอบดวย 8 กลยุทธ
(1) พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจทองถิ่น ธุรกิจรุ นใหม และวิสาหกิจ
ชุมชนเชื่อมโยงการคาชายแดนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
(2) จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เปนตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ที่
มีความพรอม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เปนสากล
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลความปลอดภัย พัฒนาระบบบริการและสภาพ
แวดลอมดานชายแดนรองรับการคาชายแดน
(4) พัฒนาระบบการคมนาคม การขนสง และโลจิสติกสเชื่อมโยงการคาชายแดนอยางเป็น
ระบบครบวงจร
(5) สรางพืนที่การคาเชื่อมโยงการคาชายแดนและสรางรายไดและเงินหมุนเวียนในพืนที่ และ
จังหวัด
(6) เชื่ อ มโยงระบบการธุ ร กิ จ คาสง คาปลี ก เติ บ โตอยางมี คุ ณ ภาพ มี ร ะบบบริ ก ารที่ มี
มาตรฐานการคาชายแดน ในระดับตนแบบที่ดีของประเทศ
(7) พัฒ นาการคาผานระบบอิเล็ ก ทรอนิกสเปดตลาดสู สั ง คมดิจิทัล เชื่อมโยงการคากั บ
ประเทศอาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนบนพืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค : คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึน มีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
กลยุทธ ประกอบดวย 9 กลยุทธ
(1) สงเสริมการขยายผลและประยุกตใชแนวทางตามโครงการพระราชดาริและเสริมสราง
ศักยภาพการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนใหมีคุณภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลงอยางมี
ภูมิคุมกันภายใตอัตลักษณที่ดีงามของพืนที่
(3) พัฒนาศักยภาพชุมชน ประชาชนสูความเปลี่ยนแปลงดวยการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มุงสรางผูเรียนที่มีคุณภาพดวยมาตรฐานการศึกษา
(4) เสริมสรางความพรอมของเมืองใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ดานภาษาพรอมสูสังคมดิจิทัล
(5) เสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งตนเองไดมีสุขภาวะที่ดี
และยึดวิถแี หงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(6) เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ การจัดการปญหาทางธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม และภัย พิบั ติ และพัฒ นาใหเปนเมื อ งสิ่ งแวดลอมที่ดี อากาศบริสุ ทธิ์ บานเมือ งสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย

-42ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: เสริมสรางสันติสุขและความมั่นคงภายในพืนที่
เปาประสงค :ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเชื่อมั่นในอานาจรัฐ
กลยุทธ ประกอบดวย 6 กลยุทธ
(1) เสริมสรางความเขมแข็งของหมู บ าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองใหมีความ
ปลอดภัย สงบเรียบรอย และมีความมั่นคงในพืนที่
(2) เสริมสรางวิธีการคิดของประชาชน สรางหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทาง
ศาสนา และอยูรวมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม
(3) เสริมสรางการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา
และพัฒนาพืนที่
(4) จัดการภัยที่สงผลกระทบตอความมั่นคงในพืนที่ทุกประเภทใหลดลง ในทั่วทุกพืนที่ อย
างเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
(5) เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความมั่นคงของหนวยงานใน
พืนที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับ เชื่อมั่นไววางใจจากประชาชน
(6) สรางพืนที่ใหประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุ ข อยู อยางเขาใจซึ่งกันและกัน และ
ภาคภูมิใจในพืนที่ ใหกระจายทั่วทังจังหวัด

………………………………………………………….
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ปัญหาและอุปสรรค
1. ส่วนอานวยการ
- งบประมาณไม่เพียง

2. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
- ขาดอัตรากาลัง ไม่เพียงพอกับภาระงาน

3. ส่วนสิง่ แวดล้อม
- ขาดอัตรากาลัง ไม่เพียงพอกับภาระงาน

4. ส่วนทรัพยากรนา
- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

5. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

…………………………………………………….

