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ประกาศกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
เรื่อง โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงาน และสถานที่ติดตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามที่ กรมส ง เสริม คุ ณภาพสิ่ ง แวดลอ ม ได อ อกประกาศ เรื่อ ง โครงสร างและการจั ด
หนวยงาน อํานาจหนาที่ วิธีดําเนินงานและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปแลว นั้น
เนื่องจากไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริม คุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงใหยกเลิกประกาศกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เรื่อง โครงสรางและ
การจั ด หน ว ยงาน อํ า นาจหน า ที่ วิ ธี ดํ า เนิ น งานและสถานที่ ติ ด ต อ เพื่ อ ขอรั บ ข อ มู ล ข า วสารของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังกลาว และประกาศโครงสราง
และการจั ด องค ก ร อํ า นาจหน า ที่ วิ ธี ดํา เนิ น งานและสถานที่ติ ด ต อเพื่ อ ขอรั บ ข อ มูล ข า วสารของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีโครงสรางและการจัดองคกร ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองสงเสริมและเผยแพร
(๓) ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
(๔) ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม
(๕) สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ขอ ๒ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
โดยการวิจัย พัฒนา ฝกอบรม สรางจิตสํานึกและถายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมของประเทศอยางยั่งยืน โดยมีอํานาจหนาที่และ
วิธีดําเนินงานดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม เผยแพร และประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม
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(๒) รวบรวม จัดทํา และใหบริการขอมูล ขอสนเทศดานสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีตาง ๆ
ในฐานะศูนยขอมูล ขอสนเทศดานสิ่งแวดลอม
(๓) สง เสริม การมี สว นร วมของประชาชนในการสงวน บํา รุง รัก ษา และใชป ระโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน รวมทั้ง
เปนศูนยปองกันไกลเกลี่ยกรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอม
(๔) ประสานและเสนอแนะแผน และมาตรการในการสงเสริม เผยแพร และประชาสัมพันธ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) ศึกษา วิจัย พัฒ นา ถายทอดและสงเสริม เทคโนโลยีแ ละการจัดการดานสิ่งแวดลอ ม
รวมทั้งเปนศูนยเทคโนโลยีสะอาดและศูนยปฏิบัติการอางอิงดานสิ่งแวดลอม
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ อํ า นาจหน า ที่ แ ละวิ ธี ดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานในสั ง กั ด กรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม มีดังนี้
๓.๑ สํานักงานเลขานุการกรม
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ
(๓) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานเกี่ยวกับความรับผิด
ในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะของกรม
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานของกรม
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการตางประเทศของกรม
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกับ หรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บัติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
แบงงานภายในออกเปน
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๓.๑.๑ ฝายสารบรรณ มีอํานาจหนาที่
(๑) รับ - สง เวียน เก็บ คน และติดตามหนังสือและเอกสารทางราชการ
(๒) รางโตตอบหนังสือราชการที่มิใชหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง
(๓) ปรุโรเนียวและถายเอกสาร
(๔) เบิกจาย และจัดทําทะเบียนพัสดุของสํานักงานเลขานุการกรม
(๕) พิมพ และตรวจทานหนังสือราชการ
(๖) ปฏิบัติงานธุรการของสํานักงานเลขานุการกรม
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑.๒ ฝายการเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่
(๑) ศึกษาวิเคราะหกําหนดโครงสร าง หนวยงานและอัตรากําลั ง
ขาราชการ และลูกจางใหเหมาะสม
(๒) การจัดระบบของหนวยงานตาง ๆ ภายในกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของกรม
(๔) จัดทําและแกไขบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ และคาจางลูกจาง
(๕) การพัฒนาประสิทธิภาพสมรรถนะของขาราชการ และลูกจาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(๖) ดําเนินการจัดสวัสดิการใหแกขาราชการ และลูกจาง
(๗) สนับสนุนการปฏิบัติการของ อ.ก.พ. กรม ฯ
(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑.๓ ฝายการคลัง มีอํานาจหนาที่
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณของกรม
(๓) ประสานงานเกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จกลาง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจางพัสดุของกรม
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(๕) ดําเนิน การเกี่ยวกับจัดทําทะเบียน ติดตามและรวบรวมขอมูล
พัสดุของกรม
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ดําเนินการเกี่ยวกับการซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุของกรม
ควบคุม ดูแล การเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ
ควบคุมดูแลการใช และบํารุงรักษายานพาหนะราชการของกรม ฯ
กํากับ ดูแล บํารุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร

สถานที่ของกรม ฯ
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑.๔ ฝายแผนงาน มีอํานาจหนาที่
(๑) ศึกษา วิเคราะหเพื่อเสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและ
แผนการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ สิ่งแวดลอมศึกษา และการเผยแพรประชาสัมพันธ
(๒) ประสานการทําแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ศึกษา และ
การเผยแพรประชาสัมพันธกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของกรม ทั้ ง แผนรายการ ๕ ป และ
แผนระยะสั้นทุกปใหสอดคลองกับแผนงบประมาณประจําป
(๔) ควบคุม ดูแล เรงรัด และติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค
(๕) สํารวจ รวบรวม และจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติง าน และ
การใชงบประมาณ
(๖) จัดทํารายงานประจําปของกรม
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑.๕ ฝายการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่
(๑) กําหนดทาทีแ ละแนวทางความรวมมื อระดับ ประเทศในดา น
การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
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(๒) สงเสริม และพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในดานการสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(๓) ประสานงานดานการรับ และใหความชวยเหลือกับหนวยงาน
ในตางประเทศ องคกรระหวางประเทศ และแหลงทุนตาง ๆ
(๔) รั บ รอง และอํ า นวยความสะดวกแก เ จ า หน า ที่ ผู เ ชี่ ย วชาญ
ตางประเทศ และผูแทนหนวยงาน องคกรระหวางประเทศ ที่เดินทางมาติดตอ ประสานงาน
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑.๖ กลุมงานชวยอํานวยการนักบริหาร มีอํานาจหนาที่
(๑) ปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหาร
(๒) ติดตอ และประสานงานกับสวนราชการทั้งภายในและภายนอก
(๓) ติ ด ตาม และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงาน และ
โครงการที่สําคัญ และเรงดวน
(๔) สรุ ป และวิเ คราะห เรื่ อ งเพื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย สั่ง การของ
ผูบริหารตามที่สั่งการ
(๕) รับผิดชอบงานดานนิติกรรม กฎหมาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ กองสงเสริมและเผยแพร
(๑) เสนอแนะนโยบายแผน แนวทาง และดําเนินการเสริมสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม ใหมีทิศทางและเปาหมายรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) พัฒนากระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวิต
(๓) พัฒนาและผลิตสื่อสิ่งแวดลอม เพื่อการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม และเปนศูนยบริการสื่อ
(๔) พัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม สงเสริมการปฏิบัติงานอยางเปน
เครือขาย และประสานการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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(๕) เผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ และรณรงคเพื่อกระตุนจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม
(๖) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
แบงงานภายในออกเปน
๓.๒.๑ งานธุรการ มีอํานาจหนาที่
(๑) งานธุรการทั่วไป
(๒) จัดการงานสารบรรณ
(๓) ควบคุมพัสดุและครุภัณฑ
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒.๒ กลุมงานพัฒนาและวิชาการ
(๑) จัดทําแผนการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะนโยบาย แนวทาง
และมาตรการดานการเสริมสรางจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒) ศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการสงเสริมและเผยแพรที่เปน
ระบบและเหมาะสมในการปองกันปญหารวมทั้งฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๓) ศึกษา วิจัยและพัฒ นาเพื่อสนับสนุน การผลิตสื่อสิ่งแวดลอ ม
เพื่อการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
(๔) ใหคําปรึกษางานวิชาการที่เกี่ยวของกับการสรางจิตสํานึกดาน
สิ่งแวดลอม
(๕) ติดตามและประเมินผลงานของกองสงเสริมและเผยแพร และ
ใหขอ เสนอแนะ
(๖) พัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม สงเสริมการปฏิบัติงานอยาง
เปนเครือขายและประสานการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
(๗) สนั บสนุน ให มีก ารนํา ผลงานวิ จัย ไปใช ใ นการปฏิบั ติง านทั้ ง
ภายในกอง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๘) เผยแพรผลงานวิจัย
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(๙) วิเคราะหแนวโนมสถานการณปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อกําหนด
ประเด็นเชิงรุกในการเผยแพร รณรงค
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒.๓ กลุมงานประชาสัมพันธและรณรงค มีอํานาจหนาที่
งานประชาสัมพันธ
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธ
(๒) เผยแพรขาวสารขอมูล และประชาสัมพันธเพื่อกระตุนจิตสํานึก
ในการปองกันปญหา และฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๓) สื่อมวลชนสัมพันธ
(๔) ใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
(๕) พัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม สงเสริมการปฏิบัติงานอยาง
เปนเครือขายและประสานการดําเนินงานเปนระบบและตอเนื่อง
(๖) ประสานและสนับสนุนความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานรณรงค
(๑) วางแผนการดําเนินงานโครงการรณรงคเฉพาะเรื่อง
(๒) ปฏิบัติการรณรงค เพื่อกระตุนจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
(๓) พัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม สงเสริมการปฏิบัติงานอยาง
เปนเครือขายและประสานการดําเนินงานเปนระบบและตอเนื่อง
(๔) ใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานการรณรงค
(๕) จัดทํากลยุทธการรณรงคใหสอดคลองกับ Social marketing
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒.๔ กลุมงานสิ่งแวดลอมศึกษา มีอํานาจหนาที่
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมศึกษา
(๒) ใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา
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(๓) พัฒนากิจกรรมและกระบวนการเรียนรู เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมสําหรับกลุมเปาหมายทุกระดับ
(๔) พัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม
(๕) พัฒนาและเผยแพรมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ
กลุมเปาหมายทุกระดับ
(๖) พัฒนาศูน ยการเรียนรูสิ่งแวดล อมศึกษาสําหรับประชาชนและ
เยาวชน
(๗) เสริม สรางเครือขายและประสานความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
ศึกษาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒.๕ กลุมงานผลิตสื่อ มีอํานาจหนาที่
(๑) พัฒนาและผลิตสื่อเพื่อถายทอดความรูความเขาใจเรื่องการอนุรักษ
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒) ศูนยบริการสื่อสิ่งแวดลอม
(๓) ใหคําปรึกษาการดําเนินงานดานการผลิตสื่อสิ่งแวดลอม
(๔) พัฒนากลไกกระจายสื่อเพื่อใหถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) พัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอม สงเสริมการปฏิบัติงานอยาง
เปนเครือขายและประสานการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
(๑) พัฒนาหลักสูตร ฝกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และการจัดการดานสิ่งแวดลอมแกบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) วิจัย และพัฒนาวิธีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๓) วิจัย พัฒนา ถายทอดและสงเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการควบคุมมลพิษ
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม การนํากลับมาใชประโยชนใ หม และการกําจัดทําลายอยางถูกวิ ธี
รวมทั้งเปนศูนยเทคโนโลยีสะอาด
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(๔) วิจัยและพัฒนาวิธีการวิเคราะหตัวอยางสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลิตตัวอยาง
มาตรฐานสํ าหรั บใช อา งอิง ตลอดจนใหคํ า ปรึ ก ษาในการใช เครื่ องมือ และวิ ธี วิเ คราะหตั ว อย า ง
สิ่งแวดลอมแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๕) ประสานในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอ มูลจากการวิเคราะห
ตัวอยางสิ่งแวดลอมระหวางหองปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม
(๖) ประสานความรวมมือในประเทศและความรวมมือกับตางประเทศ และ
องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนา ฝกอบรม ถายทอดและสงเสริมเทคโนโลยีและการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
แบงงานภายในออกเปน
๓.๓.๑ ฝายบริหารงานทั่วไป มีอํานาจหนาที่
(๑) ปฏิบัติงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ
(๒) ปฏิบัติงานสารบรรณ
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ
(๔) ปฏิบัติดานการคลังและพัสดุ
(๕) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานบุคลากร
(๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานพาหนะ
(๗) ควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๒ กลุมงานมาตรฐานและรับรองระบบ มีอํานาจหนาที่
(๑) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ทํ า และรั ก ษาระบบคุ ณ ภาพ
หองปฏิบัติการ ดานสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
(๒) เปน ศูน ยกลางการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตลอดจนเปน
แหลงเครื่องมืออางอิง และดานการสอบเทียบหรือตรวจสอบเครื่องมือดานสิ่งแวดลอม ตลอดจน
กําหนดและจัดทํามาตรฐานดานการทดสอบดานสิ่งแวดลอม
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(๓) ทดสอบความชํา นาญและเปรีย บเที ยบผลการทดสอบระหวา ง
หองปฏิบัติการ
(๔) จัดทําวัสดุอางอิงดานสิ่งแวดลอมทุติยภูมิ
(๕) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารดู แ ลและตรวจสอบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานของห อ งปฏิ บั ติ ก ารด า นสิ่ ง แวดล อ มและให มี ก ารตรวจสอบความเที่ ย งตรงของข อ มู ล
หองปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม
๓.๓.๓ กลุมงานวิจัยพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยี (งานน้ําและขยะมูลฝอย,
งานสารพิษ, งานอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน) มีอํานาจหนาที่
(๑) ศึกษาวิจัยปญหาและสาเหตุการเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอม
(๒) ศึกษาวิจัยแนวทาง และมาตรฐานในการปองกัน และควบคุม
ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม
(๓) ศึ ก ษาวิ จั ย ด า นเศรษฐศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ หาเทคโนโลยี
เหมาะสมในการควบคุมปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
(๔) ศึกษาวิจัยวิธีการตรวจสอบตัวอยางสิ่งแวดลอม
(๕) ศึกษาวิจัยเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม
(๖) พั ฒ นาและส ง เสริ ม เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการลดป ญ หา
สิ่งแวดลอม
(๗) พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่สะอาด
(๘) พัฒ นาและส งเสริ ม เทคโนโลยีใ นการประเมิน ผลกระทบของ
ปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอม
(๙) พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๔ กลุมงานถายทอดเทคโนโลยี มีอํานาจหนาที่
(๑) ถ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นการบํ า บั ด ฟ น ฟู ป อ งกั น และรั ก ษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
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(๒) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การถ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นการบํ า บั ด
ฟนฟูปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๓) วิจัย พัฒนากระบวนการถายทอดเทคโนโลยีในการบําบัด ฟนฟู
ปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓.๕ กลุมงานประสานวิชาการและขอมูล มีอํานาจหนาที่
(๑) กําหนดนโยบายและจั ดทําแผนงานการวิจั ย พัฒ นา ถ ายทอด
เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
(๒) ศึกษาวิเคราะหแ ละประเมินศักยภาพ ความตองการในการวิจัย
พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
(๓) ศึ ก ษาวิ เ คราะห ส ถานการณ นโยบาย กฎหมายและสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อวางแผน และกําหนดกลยุทธการดําเนินงานของศูนยวิจัย ฯ
(๔) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานด า นการวิ จั ย พั ฒ นา
ถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
(๕) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดทําระบบเครือขายฐานขอมูล
การวิจัย พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และใหบริการขอมูลวิชาการและบริการ หองสมุด
(๖) ประสานงานและดํ า เนิ น การวิ ช าการด า นการวิ จั ย พั ฒ นา
ถายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมระหวางหนวยงานในประเทศและตางประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔ ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม
(๑) ศึก ษา วิ เ คราะห และจั ด ทํ า ข อ สนเทศด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ประมวลผลขอมูล ขอสนเทศ และสถิติเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
(๓) สงเสริมการพัฒนาระบบการจัดเก็บ ระบบการแลกเปลี่ยน และระบบ
เครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(๔) สงเสริม ใหเกิดการประยุกตใ ชขอมูลสารสนเทศสิ่งแวดลอมสูทองถิ่น
เพื่อปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกับ หรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บัติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
แบงงานภายในออกเปน
๓.๔.๑ ฝายบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาที่
(๑) รั บผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ รั บ ส ง หนั ง สื อ ร า งโต ต อบ
หนังสือราชการ
(๒) การจัดเก็บและรักษาเอกสาร งานพิมพหนังสือ
(๓) การจัดทําสําเนาและถายเอกสาร งานคนเอกสาร
(๔) ติดตามเรื่อง งานงบประมาณ งานการเงินงานบัญชี งานพัสดุ
งานยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ
๓.๔.๒ กลุมงานสารสนเทศประยุกต มีอํานาจหนาที่
(๑) ประยุ กต ใช ข อ มู ล สารสนเทศสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล สถานการณ ก าร
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในกรณีใด ๆ เพื่อการคาดการณ
(๓) จัดทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอมสําหรับประชาสัมพันธ
(๔) รายงานสถานภาพขอมูล
(๕) พัฒนาหลักสูตร สื่อชวยการสอน และการบริการดานวิชาการ
แกสถาบันการศึกษา
(๖) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การประยุ ก ต ใ ช ส ารสนเทศในลั ก ษณะ
เครือขาย
๓.๔.๓ กลุมงานพัฒนาสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่
(๑) จัดทํา พัฒนาฐานขอมูลสิ่งแวดลอมเฉพาะเรื่ องตามประเด็ น
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
(๒) จัดทํา พัฒนาสารสนเทศเชิงพื้นที่ดา นสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
ในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น พรอมคําอธิบายมาตรฐานของขอมูลตามมาตรฐานของประเทศ
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(๓) พัฒนาระบบขอมูลติดตามสิ่งแวดลอมของประเทศ
(๔) รวบรวม จัดทําขอมูลและสถิติสถานภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ
(๕) พัฒนาและสงเสริมใหเกิดเครือขายขอมูลระดับชุมชนและทองถิ่น
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเฝาระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๖) ติดตามประเมินผล วิเคราะห วิจัย การใชขอมูล ขอสนเทศเพื่อ
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย ทันเหตุการณอยูเสมอ
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔.๔ กลุมงานศูนยคอมพิวเตอร มีอํานาจหนาที่
(๑) ศึกษา วิเคราะหลักษณะขอมูล จัดทําสถิติปริมาณการสื่อสาร
ขอมูลของหนวยงานรวมทั้งการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการ
และแนวทางการสงเสริมการพัฒนาสารสนเทศของหนวยงาน
(๒) จัด หา ติด ตั้ ง และบํา รุ งรั ก ษาอุป กรณ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พัฒนาโปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติ และระบบสนับสนุนการบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
องคกรใหมีมาตรฐานสากล
(๓) เปนที่ปรึกษาสนับสนุนทางเทคนิคและการใหบริการเสริมสราง
สมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายในองคกร
(๔) ใหบริการดานสื่อสาร สืบคน และเผยแพรขอมูลผานเครือขาย
ทางดวนขอมูล (Intranet/Internet/Extranet) แกหนวยงานภายในองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๕) พัฒนาระบบสนับ สนุน การตัดสิน ใจดานสิ่ง แวดลอ มสําหรั บ
ผูบริหาร และงานศูนยขอมูลกลาง (Data Warehouse)
(๖) บริหารจัดการระบบฐานขอมูลและระบบเว็บไซตของหนวยงาน
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔.๕ กลุมงานบริการสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่
(๑) พั ฒ นาระบบการจั ดการห อ งสมุ ด ด ว ยระบบอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส
เพื่อหอสมุดกลางดานสิ่งแวดลอม
(๒) จัดหาทรัพยากรหองสมุด
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(๓) ใหบริการยืม - คืน - สืบคน ON-LINE
(๔) ประสานงานกับเครือขายขอมูลระหวางประเทศ เพื่อการสืบคน
และแลกเปลี่ยนขอมูล (INFORTERRA, APEC-VC)
(๕) เขารวมเครือขายขอมูลขอสนเทศภายในประเทศ รวมทั้งศูน ย
ขอมูลขอสนเทศพิเศษเฉพาะดานตาง ๆ
(๖) ใหบริการขอมูล ขาวสาร ขององคกรตามกฎหมายขอมูลขาวสาร
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.๕ สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
(๑) เสนอแนะนโยบายและแผนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
(๒) สงเสริมการรวมตัวเปน กลุม องคกรทางดานสิ่งแวดลอม และการสราง
เครือขายดานสิ่งแวดลอมขององคกรเอกชน องคการอิสระ และอาสาสมัครสิ่งแวดลอม ตลอดจนให
ความชวยเหลือทางวิชาการและกฎหมายในการปฏิบัติงาน
(๓) สงเสริมสิทธิชุมชน และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงวน
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล
(๔) ใหคําปรึกษา เสนอแนะมาตรการทางวิชาการและประยุกตใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
(๕) ดําเนิน การจดทะเบียนองคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(๖) พัฒนากลไกการจัดการกรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอม
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการดานสิ่งแวดลอมขององคกรเอกชนและ
ภาคประชาชน
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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แบงงานภายในออกเปน
๓.๕.๑ ฝายบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาที่
เพื่อ ให การสนับสนุน งานภายในสํ านั ก ฯ และเพื่ อใหสํ านั ก ฯ สามารถ
ดําเนินงานไปไดดวยความเรียบรอย ซึ่งประกอบดวย
(๑) การเงิน การบัญชี
(๒) การเจาหนาที่
(๓) การพัสดุ
(๔) ยานพาหนะ
(๕) งานสารบรรณ
(๖) งานบันทึกขอมูล/งานธุรการ
๓.๕.๒ สวนความรวมมือภาคเอกชน มีอํานาจหนาที่
(๑) สรางความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมโดย
๑.๑) สงเสริมการรวมกลุมเปนองคกรทางดานสิ่งแวดลอม และ
ส ง เสริ ม บทบาทขององค ก รเอกชน และดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นองค ก รเอกชนด า นการคุ ม ครอง
สิ่งแวดลอม และจัดทําทะเบียนขอมูลองคกรดานสิ่งแวดลอม
๑.๒) สรางอาสาสมัครสิ่งแวดลอมจากชุมชน
๑.๓) สรางกลไกใหมีเครือขาย ระหวางภาครัฐ องคกรเอกชน
และชุมชน
(๒) คนหาภูมิ ปญญาชาวบาน เพื่ อนํ าไปประยุกตใช ภายใต วิถี ชีวิตของ
ชุมชน
(๓) ประสานและใหค วามช วยเหลือทางวิช าการ กฎหมายในการ
ปฏิบัติงานแกภาคเอกชน และอาสาสมัครสิ่งแวดลอม
๓.๕.๓ สวนประสานการมีสวนรวม มีอํานาจหนาที่
(๑) วางยุทธศาสตรการดําเนินงาน และแผนงานใหกับสํานักสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชน
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(๒) พัฒนารูปแบบการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เพื่ อ
ปองกันและลดขอพิพาททางดานสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี
(๓) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอม
ขององคกรเอกชน ชุมชน และประชาชน
๓.๕.๔ สวนประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีอํานาจหนาที่
(๑) สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตให
เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่น
(๒) ศึกษา คน หาเทคโนโลยี และการจัดการที่เหมาะสมตามความ
ตองการของชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่นโดย ยึดชุมชน/ประชาชน เปนศูนยกลาง
๓.๕.๕ สวนสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน มีอํานาจหนาที่
(๑) การพัฒนาและสงเสริมการประยุกตใ ชตัวชี้วัดในการพิจารณา
เมืองอยางยั่งยืนในระดับทองถิ่น
(๒) การพัฒนากลไกในการสงเสริมการใชผลิตภัณฑที่ไมเปนภาระตอ
สิ่งแวดลอมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรระดับชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(๓) การสงเสริมความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา
ระบบการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการฟนฟู สงวนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
(๔) การสงเสริมและสนับสนุนการพิจารณาระบบขอมูลในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น
(๕) การสงเสริม การพัฒนาระบบและกลไกการแลกเปลี่ยนขอมู ล
ขาวสาร และความรูระหวางชุมชน และทองถิ่นในทุกภาคสวน
ขอ ๔ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
(๑) ศูนยขอมูลขาวสาร (หองสมุด) ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ที่อยูเลขที่ ๔๙ พระราม ๖ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพ ท ๐-๒๒๗๘-๘๔๒๐,๐-๒๒๗๘-๘๔๐๐-๑๙ ตอ ๑๒๓๑ โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๕๖๐๕
Website www.deqp.go.th
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(๒) หนวยบริการขอมูล (หองสมุด) ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ที่อยูเทคโนธานี ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๒๑๒๐ โทรศัพท ๐-๒๕๗๗-๔๑๘๒-๗ ตอ ๑๒๑ และ ๑๐๒ โทรสาร ๐-๒๕๘๗๗-๑๑๓๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

