ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 เมษายน 2561)
ที่

โครงการ/งาน
รวมทั้งสิ้น

1

โครงการจัดหาและกําหนดเขตแหลงแรเศรษฐกิจของ
ประเทศ

งบประมาณ
จายจริง GFMIS
วงเงิน (พ.ร.บ.) (30 เมษายน 2561)
653,744,300
79,265,600

ผลผลิต

ผลสัมฤทธิ์

203,457,629
7,697,061 1 .ขอมูลในพื้นที่แหลงที่มีศักยภาพสูงแรโพแทช ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 1 แหง และขอมูลใน
พื้นที่แหลงที่มีศักยภาพสูงธาตุหายาก ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน - ตาก จํานวน 2 แหง เพื่อนําไป
สํารวจขั้นรายละเอียดสําหรับกําหนดพื้นที่แหลงแรตอไป

1.ขอมูลดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อใชในการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

2. ขอมูลในพื้นที่แหลงที่มีศักยภาพสูงแรควอตซ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 2 แหง และขอมูล
ในพื้นที่แหลงที่มีศักยภาพสูงแรทองคํา ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี -นครสวรรค จํานวน 1 แหง

2.ขอเสนอ ทางเลือก หรือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เปาหมายมีการนําไป
พิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย

3. ขอมูลในพื้นที่แหลงที่มีศักยภาพสูงหินอุตสาหกรรมเพื่อการกอสราง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน 1 แหง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

3.การบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศและประชาชนอยางยั่งยืน ภายใตดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางรอบดาน

4. ขอมูลสํารวจธรณีฟสิกสทางทะเลดวยวิธีวัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะแบบตัดขวาง เปน
ระยะทาง 355 กิโลเมตรและเก็บตัวอยางตะกอนพื้นทองทะเล ในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี
จํานวน 41 ตัวอยาง เพื่อสําหรับกําหนดพื้นที่ศักยภาพแหลงทรายในทะเล
5. (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) และแผนแมบทการบริหาร
จัดการแร พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ (คนร.) ในการประชุม คนร.
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
2 โครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถลม

56,005,500

4,311,877 1. ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 1 ระบบ

ระบบเครือขายศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีและระบบบริหารจัดการธรณีพิบัติภัย
ดินถลม สําหรับรองรับการปฏิบัติงานเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณธรณีพิบัติภัยไดอยาง
ทันทวงที

2. ศูนยเรียนรูรายภาคใน 4 ลุมน้ํา ไดแก 1) ลุมน้ําปง (เชียงใหม)
2) ลุมน้ําตาป (นครศรีธรรมราช) 3) ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก (ระยอง)
และ 4) ลุมน้ํามูล (นครราชสีมา)
3. ขอมูลดานธรณีพิบัติในพื้นที่ของศูนยเรียนรูธรณีพิบัติภัยรายภาคจากการวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัย
ระดับชุมชมโดยจัดลําดับความเสี่ยงธรณีพิบัติภัยในแตละพื้นที่ และขอมูล
แผนที่ประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติดินถลมระดับตําบล และแผนที่เสนทางอพยพภัยดินถลมระดับ
หมูบาน ในพื้นที่ 4 ลุมน้ํา
4. ผูเขารวมจํานวน 312 คน จากการระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดทําศูนยเรียนรูธรณีพิบัติภัยราย
ภาค ไดรับองคความรูดานการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยจากศูนยเรียนรูธรณีพิบัติภัยรายภาค
ประกอบดวย
1) ลุมน้ําปง (จังหวัดเชียงใหม) มีผูเขารวมจํานวน 107 คน
2) ลุมน้ําตาป (จังหวัดนครศรีธรรมราช) มีผูเขารวมจํานวน 115 คน
3) ลุมน้ํามูล (จังหวัดนครราชสีมา) มีผูเขารวมจํานวน 90 คน
5. ผูเขารวมจํานวน 315 คน จากโครงการเสริมสรางความรวมมือของชุมชนใหปลอดภัยจากธรณี
พิบัติภัย ไดรับองคความรูดานการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยจากศูนยเรียนรูธรณีพิบัติภัยรายภาค
ประกอบดวย
1) ลุมน้ํานาน (จังหวัดเชียงใหม) มีผูเขารวมจํานวน 105 คน
2) พื้นที่ลุมน้ําปง (จังหวัดนาน) มีผูเขารวมจํานวน 105 คน
3) ลุมน้ํามูล (จังหวัดนครราชสีมา) มีผูเขารวมจํานวน 105 คน

ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย นําองคความรูดานการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยจาก
ศูนยเรียนรูธรณีพิบัติภัยรายภาคใน 4 ลุมน้ํา ไดแกพื้นที่ลุมน้ําปง (เชียงใหม)ลุมน้ําตาป
(นครศรีธรรมราช) ลุมน้ําลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก (ระยอง)และลุมน้ํามูล (นครราชสีมา) ไป
ประยุกตใชในการเตรียมพรอมรับมือและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปญหา/อุปสรรค

ที่

โครงการ/งาน

งบประมาณ
จายจริง GFMIS
วงเงิน (พ.ร.บ.) (30 เมษายน 2561)

ผลผลิต
6. ผูเขารวมจํานวน 131 คน จากหลักสูตรเสริมสรางการเรียนรูธรณีพิบัติภัยใหกับโรงเรียนที่อยูใน
พื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัย ไดรับองคความรูดานการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยจากศูนยเรียนรูธรณีพิบัติ
ภัยรายภาค ประกอบดวย
1) ลุมน้ํามูล (จังหวัดนครราชสีมา) มีผูเขารวมจํานวน จํานวน 60 คน
2) ลุมน้ําชายฝงทะเลตะวันออก (จังหวัดระยอง) มีผูเขารวมจํานวน 71 คน

3

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยา

18,525,000

2,781,614 1. ผูเขารวมจํานวน 70 คน จากการจัดทําเครือขายอนุรักษธรณีวิทยาทั่วประเทศ ณ จังหวัดสตูล
ไดรับความรูความเขาใจในการจัดทําเครือขายอนุรักษธรณีวิทยาทั่วประเทศ
2. ผูเขารวมจํานวน 80 คน จากโครงการผลักดันใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่
ศักยภาพอุทยาธรณีเพื่อเยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา ณ จังหวัดสตูล ไดรับองคความรูเกี่ยวกับ
การผลักดันใหเกิดใหกิดการทองเที่ยวเชิงวิชาการภายในพื้นที่ศักยภาพอุทยาธรณี
3. ผูเขารวมจํานวน 55 คน จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรองคความรูดานถ้ํา และการ
จัดการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสูชุมชน และมัคคุเทศก ในพื้นที่จังหวัดสตูล ไดรับความรูดานถ้ํา และ
การจัดการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสูชุมชน และมัคคุเทศก

ผลสัมฤทธิ์
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย นําองคความรูดานการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยจากศูนยเรียนรูธรณี
พิบัติภัยรายภาคใน 4 ลุมน้ํา ไดแกพื้นที่ลุมน้ําปง (เชียงใหม)ลุมน้ําตาป (นครศรีธรรมราช) ลุมน้ําลุม
น้ําชายฝงทะเลตะวันออก (ระยอง)และลุมน้ํามูล (นครราชสีมา) ไปประยุกตใชในการเตรียมพรอม
รับมือและลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การใหความรูกับนักทองเที่ยวดวยเครือขายซึ่งเครือขายที่ผานการฝกอบรมในพื้นที่เพื่อถายทอดองค
ความรูใหกับผูเขามาเยี่มมชมเปนการทําใหนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไดรับความรูจากสื่อ ได
ความรูสึกที่เปนการเองจากเครือขายดานการอนุรักษ ใชเวลาในพื้นที่เปาหมายนานขึ้น มีการเยี่ยมชม
พื้นที่อื่นใกลเคียงนอกเหนือจากพื้นที่เปาหมายผานสื่อหรือการบอกเลาของเครือขายฯ ทําให
นักทองเที่ยวใชเวลาในการเยี่ยมชมหรือพักอาศัยในพื้นที่ยาวนานขึ้น มีการใชจายเงินในชุมชนทําให
เศรษฐกิจในชุมชนเขมแข็งดวยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เกิดเปนวงรอบของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนดวยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประชาชนหวงแหนและจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ของทองถิ่นซึ่งทําใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีความเขมแข็ง ตอบสนองกับเปาหมาย
ของแผนงานบูรณาการที่ตองการรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ การจัดลําดับดานการทองเที่ยว
ของประเทศที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและการมีสวนรวมของ
ชุมชน

งานมหกรรมเปดโลกธรณีวิทยาเพื่อการประชาสัมพันธสงเสริมความรูและการทองเที่ยวทางธรณีวิทยา งานมหกรรมเปดโลกธรณีวิทยาเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
ครั้งที่ 3 ณ สวนลุมพินี รวมดําเนินงานกับ ททท.ระหวางวันที่ 17-21 มกราคม 2561 โดยมีผูใหความ ธรณีวิทยาในพื้นที่ตางๆ สงเสริมใหเกิดการอนุรักษทางธรณีวิทยา สรางเครือขายการอนุรักษทาง
สนใจเขารวมงานจํานวน 35,586 ราย
ธรณีวิทยา รวมถึง การเผยแพรองคความรูดานธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดําบรรพ ใหกับ
นักทองเที่ยว และผูเยี่ยมชมนิทรรศการกลุมตางๆ
4
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การจัดทํามาตรฐาน และคลังขอมูลดานธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี

3,610,000

การสํารวจขอมูลพื้นฐานดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

20,407,500

600,390 ขอมูลการสํารวจธรณีวิทยาหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี เพื่อนําไปประมวลผลเพื่อจัดทํารายงาน
มาตรฐานธรณีวิทยาตอไป
2,494,939 1. ขอมูลพื้นฐานของหินอุตสาหกรรมและขอมูลธรณีวิทยาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - ลพบุรี เพื่อนําไป
ประมวลผลขอมูลใหไดพื้นที่ศักยภาพหินอุตสาหกรรมตอไป

1. รายงานชุดขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรแร จํานวน 1 เรื่อง คือ มีการนําขอมูลพื้นฐานดาน
ทรัพยากรแรไปใชประโยชนทางวิชาการ รวมทั้งนําไปใชในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
อยางมีประสิทธิภาพ สถานภาพทางดานทรัพยากรแรไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยและมีการจัดเก็บ
อยางเปนระบบ

2. ขอมูลการกําหนดตําแหนงเพื่อเก็บตัวอยางธรณีเคมี ในดิน น้ํา ตะกอนธารน้ํา จํานวน 100 จุด ใน 2. ขอมูลธรณีเคมีพื้นฐานของธาตุชนิดตาง ๆ และแผนที่แสดงขอบเขตการแผกระจาย ที่อาจมี
พื้นที่บริเวณที่มีผลวิเคราะหแสดงคาผิดปกติสูงของธาตุชนิดตางๆ ในจังหวัดสระบุรี
ผลกระทบตอสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดลอม

6

การจัดทํานโยบาย แผน มาตรการ แนวทางและขอเสนอ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี

3,876,000

3. ขอมูลการกําหนดตําแหนงเพื่อเก็บตัวอยางดิน น้ํา และตะกอนธารน้ํา จํานวน 200 จุด ในพื้นที่
คาดวาจะมีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ ในจังหวัดนครสวรรค

3. ขอมูลและแผนที่แสดงขอบเขตการแพรกระจายของธาตุชนิดตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม พรอมขอเสนอแนะแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงภัยจากสารพิษตาม
ธรรมชาติ

4. ขอมูลการสํารวจธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมเพื่อการวางแผนชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ

4. ขอมูลทางดานธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม ทั้งในรูปของสิ่งพิมพและระบบฐานขอมูล มีความละเอียด
เพียงพอตอการดําเนินการเพื่อการนําไปใชงานทางดานการวางแผนชุมชน รายงานสรุปผลการสํารวจ
และขอเสนอแนะประกอบในการวางแผนชุมชน

5. ขอมูลผลการตรวจวัดแผนดินไหวในประเทศไทย ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 24 เมษายน
2561 จํานวนทั้งสิ้น 83 ครั้ง
6. ขอมูลประเมินภัยพิบัติแผนดินไหวในระดับอําเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และระดับจังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ

5. ประชาชน ไดรับขอมูลขาวสารเหตุการณแผนดินไหว ไดอยางรวดเร็ว เมื่อเกิดแผนดินไหวที่มี
นัยสําคัญ
6. ขอมูลประเมินภัยพิบัติแผนดินไหวในระดับอําเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และระดับจังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ นําไปใชประโยชนตอไป

1,456,651 1. (ราง) ยุทธศาสตรกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)
2. (ราง) ยุทธศาสตรกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
3. (ราง) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแร 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

ปญหา/อุปสรรค

ที่

โครงการ/งาน

งบประมาณ
จายจริง GFMIS
วงเงิน (พ.ร.บ.) (30 เมษายน 2561)

7

การอนุรักษและจัดการแหลงทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

6,747,900

8

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยา
และธรรมชาติ

47,031,500

9

การคุมครองแหลงและซากดึกดําบรรพ

12,400,000

ผลผลิต

ผลสัมฤทธิ์

ปญหา/อุปสรรค

971,161 ผูเขารวมจํานวน 111 คน จากการระดมความคิดเห็นจัดทําขอเสนอเพื่อการอนุรักษและจัดการแหลง
ทรัพยากรณีอยางมีสวนรวมในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช จังหวัดนครราชสีมา มีความรูความขาใจใน
การอนุรักษธรณีวิทยาและใชประโยชนในการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
16,300,059 มีผูเขารับบริการพิพิธภัณฑและศูนยศึกษาวิจัยฯของกรมทรัพยากรธรณี ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนสามารถนําความรูถูกตองตามหลักวิชาการไปใชประโยชน หรือพัฒนา
- 31 มีนาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 448,570 ราย
องคความรูดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และไดรับการบริการที่ดีตอไป
4,548,407 1.ดําเนินการขึ้นทะเบียนแหลงซากดึกดําบรรพในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1 แหง

1. แหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพไดรับการดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติ
1.ขาดนโยบายในการคุมครองแหลงและซากดึกดําบรรพ เพื่อเปน
คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551 โดยแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพในพื้นที่เปาหมาย แนวทางในการบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ
ไดรับการขึ้นทะเบียนและการบริหารจัดการอยางเหมาะสม

2.ดําเนินการขึ้นทะเบียนซากดึกดําบรรพตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551 ใน 2. ขอมูลซากดึกดําบรรพและตัวอยางอางอิง ไดรับการสํารวจ ตรวจสอบ ศึกษา ตามหลักวิชาการ
ป 2561 จํานวน 30 ตัวอยาง
สามารถนําไปใชในการอางอิง หรือนําไปใชประโยชนในการคุมครองซากดึกดําบรรพ ตอไป

2.มีปจจัยภายนอก เชน กฎหมายระเบียบของหนวยงานอื่นที่ตองปฏิบัติ
ตามทําใหไมสามารถกําหนดเวลาในการดําเนินการคุมครองแหลงและ
ซากดึกดําบรรพตามกฎหมายได

3. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานซากดึกดําบรรพในสาขา
ตางๆ ตามหลักวิชาการบรรพชีวิน มีจํานวนไมเพียงพอที่จะรองรับการ
สํารวจ ศึกษาวิจัยที่ครบถวนสมบูรณ

10 การจัดตั้ง และพัฒนาแหลงเรียนรู พิพิธภัณฑซากดึกดํา
บรรพ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

81,810,500

11 การประสานความรวมมือระหวางประเทศ

12,756,600

-

-

3,865,494 ความรวมมือทวิภาคี
1. เจาหนาที่ ทธ. ไดแลกเปลี่ยนองคความรูและเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศผาน
การประชุมภายใตการประชุมความรวมมือการสํารวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย
จํานวน 3 ครั้ง ณ ประเทศมาเลเซีย
ความรวมมือพหุภาคีและองคการระหวางประเทศ
1. เจาหนาที่ ทธ. ไดแลกเปลี่ยนองคความรูและเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศผาน
การประชุมภายใตความรวมมือคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสํารวจทรัพยากรธรณีใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต (CCOP) จํานวน 2 ครั้ง ณ ประเทศฟลิปปนส และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เจาหนาที่ ทธ. ไดแลกเปลี่ยนองคความรูและเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศผาน
การประชุมภายใตความรวมมือการเทียบสัมพันธขอมูลทางธรณีวิทยานานาชาติ (International
Geological Correlation Programme: IGCP) ภายใต UNESCO/IUGS) จํานวน 1 ครั้ง ณ ประเทศ
เกาหลี
3.เจาหนาที่ ทธ. ไดแลกเปลี่ยนองคความรูและเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศผาน
การประชุมภายใตเพื่อการบริหารจัดการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จํานวน 5 ครั้ง ณ
ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จํานวน 3 ครั้ง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จํานวน 2 ครั้ง
4. เจาหนาที่ ทธ. ไดแลกเปลี่ยนองคความรูและเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศผาน
การประชุมภายใตอความรวมมือดานแรธาตุอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meetiog on
Minerals: ASOMM) จํานวน 1 ครั้ง ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา

-

-

ที่
12

โครงการ/งาน
การบริหารทั่วไปดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

งบประมาณ
จายจริง GFMIS
วงเงิน (พ.ร.บ.) (30 เมษายน 2561)

ผลผลิต

ผลสัมฤทธิ์

56,089,400

22,235,427 1. ตรวจราชการในสวนภูมิภาคการดําเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี จํานวน 32 ครั้ง 2. ดําเนินการ
เบิกจายเงินงบประมาณ การตั้งฎีกาเบิกจาย - การเบิกจายจากระบบ GFMIS จํานวน 2,589 ฎีกา
3. ประชาสัมพันธโดยการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผานสื่อออนไลน สื่อ สิ่งพิมพ
โทรทัศน สื่อสัญจร ฯลฯ จํานวน 126 ครั้ง
4. (ราง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการคุมครอง อนุรักษ และบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ จาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํากรอบนโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 7-9
มีนาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี
5. ผูเขารวมจํานวน 180 คน ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ พรอมปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม
แกทรัพยากรบุคคลทุกระดับในองคกร จํานวน 7 หลักสูตร
6. สิ่งพิมพ/เอกสารวิชาการในการใหบริการหองสมุดกรมทรัพยากรธรณี จํานวน 3 รายการ
7. ขอมูลสารสนเทศแผนที่ จํานวน 21 ระวาง

1. บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการจัดทํา
นโยบาย และยุทธศาสตรภาครัฐ
2. สวนราชการมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรที่สงผลตอความสําเร็จขององคการ ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานภายใตเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตรผูรับบริการภายในหนวยงาน ไดนําขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจตางๆ
ของกรมทรัพยากรธรณี ทางดานธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ ทรัพยากรแร และธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม
3. ผูรับบริการภายนอกหนวยงาน ไดนําขอมูลสารสนเทศใชในดานการเรียนการดานธรณีวิทยาและ
วิชาดานวิศวกรรม ใชในการออกฝกปฏิบัติการภาคสนาม ใชเปนขอมูลประกอบในการวิจัยดานตางๆ
ใชในการวางแผนการสํารวจ การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม หรือการวิเคราะหขอมูลอื่นๆ เชน การ
สํารวจและวางแผนการใชประโยชนที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) การสํารวจธรณีวิทยาฐานรากของอาคาร
ชลประทาน (กรมชลประทาน) การวางผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) การเลือกที่ตั้งโรงไฟฟา
(กฟผ) การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (กรมทางหลวง) การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (กรม
ทางหลวงชนบท)

13 การใหบริการดานธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

10,243,000

2,859,773 1. ขอมูลผลการวิเคราะหและตรวจสอบแร หิน ดิน อัญมณีและรัตนชาติ
จํานวน 9,853 รายการ
2. ขอมูลและฐานขอมูลดานธรณีเทคนิคในพื้นที่ประสบปญหาวิกฤตจากโครงสรางทางธรณีวิทยาที่
เกิดจากภัยธรรมชาติหรือธรณีภิบัติภัย ที่ไดรับการตรวจสอบ จํานวน 5 ครั้ง
3. รายงานสรุปผลการตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาแหลงแรในพื้นที่คําขออนุญาต จํานวน 32 เรื่อง
4. รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ดินงอก จํานวน 4 ครั้ง
5. รายงานการรับแจงเหตุธรณีพิบัติภัยและผลการตรวจสอบและแนวทางปองกัน /แกไข
จํานวน 35 ครั้ง

หนวยงานภายในและภายนอก เอกชน ประชาชน ที่รับบริการนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรณี หรือนําไปใชประโยชนทางวิชาการ อางอิง และประยุกตใชอยางเหมาะสม

14 การพัฒนาองคความรูดานธรณีวิทยาทรัพยากรธรณีและ
ธรณีพิบัติภัย

6,588,600

2,600,287 1. ผูเขารวมจํานวน 279 คน ไดรับความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ.2551
ประกอบดวย
1.1 พื้นที่จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวมจํานวน 138 ราย
1.2 พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ มีผูเขารวมจํานวน 141 ราย
2. ผูเขารวมจํานวน 473 ราย จากการประชุมการทางวิชาการเพื่อเผยแพรองคความรู
Gondwanaland ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร ไดแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญเพื่อสรางเครือขายวิชาการดาน Gondwanaland

1. เสริมสรางความรู ความเขาใจระหวางเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนที่เขารวมอบรมโดยการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนไดประชาสัมพันธพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ
พ.ศ. 2551 สูองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใหเปนที่รูจักแพรหลายและถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. การแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ สงผลใหมีการพัฒนางานวิจัยหรือ
การสรางเครือขายวิชาการดาน Gondwanaland ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น

15 การบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี

11,788,800

2,181,658 1. ระบบงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร ไดรับการบํารุงรักษา จํานวน 8
ระบบ ประกอบดวย
1) ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตองคกร
2) ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3) ระบบเว็บไซตองคกร (CMS)
4) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
5) ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
6) ระบบฐานขอมูลกลาง
7) ระบบบริหารจัดการซากดึกดําบรรพตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ
8) โปรแกรมประยุกตบนอุปกรณสื่อสารที่ใชในการพกพา
2. มีผูรับบริการดานสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ใชบริการดานเว็บไซต จํานวน 173,509
ครั้ง และบริการหองสมุด จํานวน 38,856 ครั้ง
3. โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดรับการปรับปรุง จํานวน 1 รายการ

ผูรับบริการภายในหนวยงาน มีระบบงานคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจตางๆ ของกรมทรัพยากรธรณี
ผูรับบริการภายนอกหนวยงาน ไดรับขอมูลทางดานธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ ทรัพยากรแร และ
ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม ผานทางเว็บไซต หองสมุดออนไลน และไดรับบริการดานโปรแกรมประยุกต
บนอุปกรณสื่อสารที่ใชในการพกพาที่มีประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ/งาน

16 การสํารวจและศึกษาธรณีสัณฐานและการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงทะเล

17 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบประมาณ
จายจริง GFMIS
วงเงิน (พ.ร.บ.) (30 เมษายน 2561)
9,400,000

217,198,400

ผลผลิต

ผลสัมฤทธิ์

2,827,861 1. ขอมูลผลการสํารวจธรณีฟสิกสตามแนวชายฝงทะเล และขอมูลผลการสํารวจการเปลี่ยนแปลงแนว 1. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลในพื้นที่เปาหมาย ประกอบดวยพื้นที่ชายหาดที่เปลี่ยนแปลงทั้ง
เสนชายฝงทะเล อําเภอทาใหม - อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในชวงฤดูมรสุม
ในแนวราบและแนวดิ่ง อัตราการกัดเซาะชายฝงในแตละฤดู ลักษณะพื้นผิวทองทะเล และชนิด
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะกอนทะเล พรอมทั้งแผนที่และรายงาน

125,724,972

2. ขอมูลจากการวิเคราะห และประมวลผลของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลขึ้น -ลง ประจําวัน ของ
สถานีตรวจวัดระดับน้ําทะเลขึ้นลง จํานวน 8 สถานี 1) สถานีทาเรือแหลมงอบ จังหวัดตราด 2)
สถานีสะพานปลาแหลมริ่ว จังหวัดชุมพร 3) สถานีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 4) สถานีทาเรือระนอง จังหวัดระนอง 5) สถานีศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงอันดามัน จังหวัดภูเก็ต 6) สถานีสะพานปลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 7) สถานี
ทาเรือปากบารา จังหวัดสตูล 8) สถานีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก จังหวัด
ระยอง

2. ขอมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเล 8 สถานี พรอมการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน และนําขอมูลไป
ใชประโยชนเพื่อการจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร พรอมขอมูลการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน
และหลักฐานทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกและการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ําทะเล

3. ขอมูลผลการสํารวจภูมิประเทศทางธรณีวิทยา โครงสรางทางธรณีวิทยาและสภาพภูมิอากาศของ
จังหวัดสตูล
4. ขอมูลผลการสํารวจธรณีวิทยาภายในถ้ําวังคราม ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล และขอมูลผลติดตาม
สภาพอากาศภายในและภายนอกถ้ําวังคราม ระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน

3. ชุดขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโบราณ จากสภาพธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมภายในถ้ําหินปูน

ปญหา/อุปสรรค

