




 สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในปีที่

ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นมหาอทุกภยั ภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะของเสียล้นเมอืง รวมทัง้ 

การเตรียมการเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) จึงท�าให้ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจ�าเป็น

ต้องปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างการบริหารราชการ บุคลากร รวมทั้ง 

การบริหารจัดการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป และ 

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความคล่องตัว 

ในการปฏบิตัริาชการมากข้ึน รวมทัง้การแก้ไขปัญหาทีล่ดขัน้ตอนการด�าเนนิงาน  

อาทิ ได้มีการมอบอ�านาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวง โดยได้มอบอ�านาจให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติราชการ

แทนปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตลิสิิง่แวดล้อม ในเรือ่งการเป็นผู้บงัคบับญัชา

ข้าราชการส�านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑-๑๖ และในส่วนของส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบอ�านาจให้ผู้อ�านวยการส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด เป็นตัวแทนปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยให้ท�าหน้าที่ควบคุม ก�ากับ ดูแลหน่วยงาน

สารจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 

ต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งการเป็น

ศูนย์กลางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด เป็นต้น

 ในการเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการสัมมนาให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 

ให้มคีวามพร้อมในการปรบัตวั และท�าความเข้าใจบทบาทของบุคลากรในสงักดักระทรวงในฐานะทีเ่ป็นผูม้ภีาระหน้าที่

รับผิดชอบต่อประชาชน ซึ่งต้องตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้รู้เท่าทันไม่ให้เสียเปรียบ โดยมี

กลไกการขบัเคลือ่น ๓ ระดบัคอื การจดัท�ายทุธศาสตร์ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซยีน การจดัท�าแผนการด�าเนนิงานเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน และการก�าหนดแนวทางการพฒันาระยะยาวของ

กระทรวง รวมท้ังการจดัฐานข้อมลูกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 

และประเทศคู่เจรจาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ผลความส�าเรจ็ของการด�าเนินงานในปี ๒๕๕๕ ทีไ่ด้ประมวลรวบรวมไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันี ้ของส�านกังาน

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จะไม่สามารถเกดิข้ึนได้ถ้าไม่ได้รบัความร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจจาก

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณ

ทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานให้เป็นท่ีประจักษ์ และขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

จงคุ้มครองรักษาให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทุกท่าน

จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีก�าลังแรงและก�าลังใจที่เต็มเปี่ยม พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข 

ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยต่อไป 

(นายโชติ ตราชู) 
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ศูนย์บริก�รรวมกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

1. น�ยนิวัติ มณีขัติย์  ผู้อำานวยการศูนยบริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

2. น�ยสมช�ย มีนุชน�รถ  ผู้อำานวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม    

1

2
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สำ�นักก�รบินอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ

1

2 3

4

1. น�ยประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล  ผู้อำานวยการสำานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

2. น�ยธวัช ทองประเสริฐ  ผู้อำานวยการส่วนบำารุงรักษาอากาศยาน     

3. น�ยศร�วุธ ช�ติโยธิน  ผู้อำานวยการส่วนแผนงานและประเมินผล  

      ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการอีกหน้าที่หนึ่ง 

4. น�ยประสพโชค พึ่งปรีด�  ผู้อำานวยการส่วนปฏิบัติการบิน 

           ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบินอีกหน้าที่หนึ่ง
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1. น�ยวรพล จันทร์ง�ม  ผู้อำานวยการสำานักตรวจและประเมินผล 

2. น�งส�วปรีญ�พร สุวรรณเกษ  ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ  

   ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการอีกหน้าที่หนึ่ง 

3. น�ยวิชัย สุกิจมงคลกุล  ผู้อำานวยการส่วนติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  

4. น�งส�วปุญชรัศมิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธย�  ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

1

3 4

2

สำ�นักตรวจและประเมินผล



ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 17

1. น�ยวรพล จันทร์ง�ม  ผู้อำานวยการสำานักตรวจและประเมินผล 

2. น�งส�วปรีญ�พร สุวรรณเกษ  ผู้อำานวยการส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ  

   ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการอีกหน้าที่หนึ่ง 

3. น�ยวิชัย สุกิจมงคลกุล  ผู้อำานวยการส่วนติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน  

4. น�งส�วปุญชรัศมิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธย�  ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาระบบการตรวจราชการ

1. น�ยสมชัย ม�เสถียร  ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร 

2. น�งฉฎ�ธร ส�อุดม  ผู้อำานวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร   

3. น�ยก�นตพันธุ์ พิศ�ลสุขสกุล  รักษาการผู้อำานวยการส่วนประสานและกิจการพิเศษ  

4. น�งส�วก�นด� ชูแก้ว  ผู้อำานวยการส่วนงบประมาณ  

5. น�งรัชนิกร ด�รกม�ศ  ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ  

6. น�งส�ววนิด� แย้มสรวล  ผู้อำานวยการส่วนนโยบายและแผน   

  

1

2
3

4
5

6

สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 



รายงานประจ�าปี 2555
18

1

2

3

4

5

1. น�งดวงพร จั่นหยง  ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง 

2. น�งอุไร หลีสิน  ผู้อำานวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. น�งส�วณัฐนิช� กิ่งเนียม  ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ 

4. น�ยปิยช�ติ เกสรทอง  ผู้อำานวยการส่วนประชาสัมพันธ 

5. น�งพิชญ์อ�ภ� ชินวิช�  ผู้อำานวยการส่วนบริหารอัตรากำาลังและระบบงาน    

 

สำ�นักบริห�รกล�ง 
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3

1

2

4

5

1. น�งส�วบงกช ใจด ี ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานคลัง 

2. น�ยอณวัชร์ ชำ�น�ญโชติ  ผู้อำานวยการส่วนวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม 

3. น�งน�รีรัตน์ ภักดีแก้ว  ผู้อำานวยการส่วนบริหารงานพัสด ุ

4. น�ยไกวัล ไทยป�ล  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. น�ยคงกริช พงษ์พันธ์  ผู้อำานวยการส่วนวิชาการและช่วยอำานวยการนักบริหาร 

 

สำ�นักบริห�รกล�ง
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1. น�ยสมช�ย ศิริสมฤทัย  ผู้อำานวยการสำานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  

3. น�ยณฤพล บุญชื่น  ผู้อำานวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ 1 

2. น�ยคมสัน เวชรังษี  ผู้อำานวยการส่วนประสานการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ 2 

 

  

สำ�นักแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดินของรัฐ สำ�นักแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดินของรัฐ

1 23
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1. น�ยพยงค์ ตุ้มธรรมรงค์  ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนนโยบายและประเมินผล 

2. น�งส�วชื่นฤดี กลับเกษม  ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ 

3. ว�ที่ร้อยตรีพีรพล มั่นจิตต์  ผู้อำานวยการส่วนวิเคราะหภาพถ่ายทางอากาศ 

 

สำ�นักแก้ไขปัญห�ก�รบุกรุกที่ดินของรัฐ

1 3

2
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1. น�ยสมชัย ม�เสถียร  ผู้อำานวยการสำานักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

2. น�งส�ววนิด� แย้มสรวล  หัวหน้ากลุ่มติดตามผลการดำาเนินงานตามมติ คณะรัฐมนตร ี

3. น�งส�วสมหญิง พงษ์สมุทร  หัวหน้ากลุ่มประสานความร่วมมือ  

4. น�ยมนตรี เกียรติเผ�พันธ์ุ  หัวหน้ากลุ่มอำานวยการ 

  

สำ�นักผู้ประส�นง�นคณะรัฐมนตรีและรัฐสภ� สำ�นักพัฒนบริห�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

1

2

3

4
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1. น�งอำ�ไพภัทร� ศิริลักษณ์  ผู้อำานวยการสำานักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. น�ยชยัณรงค์ วิทย�วงศรุจิ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร  

    ทำาหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำานวยการอีกหน้าท่ีี่หนึ่ง 

3. น�งส�ววิไลวรรณ รัตนพงศ์  หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรม 

4. น�ยสุพจน์ กนกพินิจ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศด้านฝึกอบรม  

สำ�นักพัฒนบริห�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

12

3
4
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สำ�นักคว�มรวมมือด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ 
และสิ่งแวดล้อมระหว�งประเทศ

1. น�งส�วอัษฎ�พร ไกรพ�นนท์  ผู้อำานวยการสำานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

2. น�ยปวิช เกศววงศ์  ผู้อำานวยการส่วนความร่วมมือ 

3. น�งส�วบังอร ห�ญณรงค์  ผู้อำานวยการส่วนอำานวยการ 

4. น�งส�วรุงนภ� พัฒนพิบูลย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. น�งส�ววัชรีย์ ผลเดชสถ�พร  ผู้อำานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ  

6. น�งส�วกนกวรรณ ภิบ�ลสุข  ผู้อำานวยการส่วนองคการระหว่างประเทศ 

  

1

2

3

4

6

5

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสิ่งแวดล้อมภ�คที่ 1-16
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น�ยอภิวัฒน์  คุณ�รักษ์
สสภ. 1  เชียงใหม่

น�ยเดช�  ง�มนิกุลชลิน
สสภ. 3  พิษณุโลก

น�ยสุวรรณ  นันทศรุต
สสภ. 5  นครปฐม

น�งส�วจ�รุภ�  อยูพล
สสภ. 7  สระบุรี

น�ยสุวิทย์  ขัตติยวงศ์
สสภ. 2  ลำาปาง

น�ยภูวพล  ภ�นุม�ศเมธี
สสภ. 4  นครสวรรค

น�งส�วอัมพันพินธุ์  พินทุกนก
สสภ. 6  นนทบุรี

น�งส�วกฤษณ�  เชยพันธุ์
สสภ. 8  ราชบุรี

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสิ่งแวดล้อมภ�คที่ 1-16
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ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นสิ่งแวดล้อมภ�คที่ 1-16

น�ยธวัช  ปทุมพงษ์
สสภ. 9  อุดรธานี

น�ยสวัสดิ์  ถนัดค้�
สสภ. 11  นครราชสีมา

น�ยสุรชัย  แสงทักษิณ
สสภ. 13  ชลบุรี

น�ยธงชัย  ภูวชิร�นนท์
สสภ. 15  ภูเก็ต

น�ยวิรุฬห์  ฤกษ์ธนะขจร
สสภ. 10  ขอนแก่น

น�ยเฉลียว  สีสง�
สสภ. 12  อุบลราชธานี

น�ยจุมพล  ศิริสวัสดิ์
สสภ. 14  สุราษฎรธานี

น�งส�วจงจิตร์  นีรน�ทเมธีกุล
สสภ. 16  สงขลา
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น�ยอ�คม ยุทธน�
ทสจ. กระบี่

น�ยสินธพ โมรีรัตน์
ทสจ. กาญจนบุรี

น�ยธัญญ� เนติธรรมกุล
ทสจ. กาฬสินธุ

น�ยไพศ�ล ธนะเพิ่มพูล
ทสจ. กำาแพงเพชร

น�ยสม�น ม�นะกิจ
ทสจ. ขอนแก่น

น.ส.เย�วนีย์ สุทธิพงศ์
ทสจ. จันทบุรี

น�ยอยู เสน�ธรรม
ทสจ. ฉะเชิงเทรา

น�ยวีระ ทองประไพ
ทสจ. ชลบุรี

น�ยรัชฎ� สุริยกุล ณ อยุธย�
ทสจ. ชัยนาท

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
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น�ยอิสระ พรหมเดชบุญ
ทสจ. ชัยภูมิ

น�ยขจรศักดิ์ ละอองเทพ
ทสจ. ชุมพร

น�ยนิพนธ์  จำ�นงสิริศักดิ์
ทสจ. เชียงราย

น�ยบรรพต  คันธเสน
ทสจ. เชียงใหม่

น�ยมนภัทร วังศ�นุวัตร
ทสจ. ตรัง

น�ยสุรเดน สัญญอ�จ
ทสจ. ตราด

น�ยปัญญ�รัตน์ รังศิลป์
ทสจ. ตาก

น�ยชัยรัตน์ หินทอง
ทสจ. นครนายก

น�ยวิชัย อุดมรัตนศิลป์
ทสจ. นครปฐม

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
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น�ยไพรัช น�คทรัพย์
ทสจ.นครพนม

น�ยอุทัย แจวจันทึก
ทสจ.นครราชสีมา

น�ยสุเมธ อำ�ภรณ์
ทสจ.นครศรีธรรมราช

น�ยฉลอง ของเดิม
ทสจ. นครสวรรค

น�ยฐ�กร(เรวัต) ล้อมศตพร
ทสจ. นนทบุรี

น�ยส�ม�รถ ขุนศรีหว�น
ทสจ. นราธิวาส

น�ยประสิทธิ์ พัฒนใหญยิ่ง
ทสจ. น่าน

น�ยส� แสงสว�ง
ทสจ. บึงกาฬ

น�ยนิรันดร์ สุรัสวดี
ทสจ. บุรีรัมย

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
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น�ยชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์
ทสจ. ปทุมธานี

น�ยสุกิจ รัตนวิบูลย์
ทสจ. ประจวบคีรีขันธ

น�ยเชิดชัย จริยะปัญญ�
ทสจ. ปราจีนบุรี

น�ยศักดิ์ด� วิเชียรศิลป์
ทสจ. ปัตตานี

น�ยสุรชัย อจลบุญ
ทสจ. พระนครศรีอยุธยา

น�ยพรศักดิ์ ภูอิ่ม
ทสจ. พังงา

น�ยชุติวัฒน์ ศรทอง
ทสจ. พัทลุง

น�ยอำ�น�จ บำ�รุงพงศ์
ทสจ. พิจิตร

น�ยอนันต์ พรหมดนตรี
ทสจ. พิษณุโลก

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
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น�ยพิภพ พัชรพรรณสกุล
ทสจ.เพชรบุรี

น�ยจเรศักดิ์ นันตะวงษ์
ทสจ.เพชรบูรณ

น�ยชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ
ทสจ.แพร่

น�ยวรพจน์ ผองสมัย
ทสจ. พะเยา

น�ยไชยผดุง พรหมสวัสดิ์
ทสจ. ภูเก็ต

น�ยส�ยยนต์ สีห�บัว
ทสจ. มหาสารคาม

น�ยชมพู มหันตะก�ศรี
ทสจ. แม่ฮ่องสอน

น�ยวิชัย ตะวัน
ทสจ. มุกดาหาร

น�ยสม�น สะแต
ทสจ. ยะลา

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
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น�ยพิชิต สมบัติม�ก
ทสจ. ยโสธร

น�งส�วสุวิน สิทธิบุตร
ทสจ. ร้อยเอ็ด

น�ยมนู อ�นันทสฤษฎ์
ทสจ. ระนอง

น�ยอ�ทิตย์ ละเอียดดี
ทสจ. ระยอง

น�ยสมชัย ม�เสถียร
ทสจ. ราชบุรี

น�ยปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
ทสจ. ลพบุรี

น�ยอนิวัตติ์ อร�มมนทิร�ลัย
ทสจ. ลำาปาง

น�ยภ�ดล ถ�วรกฤชรัตน์
ทสจ. ลำาพูน

น�ยยงยุทธ ชำ�น�ญรบ
ทสจ.เลย

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
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น�ยช�ญชัย ง�มเจริญ
ทสจ. ศรีสะเกษ

น�ยชุมพล เจียมวิไล
ทสจ. สกลนคร

น�งจินตวดี พิทยเมธ�กูล
ทสจ. สงขลา

น�ยพรศักดิ์ ภูอิ่ม
ทสจ. สตูล

น�ยเกงก�จ ศรีห�ส�ร
ทสจ. สมุทรปราการ

น�ยสวัสดิ์ กิจจ�มัย
ทสจ. สมุทรสงคราม

น�งส�วม�ลี ศรีรัตนธรรม
ทสจ. สมุทรสาคร

น�ยสวง สุดประเสริฐ
ทสจ. สระบุรี

น�ยพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
ทสจ. สระแก้ว

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
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น�ยส�ม�รถ มีตำ�เนิน
ทสจ. สิงหบุรี

น�ยอำ�น�จ เจิมแหล
ทสจ. สุโขทัย

น�ยองอ�จ ชนะช�ญมงคล
ทสจ. สุพรรณบรี

น�ยจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ทสจ. สุราษฎรธานี

น�ยณัฐนันท์ พงษ์ภูริพัฒน์
ทสจ. สุรินทร

น�ยสุพจน์ เพริศพริ้ง
ทสจ. หนองคาย

น�ยวิวัธน์ ตันเสรี
ทสจ. หนองบัวลำาภู

น�ยมิตรชัย อ�นันทนสกุล
ทสจ. อ่างทอง

น�ยอภิชัย เชียร์ศิริกุล
ทสจ. อุดรธานี

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด
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น�ยสันติ บันเทิงวิจิตร
ทสจ. อุตรดิตถ

น�ยชัชว�ลย์ พิศดำ�ขำ�
ทสจ. อุทัยธานี

น�ยธัญญ� เนติธรรมกุล
ทสจ. อุบลราชธานี

น�ยสมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย
ทสจ. อำานาจเจริญ

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด





ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวม
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แผนภูมิโครงสร้างสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

หน่วยงานในสังกัดตาม 
กฎกระทรวง

หน่วยงานในสังกัด 
ตามกฎกระทรวง

หน่วยงานจัดตั้ง
เป็นการภายใน

สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 76 จังหวัด

กลุ่มกฎหมาย

ส่วนกลาง

สำานักบริหารกลาง

สำานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

สำานักตรวจและ
ประเมินผล

สำานักแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ

สำานักความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระหว่างประเทศ

สำานักการบินอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสาร 
สนเทศและการสื่อสาร

สำานักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่ 1-16

สำานักพัฒนบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

สำานักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภากระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำานักประสานการปฏิบัติงาน
สนองพระราชดำาริและ 

กิจการพิเศษ

ส่วนภูมิภาค

กลุ่มตรวจสอบภายใน

1.1 โครงสร้างสำ นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ภาพที่ 1.1 แผนภูมิโครงสร้างสำ นักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบ่งส่วนราชการสำานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2554
หน่วยงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.	กลุ่มกฎหมาย	(กกม.)	มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ด�าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง และอาญา งานคดี

ปกครอง และงานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เสนอความเห็นและให้ค�าปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 4. ศกึษา พจิารณา ปรับปรงุ และพัฒนากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ให้มปีระสทิธภิาพและสอดคล้อง 

กับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กฎกระทรวง
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2.	กลุ่มตรวจสอบภายใน	(กตน.) มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี ของส�านักงานปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพร.) มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบราชการภายในส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส�านักงานปลัด 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  3. ประสานและด�าเนนิการเกีย่วกบัการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานใน

สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง
4.	สำานักบริหารกลาง	(สบก.) มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ด�าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป งานสารบรรณ งานช่วยอ�านวยการ และงานเลขานุการของ 

ส�านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3. ด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 4. ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5. กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้บริหารกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. ด�าเนินการอื่นใดที่มิได้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ในส�านักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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5.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ศทส.)	มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบสารสนเทศ รวมทั้งให้ค�าปรึกษา แนะน�า และ 

ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6.	สำานักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	(สกบ.)	มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7.	สำานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	(สบร.) มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ด�าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ 

แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ รวมทั้งจัดท�าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการแก้ไขปัญหา 

การบุกรุกที่ดินของรัฐ

 2. ศกึษา วเิคราะห์ เพือ่เสนอแนะให้มมีาตรการในการป้องกนัและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทีด่นิ

ของรัฐ

 3. ประสานนโยบายและการปฏบิตักิบัหน่วยงานของรัฐทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8.	สำานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	(สรป.)

มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ก�าหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ  

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการเข้าร่วมในพันธกรณี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

  3. ด�าเนินการและประสานการด�าเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 

  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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9.	สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค	(สสภ.)ที่	1	–	16 มอี�านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้
  1. จัดท�าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  2. ประสานการด�าเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมระดับภาค
  3. จัดท�ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาค
  4. จัดท�าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค
  5. เสนอแนะและให้ค�าปรึกษาทางวิชาการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริม
ศกัยภาพของส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินงานด้านการจดัการสิง่แวดล้อม
  6. ตดิตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัคณุภาพส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ประสานการด�าเนนิการเหตุฉุกเฉินด้านสิง่
แวดล้อม
  7. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รวมทั้งฝึกอบรม 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

10.	สำานักตรวจและประเมินผล	(สตป.) มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. ศกึษา วเิคราะห์ และจดัท�าแผนการตรวจราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
 2. สนบัสนนุการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ�าปี และแผนการตรวจราชการแบบบรูณาการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ และจัดท�าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจราชการเพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ร่วมติดตาม และสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจ 
ราชการและการตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์
 5. จัดท�ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเมินผล แผนงาน และโครงการในการตรวจราชการ
 6. รับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้น และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
 7. สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจัดท�ารายงานผลหรือความคืบหน้า พร้อมความเห็นเสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชา
 8. ก�ากับ เร่งรัด และติดตามการน�าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้รับจาการตรวจราชการ รวมทั้งเรื่องร้องเรียน
และร้องทุกข์ไปสู่การปฏิบัติ
 9. สนบัสนนุการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ�ากระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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11.	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร ์(สนย.) มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. จดัท�าและพฒันาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏบิติัราชการของส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับนโยบาย และแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�าข้อมูล เพื่อเสนอแนะในการก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อก�าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ  
รวมทัง้จดัท�าและประสานแผนการปฏบัิติงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ด�าเนนิการเกีย่วกบังบประมาณของหน่วยงานในสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ประสานการด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามกรอบภารกิจหน้าท่ีของ 
ผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา (ปคร.) และตดิตามผลการด�าเนนิงานตามมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวกบักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

12.	สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	(ทสจ.)	76	จังหวัด มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 1. จดัท�าแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมของจังหวดัและแผนปฏบิติัการเพ่ือการจัดการคณุภาพส่ิงแวดล้อม
ในระดับจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 2. ด�าเนนิตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวน กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วย
เลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับหมาย
 3. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ก�ากับดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ และบ�ารุงรักษาระบบเตือนภัยเกี่ยวกับทรัพยากรน�้า 
ในระดับจังหวัด รวมท้ังประสานการจัดท�าแผนปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
 4. ก�ากับดูแลการประกอบกิจการน�้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน�้าบาดาล และกิจการน�้าประปา
 5.  ส่งเสรมิ เผยแพร่ และสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสงวน อนรุกัษ์ และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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มุ่งมั่นอำานวยการให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
๑. อำานวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในกำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำา 
 แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
๒. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ประสานความร่วมมือในการดำาเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทุกระดับ
๔. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำาหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ 
 และการบริการประชาชน

ค่านิยมองค์กร
รวมน้ำาใจ ใฝ่คุณธรรม นำาสู่ความเป็นเลิศ

 
R Responsilibity หมายถึง รับผิดชอบต่องาน
E  Enthusiasm หมายถึง กระตือรือร้น และว่องไวในการทำางาน
S Service mind หมายถึง มีจิตใจที่บริการ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
O Open minded หมายถึง ใจกว้าง ข้าราชการของสำานักงานปลัดกระทรวง
   ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ต้องมีจติใจ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ มีมนษุยสมัพนัธ์
U  Unity หมายถึง มีเอกภาพ ข้าราชการของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม ต้องมีความสามารถ ทำางานเป็นทีม มีความสามัคคี
R Result หมายถึง ผลลัพธ์ของงาน เน้นให้ผลลัพธ์ของงานบรรลุเป้าหมาย ยึดหลักพอเพียง
C Courage หมายถึง กล้าหาญ ข้าราชการของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม กล้ายืนหยัดกระทำาในสิ่งที่ถูกต้อง
E Equity หมายถึง เป็นธรรม เที่ยงตรง และเสมอภาค
S Sample หมายถึง เป็นข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

ค่านิยมร่วมของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ค่านิยมร่วมของสำานักงานปลัด   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “RESOURCES”
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    1.3 ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของ สป.ทส.

  1.	 ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการการใช้ประโยชน์ทีดิ่นของรัฐอย่างเป็นธรรมและยัง่ยนื ให้ความส�าคญักับ 

  การก�ากับ ติดตามและเร่งรัดการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งเจรจาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 

  เกี่ยวกับท่ีดินของรัฐ โดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ 

  ที่ดินของรัฐระหว่างบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ ให้ได้ข้อยุติหรือคลี่คลายบรรเทาเบาบางลงตามมาตรการ 

  และหลักเกณฑ์ของ กบร. เรื่องการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ เรื่องขั้นตอน 

  และวิธีการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ตลอดจนกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล�้าของสังคมลดข้อขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

  สร้างโอกาสให้แก่คนยากจนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

  2.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการพิบัติภัย	 สร้างความตระหนักและความพร้อมรับมือกับภัย 

  ธรรมชาต ิ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ 

  จากภยัธรรมชาตแิละความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศรวมถงึความร่วมมอืในการลดการปล่อย 

  ก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาความมั่นคงในการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคม 

  และสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากการ 

  เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

	 	 3.	 ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสทิธภิาพการดำาเนนิการจดัการสิง่แวดล้อมภายใต้การมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน

 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค จังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน โดยการปรับปรุงกระบวนงานสร้างและพัฒนา 

 เครือข่ายให้เป็นเครือข่ายที่มีบทบาทและภารกิจที่ชัดเจนในการติดตามตรวจสอบ รักษา ฟื้นฟูคุณภาพน�้า 

 และพัฒนาการน�าเสนอข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้าในแต่ละภูมิภาค ให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายผ่าน 

 ช่องการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการให้ 

 สามารถบริการได้อย่างทั่วถึง ด้วยการประสานความร่วมมือเพ่ือให้มีการใช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

 ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการมีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 	 4.	 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพขององค์การบูรณาการความร่วมมือในการดำาเนินภารกิจด้านการ 

	 	 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายด้านการจัดการ 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับแนวคิดการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชน องค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ 

  และกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรชุมชน 

  เป็นแกนหลักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีภาครัฐ องค์กร เอกชน และภาคีอื่นๆ 

  เป็นหน่วยงานหนุนเสริม สนับสนุนให้มีกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรเอกชน 

  ระดับต่างๆ โดยมีสัดส่วนท่ีเท่ากันเพื่อเป็นกลไกการท�างานร่วมกัน ทั้งในการวางแผน ปฏิบัติการ และ 

  ติดตาม สนับสนุนการด�าเนินงานในด้านต่างๆ พัฒนาและปรับปรุงกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

  และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม ให้สามารถขับเคลื่อนได้ผลจริงในทางปฏิบัติ 



รายงานประจ�าปี 2555
46

1.4 เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของสำ นักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำ ปี 2555
ตารางที่	1.1 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของ สป.ทส. กับงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ สป.ทส.

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
ของ สป.ทส.

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่	1
บริหารจัดการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน

1.1 ประสานและด�าเนนิการแกไ้ขปญัหา
ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
1.2 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์
ที่ ดินของรัฐเพื่อแก้ ไขปัญหาความ
ยากจน

- ส�านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่	2
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ สร้างความตระหนัก
และความพร้อมรับมือกับภัย
ธรรมชาติ

2.1 โครงการพัฒนาศูนย์เตือนภัยสิ่ง
แวดล้อมระดับภาค
2.2 โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่
วิกฤต

- ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

- ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-3 
และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 8 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง แม่ฮ่องสอน 
ล�าพูน พะเยา แพร่และน่าน

ยุทธศาสตร์ที่	3
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนิน
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3.1 สนับสนุนการบินส�ารวจ ตรวจตรา  
เฝ ้าระวัง เพื่อป ้องกันและอนุ รักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2 การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริม
สร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง

3.2.1 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน�า้คลอง
สาธารณะ เขตพื้นที่มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง
3.2.2 สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แก่ประชาชน
และเยาวชน
3.3 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้าน
สิ่งแวดล้อมระดับภาคเข้าสู ่มาตรฐาน
สากล (ISO 17025)

- ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

- ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 
(ชลบุรี) ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
- ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 
(ชลบุรี) 

- ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

- ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16

ยุทธศาสตร์ที่	4
เสริมสร้างศักยภาพขององค์การ 
บรูณาการความรว่มมอืในการ 
ด�าเนินภารกิจด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.2 อ�านวยการบริหารจัดการ
4.3 พัฒนาเพื่อการตรวจราชการและ
ก�ากับ ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงาน

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ส�านักตรวจและประเมินผล
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1.5 อัตรากำ ลังเจ้าหน้าที่ ของ สป.ทส. จำ แนกตาม สำ นัก/ศูนย์/กลุ่ม

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของ	
สป.ทส.

งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ

4.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

4.5 โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว
4.6 การเจรจาและประชุม 
นานาชาติด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ส�านักพัฒนบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

- ส�านักความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ

ตารางที่	1.2	แสดงอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ ของ สป.ทส. จ�าแนกตาม ส�านัก/ศูนย์/กลุ่ม

หมายเหตุ		 * เป็นอัตราก�าลังช่วยราชการจาก สบก. สตป. และ กพร. 
       * * เป็นอัตราก�าลังช่วยราชการจาก ศทส.

หน่วยงาน	 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ รวม

กรอบอัตรา ปฏิบัติจริง กรอบอัตรา ปฏิบัติจริง กรอบอัตรา ปฏิบัติจริง กรอบอัตรา ปฏิบัติจริง

อัตรากำาลังส่วนกลาง 517 454 88 86 286 268 891 808

1. ผู้บริหาร 12 12 - - - - 12 12

2. สบก. 63 44 - - 55 48 118 92

3. สนย. 22 22 - - 33 30 55 52

4. สตป. 20 20 - - 19 19 39 39

5. สบร. 26 24 1 1 12 10 39 35

6. สกบ. 20 19 22 22 21 21 62 63

7. สรป. 17 14 - - 16 15 33 29

8. ศทส. 24 15 2 2 14 9 40 26

9. กกม. 8 8 - - 4 4 12 12

10. กพร. 7 6 - - 14 14 21 20

11. กตน. 8 5 - - 5 4 13 9

12. สพบ.* - 3 - - - - - 3

13. ศบร.** - 2 - - - 3 - 5

14. สสภ. 1 – 16 290 260 63 61 93 91 446 412

อัตรากำาลังส่วนภูมิภาค 1,404 1,342 - - 174 174 1,578 1,516

15. ทสจ. 76 จังหวัด 1,404 1,342 - - 174 174 1,578 1,518

รวม 1,921 1,796 88 86 460 442 2,469 2,324
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ภาพที่	1.2	กราฟแสดงอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.6 งบประมาณรายจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำ ปี พ.ศ. 2555
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	พ.ศ.	2555
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร 

งบประมาณ จ�านวน 1,253.2407 ล้านบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบังบประมาณปี 2554 ได้รบัจดัสรรงบประมาณจ�านวน 

1,264.9043 ล้านบาท จะเห็นว่าได้รับงบประมาณลดลง จ�านวน 11.6636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 ท้ังนี ้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2555 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2554 จ�าแนกตามหมวดราย

จ่าย สรุปดังนี้
	 เปรียบเทียบงบประมาณปี	พ.ศ.	2555	และงบประมาณปี	พ.ศ.	2554	จำาแนกตามหมวดรายจ่าย	

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี	2555 งบประมาณปี	2554
+เพิ่ม/-ลด	 
(ล้านบาท)

+เพิ่ม/-ลด
(คิดเป็น%)

งบบุคลากร 753.2555 732.2859 20.9696 2.86%

งบด�าเนินการ 274.1335 279.5514 -5.4179 -1.94%

งบลงทุน 64.8000 200.8820 -136.0820 -67.74%

งบอุดหนุน 0.7625 0.8750 -0.1125 -12.86%

งบรายจ่ายอื่น 160.2892 51.3100 108.9792 212.3936%

รวมทั้งสิ้น 1,253.2407 1,264.9043 -11.6636 -0.92%

ข้�ร�ชก�ร

พนักง�นร�ชก�ร

ลูกจ้�งประจำ�

460

88

1,921

ตารางที่	1.3 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2554 จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	2555

งบประมาณประจำาปี	 พ.ศ.	 2555	 จำาแนกตามเป้าหมายการให้บริการของสำานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่	1.4	แสดงงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2555 จ�าแนกตามเป้าหมายการให้บริการ

เป้าหมายการให้บริการของ	สป.ทส. งบประมาณ	(ล้านบาท)

เป้าหมายที่	1	
ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหารและอ�านวยการอย่างเท่าเทียม

1,253.2407

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,253.2407

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	2555

       รายงานสถานะเบิกจ่ายงบประมาณของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางที่	1.5 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภทรายจ่าย
วงเงินงบประมาณ	

(ล้านบาท)
ยอดเบิกจ่าย
(ล้านบาท)

%	การเบิกจ่าย
คงเหลือ

(ล้านบาท)

รายจ่ายงบประมาณปี 2555 1,253.2407 1,098.4450 87.65% 154.7957

งบรายจ่ายประจ�า 1,188.4407 1,094.7946 92.12% 93.6461

งบลงทุน 64.8000 3.6504 5.63% 61.1496

งบรายจ่ายเหลื่อมปี (งบปี 2554) 226.6880 200.6047 88.49% 26.0837

											รวมทั้งสิ้น 2,733.1694 2,397.4947 87.72% 335.6747

ร�ยจ�ยงบประม�ณปี 2555
1,098.45

200,6047
3.6504

1,094.79

หนวย : ล้�นบ�ท

งบร�ยจ�ยประจำ�ปี

งบลงทุน

งบร�ยจ�ยเหลื่อมปี (งบปี 2554)

ภาพที่	1.3	กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ	2555





ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ
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2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการปี 2555
 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครอบคลุม  2  มิติ  คือ
  มิติที่		1		มิติภายนอก
  มิติที่		2		มิติภายใน
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
(Self Assessment Report  : SAR) ได้คะแนน 3.6825 ตามตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ดังนี้

ตารางที่	2.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการ

หน่วยวดั
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ

ดำาเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงนำ้าหนัก

มิติที่	1	มิติภายนอก	(นำ้าหนัก	:	ร้อยละ	70)

การประเมินด้านประสิทธิผล	(ผลลัพธ์และผลผลิต)	(นำ้าหนัก	:	ร้อยละ	60)

ตัวชีวั้ดท่ี	1 ระดบัความส�าเรจ็
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนกั 
ในการบรรลุ เ ป ้ าหมาย 
ตามแผนปฏิบั ติราชการ
ของกระทรวงและนโยบาย
ส�าคัญ/พิเศษของรัฐบาล

ระดับ 25 1 2 3 4 5 2.5128 2.5128 0.6282

ตัวชี้วัดที่ 	 2 ระดับความ
ส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น�้าหนักในการด�าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกนั
ระหว่างกระทรวง

ระดับ 10 1 2 3 4 5 2.7682 2.7682 0.2768

ตัวชี้วัดที่	 4	 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจ
หลักของกรมหรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัดที่	 4.1จ�านวนพื้นที่
วิกฤตเป้าหมายที่ได้รับการ
ปรบัปรุงคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ระดับ 9 1 2 3 4 5 5 5 0.4500
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ตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด

นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5

ผลการ

ดำาเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงนำ้าหนัก

ตวัชีว้ดัที	่		4.2		 ระดบัความส�าเรจ็ 

ของการส่งเสริมและสร้าง 

เครือข ่ายด ้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับ 8 1 2 3 4 5 4.8 4.8 0.3840

ตัวช้ีวัดที่	 4.3 ระดับความ 

ส�าเร็จในการตดิตามประเมนิ 

ผลกา รด� า เ นิ น ก า รต าม

นโยบายและยุทธศาสตร ์

ของกระทรวง 

ระดับ 8 1 2 3 4 5 5 5 0.4000

การประเมินด้านคุณภาพ	(นำ้าหนัก:	ร้อยละ	10)

ตัวชี้วัดที่ 	 5 ร ้อยละของ

ระดบัความพึงพอใจของผูร้บั

บริการ

ร้อยละ 7 65 70 75 80 85 87.71 5 0.3500

ตัวชี้วัดที่ 	 6 ร ้อยละของ

ระดับความพึงพอใจของผู ้

ก�าหนดนโยบาย

ร้อยละ 3 65 70 75 80 85 ส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ส�ารวจ

มิติที่	2	มิติภายใน	(นำ้าหนัก	:	ร้อยละ	30)

การประเมินด้านประสิทธิภาพ	(นำ้าหนัก	:	ร้อยละ	15)

ตัวชี้วัดที่ 	 7 ระดับความ

ส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ 3 1 2 3 4 5 5 5 0.1500

ตัวชี้วัดที่	 8  ร้อยละความ

ส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณตามแผน

ร้อยละ 2.5 85 87.50 90 92.50 95 89.35 2.74 0.0685

ตัวชี้วัดที่	 9  ร้อยละการ

เบิกจ ่ายเงินงบประมาณ 

รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 1 70 71 72 73 74 5.05 1* 0.0100
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ตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด

นำ้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4 5 ผลการ

ดำาเนินงาน

ค่าคะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงนำ้าหนัก

ตัวชี้วัดที่	 10 ร้อยละการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณในภาพ

รวม

ร้อยละ 1.5 91 92 93 94 95 87.64 1* 0.0150

ตัวชี้วัดที่	 	 11 ระดับความ

ส�าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ 

ท� า ได้จริ ง เปรียบเทียบกับ 

เป้าหมายผลผลิตตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

ตัวชี้วัดที่	12 ระดับความ

ส�าเร็จของการด�าเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน

ของส่วนราชการ

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5 0.1000

การประเมินด้านการพัฒนาองค์การ	(	นำ้าหนัก	:	ร้อยละ	15)

ตัวชีว้ดัที	่13 ระดบัความส�าเรจ็

ของการพัฒนาสมรรถนะ 

ของบุคลากร

ระดับ 5 1 2 3 4 5 2 2 0.1000

ตัวชี้วัดที่	14	ระดับความ

ส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง

สารสนเทศ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 	 15	 ระดับความ

ส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองค์การ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5 0.2500

รวม 100 คะแนนผลการดำาเนินงาน *3.6825

หมายเหตุ	 : *คะแนนดังกล่าวเป็นการประเมินของส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งต้องรอผลการตรวจประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ก่อน จึงจะถือ
เป็นคะแนนที่ถูกต้อง
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2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ของสำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมปี 2555 

1.1	 ประสานและดำาเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดให้  
ส�านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (สบร.) ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) มีอ�านาจหน้าที่ประสานนโยบายการ
ปฏิบัติระหว่างหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ค�าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

บรหิารจัดการการใช้ประโยชน์ทีด่นิของรฐัอย่างเป็นธรรม 
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

 ผลการดำาเนินงาน	 ก�ากับ ติดตาม และเร่งรัด
การด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว รวมท้ังเจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งเก่ียวกับที่ดินของรัฐ โดยการประสาน
กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาข้อพิพาท/ 
ข้อขัดแย้งเก่ียวกับที่ดินของรัฐระหว่างบุคคลกับหน่วยงาน 
ของรัฐ ให้ได ้ข ้อยุติหรือคลี่คลายบรรเทาเบาบางลง 
ตามมาตรการและหลักเกณฑ์ของ กบร. เรื่อง การพิสูจน์
สิทธิการครอบครองท่ีดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 

รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ตลอดจนกระบวนการอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่มีปัญหาข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งเกี่ยวข้องจ�านวน 221 เรื่อง    

เงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ

   การสนบัสนนุเชงินโยบายและความทนัสมยัของกฎ ระเบยีบและมาตรการ และประสทิธภิาพการใช้ก�ากับ 

การปฏิบัติงาน



รายงานประจ�าปี 2555
56

  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ 

กบร. จงัหวัด ในพืน้ทีร่วม 12 จงัหวดั จ�านวน 1,970 คน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและหลักเกณฑ์

ของ กบร. อย่างเข้าถึงตัวบุคคลและประเด็นปัญหา 

มากยิ่งขึ้น

  ประชาชนที่มีปัญหาข้อพิพาท/ข้อโต้แย้ง

เกีย่วกบัการครอบครองทีดิ่นของบคุคลในเขตทีดิ่นของ

รัฐได้รับการแก้ไขปัญหาตามมาตรการและหลักเกณฑ์

ของ กบร. อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

1.2	 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน ์
ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547  

ได้เห็นชอบในหลักการตามแนวทางและข้ันตอนการ
ด�าเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
ที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
(กบร.) เสนอ ซึง่มีขัน้ตอนการส�ารวจและจดัท�าแผนทีท่าง
กายภาพ การพสิจูน์สทิธกิารครอบครองทีด่นิโดยอาศยั
ผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และการ
ก�ากับ ดแูลและเร่งรดัตดิตามผล เพือ่ให้นโยบายรฐับาล
บรรลุผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม ประชาชนผู้ยากจนมีที่ดิน
ท�ากินอย่างถกูต้องและเป็นธรรม อันเป็นการสอดรบักับ
การปกครองในระบบนิติรัฐที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นใน
สงัคมให้อยูร่่วมกนัด้วยความสมานฉนัท์ และจะเป็นการ
กระตุ ้นเศรษฐกิจให้เกิดความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำาเนินงาน  จดัท�าระวางแผนท่ีและอ่านแปล  
ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคล 
ในเขตทีด่นิของรฐั จ�านวน 126 ระวาง รวมทัง้จดัประชมุ
สัมมนามาตรการและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) รายจังหวัด 
12 จังหวัด แก่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร. จังหวัด) และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
และหลักเกณฑ์ของ กบร. รวมท้ังรับทราบปัญหา
อุปสรรคในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 

	 ผลลัพธ์ที่ได้
  หน่วยงานของรัฐมีหลักฐานแผนท่ีภาพถ่าย

ทางอากาศ ใช้ประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง 

ที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จ�านวน 126 ระวาง  

คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 315,000 ไร่ซ่ึงจะน�าไปสู ่

การจัดหาที่ดินของรัฐให้ประชาชนท�ากินอย่างมี

ประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี
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	 ปัญหาอุปสรรค 
	  ปัญหาการด�าเนินงานจัดท�าระวางแผนที่

และอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศต้องใช้

เวลานาน เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดในเรื่องเครื่องมือและ

บุคลากรส�าหรับการจัดท�าระวางแผนที่และอ่าน 

แปลฯ โดยส�านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

ต้องอาศยักลไกของหน่วยงานอ่ืนท่ีเป็นองค์กรภายนอก

ในการจัดท�าระวางแผนที่และการอ่าน แปลฯ  

  หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดที่ท�า

หน้าที่ใน กบร. จังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและหลักเกณฑ์

ของ กบร. รวมทัง้มกีารโยกย้ายและสบัเปลีย่นต�าแหน่ง

หน้าท่ีอยูเ่สมอ ท�าให้ขาดความต่อเนือ่งในการแก้ไขปัญหา

  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ด�าเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศใน

แต่ละหน่วยงานมีความรู้และทักษะในการอ่าน แปลฯ 

ที่แตกต่างกัน ท�าให้ขาดความเป็นเอกภาพในการอ่าน

แปลฯซึ่งอาจจะท�าให้ขาดความน่าเชื่อถือในผลการอ่าน 

แปลฯ ได้

 เงื่อนไขความสำาเร็จ
   อัตราก�าลังข้าราชการของ สบร. ในการ

ด�าเนินงานอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือ

ประกอบการพิสูจน์สิทธิฯ ตามมาตรการของ กบร. 

ต้องเพยีงพอและสามารถรองรบักบังานแก้ไขปัญหาข้อ

พิพาทอย่างเหมาะสม

  การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ

ของ กบร. โดยการจัดประชุมสัมมนามาตรการและ

หลกัเกณฑ์ของ กบร. และการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิ

การของคณะอนกุรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศต้อง 

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรค	และเงื่อนไขความสำาเร็จ 
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2.1 โครงการพฒันาศูนย์เตอืนภัยมลพษิ 
สิ่งแวดล้อมระดับภาค 
 ปัญหาวกิฤตมลพษิด้านสิง่แวดล้อม ในปัจจุบนัมี
ความรนุแรงหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรอาศยั
อยู่หนาแน่น และมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท�าให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคม จึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนิน
การป้องกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปัญหามลพิษ
ไว้ล่วงหน้าก่อนท่ีจะเกิดปัญหารุนแรง ซึ่งในการจัดการ
คุณภาพสิง่แวดล้อมในปัจจบัุน ได้น�าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านอัตราก�าลังบุคลากร งบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ์ 
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 จึงได้จัดท�าโครงการ
พัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค โดย
มีวัตถุประสงค์ 

 1) เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย ม ล พิ ษ ด ้ า น 
สิ่งแวดล้อมส�าหรับเป็นศูนย์เครือข่ายในระดับภูมิภาคที ่
เชื่อมโยงและสามารถบูรณาการระบบเครือข่ายด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมกบัศนูย์ปฏบิตักิารของ
ส่วนกลาง 
 2)  เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ สร้างความ
ตระหนักและความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ

มลพษิสิง่แวดล้อม ในระดบัภมูภิาค ส�าหรับการเฝ้าระวงั
แจ้งเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน�้า ให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที 
 3) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษ
 ผลการดำาเนินงาน
 ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 - 16 สังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการจัดการ
สิ่ งแวดล ้อมระดับภูมิภาค ตามพื้นที่ลุ ่มน�้าหลัก
ทั่วประเทศ เนื่องจากใกล้ชิดกับพื้นที่และปัญหา
สามารถที่จะประสานการด�าเนินงานจัดการคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ที ่และจงัหวดัได้อย่างทนัท่วงที  
 ในปีงบประมาณ 2555 ส�านักงานส่ิงแวดล้อม
ภาคที่ 1 -16 ได้รับงบประมาณส�าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการพัฒนาศูนย์เตือนภัยสิ่งแวดล้อมจ�านวน 
8.7734 ล้านบาท โดยด�าเนินการติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการและ
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เพิม่ประสทิธภิาพในการดแูล บ�ารุงรกัษาสถานตีรวจวดั 
คุณภาพน�้ าอัตโนมัติ  ศูนย ์ เตือนภัยมลพิษด ้าน 
สิง่แวดล้อมและระบบเตอืนภัย เสรมิสร้างศักยภาพของ
บุคลากร และเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและเตือนภัย  
โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายไตรภาคี ภาครัฐ 
ประชาชน และเอกชน ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย
มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร ในการดูแล บ�ารุงรักษาระบบเตือนภัย 
ด้านสิง่แวดล้อมระดบัภาค จดัท�าและพฒันาระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค พัฒนา
ระบบเตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเช่ือมโยงข้อมูล
คุณภาพน�้าจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน�้าอัตโนมัติใน
ล�าน�้าสายหลักที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือแสดงผลข้อมูลการตรวจวัด 
คณุภาพน�า้ในลักษณะ Real Time พร้อมท้ังการเตอืนภยั 
เมื่อเกิดวิกฤตเหตุการณ์น�้าเน่าเสียมายังห้องศูนย์
เตือนภัยมลพิษด ้านสิ่งแวดล ้อมของส�านักงานฯ  
และเตือนภัยไปยังเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน�้าทั้ง 
ภาครฐั และประชาชนในพืน้ที ่เพือ่ให้ประชาชน ชมุชน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
และสามารถอาศยัอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่มีีความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สิน

	 ผลลัพธ์ที่ได้
 u เครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายสามารถน�าข้อมูล
คุณภาพน�้าจากระบบเตือนภัยมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน แก้ไขมลพิษทางน�้าได้ทัน
เหตุการณ์
 u ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้รับการ
แจ้งเตอืนภยัมลพษิทางน�า้ก่อนเกิดเหต ุเพือ่ป้องกนั และลด 
ความสญูเสยีอนัเนือ่งมาจากผลกระทบสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้
 u มีระบบเฝ ้าระวังและเตือนภัยมลพิษด ้าน 
สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายใน
ระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพ
 u เกดิความร่วมมอืระหว่างเครอืข่ายภาครฐั เอกชน 
ประชาชน ในการดแูลรกัษาคณุภาพน�า้ในแหล่งน�า้
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ขั้นตอนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

แจ้งเตือนผู้ที่ได้รับผลกระทบ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนบริเวณพื้นที่ติดตั้ง
ชุดตรวจสอบเตือนภัย

ระดับวิกฤต	(Critical	Level)
DO	น้อยกว่า	1	มิลลิกรัมต่อลิตร
pH	น้อยกว่า	5	หรือมากกว่า	9

EC	ตั้งแต่	2,000

ระดับการเตือน	(Warning	Level)
DO	น้อยกว่า	2	มิลลิกรัมต่อลิตร

pH	น้อยกว่า	5.5	หรือมากกว่า	8.5
EC	ตั้งแต่	1,500

SMS	แจ้งเตือนไปยัง
โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่

ฐานข้อมูลสำานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค

	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์	

สูบนำ้าจากแหล่งนำ้าขึ้นตรวจวัด
อัตโนมัติทุกๆ	30	นาที

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพนำ้า

1. หัววัดความน�าไฟฟ้า (EC)

2. หัววัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ

3. หัววัดปริมาณออกซิเจนละลายน�้า (DO)

การเตือนภัยกรณี
เมื่อคุณภาพนำ้าผิดปกติ

ภาพที่	2.1	ผังการดำาเนินงานของระบบศูนย์เตือนภัย

1

2

3

4
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ประชุมชี้แจงซักซ้อมการแจ้งเตือนภัย และการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ให้เครือข่ายสถานีตรวจวัดคุณภาพน�้าอัตโนมัติ วัดจันทน์กะพ้อ

ต. บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

การตรวจวัดคณุภาพน�า้ช ีบริเวณหน้าฝายกัน้แม่น�า้ชขีองฝายร้อยเอ็ด 
หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

การพัฒนาศักยภาพ / ฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย 
บริเวณโดยรอบสถานีตรวจวัดคุณภาพน�้าอัตโนมัติสถานีพุนพินครั้งที่ 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์
ม.4 บ้านหนองจอก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ภาพการด�าเนินงานเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย เพื่อเฝ้าระวัง
และเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง ณ เทศบาลต�าบลศรีดอนไผ่

อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี

                                   การแสดงผลข้อมูลคุณภาพน�้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 3) ระบบเตอืนภยัมลพษิทางน�า้ สามารถแสดงผลข้อมลูคณุภาพน�า้ตลอด 24 ชัว่โมง และสามารถแจ้งเตอืนภยั 
ผ่านระบบข้อความสั้น (SMS) ของโทรศัพท์มือถือ มายังเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง การแสดงผลข้อมูลคุณภาพน�้า
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
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จัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางน�้า แม่น�้าบางปะกง
ระหว่างกลุ่มเครือข่ายอ�าเภอบ้านโพธิ์ และกลุ่มเครือข่ายอ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมส�านักงานเทศบาล

ต�าบลท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ปัญหา	อุปสรรค	และเงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ
ปัญหา	อุปสรรค
 1. การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน�้า ยังไม่มีการด�าเนินการที่เป็นเอกภาพชัดเจนและไม่
ครอบคลมุตลอดทัง้ลุม่น�า้ ทัง้ในด้านข้อมลูผลตรวจวดัคณุภาพน�า้ การประชาสัมพันธ์และน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังฯ จากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ 
 2. ค่าใช้จ่ายการจัดจ้างที่ปรึกษาในการดูแลระบบ การเช่าระบบสัญญาณ (lead line) มีราคาสูง
 3. ความส�าเรจ็ในการแลกเปลีย่นและน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการ การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหามลพษิ รวมถึงการแจ้งเตอืนภัยมลพษิทางน�า้ของหน่วยงานภาครฐั เอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่เครอืข่าย 
เฝ้าระวังและเตือนภัยฯ ในพื้นที่ต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นส�าคัญ 

เงื่อนไขความสำาเร็จ
 งบประมาณและบุคลากรในการด�าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ	
 1. ควรมีหน่วยงานในระดับกระทรวงให้การสนับสนุนวิชาการ เทคโนโลยี การติดตาม ประเมินผล และ
จัดสรรงบประมาณ
 2. ส�านกังานสิง่แวดล้อมภาค ควรบูรณาการกจิกรรมต่างๆ ของงานพฒันาศนูย์เตอืนภยัมลพษิสิง่แวดล้อมฯ  
เข้ากับภารกิจบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่ของหน่วยงาน
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2.2 โครงการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่วิกฤต
 ปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคใต้ แม้ทั้งสองพื้นที่มีแหล่งก�าเนิด
ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือปัญหาหลักมักเกิดจาการเผาป่า และพื้นที่เกษตร ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ 
ต้นตอปัญหามักเกิดจากหมอกควันจากแหล่งธรรมชาติในประเทศเพื่อนบ้านส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 - 3 
และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง 
แม่ฮ่องสอน ล�าพูน พะเยา แพร่ และน่าน ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่โดยการน�า
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2546 มาใช้เป็นแนวทางในการปฏบิติั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกบัภารกจิ
ของหน่วยงาน ซึง่มวีตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิการตามมาตรการควบคมุการเผาในท่ีโล่งของพ้ืนทีช่มุชนและพ้ืนที่
เกษตรกรรมเพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกัน 
และลดไฟป่า 
ผลการดำาเนินงาน	
 กรมควบคมุมลพษิ ส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่ 1 - 3 และส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ได้แก่ เชยีงราย เชยีงใหม่ ล�าปาง แม่ฮ่องสอน ล�าพนู พะเยา แพร่ และน่าน ได้ด�าเนนิ
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาหมอกควนัและไฟป่าในพืน้ทีว่กิฤต ดงันี้
 1. แจ้งเตอืนสถานการณ์หมอกควนั 
  1.1 ตดิตาม ตรวจสอบสถานการณ์คณุภาพอากาศในพ้ืนที ่8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน  และสถานการณ์
ภาคใต้ รายงานข้อมลูคณุภาพอากาศผ่านเวบ็ไซด์ ของกรมควบคุมมลพษิเป็นประจ�าทุกวนั
  1.2 ประสานแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักราชเลขาธิการ  
กรมประชาสัมพนัธ์ ผูว่้าราชการจังหวดัในพืน้ท่ีภาคเหนอืตอนบน และภาคใต้ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ส�านกังาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั ส�านกังานเกษตรจงัหวดั ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดั 
และส�านักงานสิง่แวดล้อมภาค เป็นต้น 
 2. ส่งเสรมิการด�าเนนิงานของชมุชนให้มีศกัยภาพในการบริหารจัดการหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่งในพ้ืนที่
ของตนเอง โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดอืนมกราคม – เมษายน โดยมีพืน้ทีน่�าร่องจ�านวน 5 หมูบ้่าน ได้แก่ 
1) บ้านป่าจ่ัน อ�าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 2) บ้านแป้นโป่งชยั อ�าเภอแจ้ห่ม จงัหวดัล�าปาง 3) บ้านนาบอน 
อ�าเภอเสรมิงาม จงัหวดัล�าปาง 4) บ้านพีเ้หนอื อ�าเภอบ้านหลวง จงัหวัดน่าน และ 5) บ้านร่องปอ อ�าเภอภกูามยาว 
จงัหวัดพะเยา และจะขยายผลให้ครอบคลมุทกุหมูบ้่านในพ้ืนที ่8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 
 3. ประเมนิผลกระทบของหมอกควนัต่อสขุภาพอนามยัของประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่ง โดยมกีารหารอืร่วมกบั 
กรมอนามยั ในเรือ่งการเชือ่มโยงข้อมลูสขุภาพกบัข้อมลูคณุภาพอากาศ และด�าเนนิการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
จ�านวนผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจในจังหวดัเชียงใหม่และความเข้มข้นของสารมลพษิทางอากาศ
 4. จดัท�าแผนจดัการปัญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ล่ง ปี 2555 – 2559 โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ก�าหนด
มาตรการทีส่�าคัญ อาท ิเช่น การท�าเกษตรปลอดการเผา การน�าเศษวสัดเุหลอืใช้จากการเกษตรมาใช้ประโยชน์แทน
การเผา การงดเผาในชมุชน งดเผารมิทาง การควบคมุและป้องกันการเกดิไฟป่า การจัดการไฟการเฝ้าระวงัคณุภาพ
อากาศและแจ้งเตือนสถานการณ์ เป็นต้น อยู่ระหว่างรวบรวมแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  
จาก 8 จงัหวัดภาคเหนอื 
 5. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน โดยเข้าร่วมการประชุม 
MSC Mekong ครัง้ที ่ 2  และการประชมุ TWG Mekong ครัง้ที ่ 8 ระหว่างวนัที ่ 27 – 29 กมุภาพนัธ์  2555 
ณ เมอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม และการประชมุ Sub-regional Ministerial Steering Committee on Haze (MSC)  
ครัง้ท่ี 13 และการประชมุ Technical Working Group for MSC ครัง้ที ่13 ระหว่างวนัที ่7 – 8 พฤษภาคม 2555  
ณ เมอืงบนัดาเสร ีเบกาวนั ประเทศบรไูน 
ปัญหาอปุสรรค
 1. การควบคุมการเผาในทีโ่ล่ง ขณะนีย้งัไม่ใช่ภารกจิหลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงึท�าให้ขาดการ
สนบัสนนุด้านงบประมาณและบคุลากรในการด�าเนนิงาน 
 2. การบังคบัใช้กฎหมาย เช่นการประกาศของจงัหวดัเพือ่ยบัยัง้การเผาในทีโ่ล่งในช่วงสถานการณ์หมอกควนั
ไม่สามารถด�าเนินงานได้ในทางปฏบัิตกิารอย่างจรงิจงั  
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3.1 สนับสนุนการบินส�ารวจ ตรวจตรา เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อากาศยานปฏิบัติงานบินสามารถเข้าถึงทุกพ้ืนท่ีในถ่ินทุรกันดาร ภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อน 
สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการตรวจราชการเร่งด่วนโครงการพระราชด�าริฯ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การปฏิบัติการบินเพ่ือการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยใช้แผนยทุธศาสตร์การบนิเพือ่การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ผลการดำาเนินงาน
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีผลการด�าเนินงานในการปฏิบัติงาน

เชิงบูรณาการระหว่างภาคอากาศและภาคพืน้ของส�านกัการบนิอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิประกอบกบัการใช้ข้อมูล

ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อก�าหนด 

เส้นทางปฏบิตักิารบิน (Route) และความถีก่ารบนิ (Flight Frequency) ตามระดับความเสีย่งของพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยมี 

เป้าหมายการปฏิบัติงานคือลดการบุกรุกท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ (Zero Encroachment) 

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ก�าหนดพื้นที่เป้าหมายส�าหรับปฏิบัติ

การบินปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ จ�านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 

เขือ่นศรนีครนิทร์ อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ อุทยานแห่งชาตเิขานนั อุทยานแห่งชาตเิขาหลวง อทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกโยง 

เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินการจัดการส่ิงแวดล้อมภายใต้
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
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และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีจ�านวน 4,789,055 ไร่ โดยมีผลลัพธ์การปฏิบัติงานคือ 

จ�านวนการบุกรุกท�าลายพื้นที่ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์ ดังตารางต่อไปนี้

พื้นที่เป้าหมายประจำาปี 2555 ผลการตรวจพบการบุกรุกทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ ( ไร่ )

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม

1) อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 366 141 47 5 4 0 563

2) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 19 21 11 0 0 0.25 51.25

3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 0 0 15 0 0 0 15

4) อุทยานแห่งชาติเขานัน 47 6 18 46 20 0 137

5) อุทยานแห่งชาติน้ำาตกโยง 35 61 9 16 0 0 121

6) อุทยานแห่งชาติเขาหลวง 7 3 4 13 0 0 27

รวม 474 232 104 80 24 0.25

แผนภูมิแสดงจำานวนพื้นที่แสดงจำานวนพื้นที่บุกรุกในพื้นที่เป้าหมาย	ปีพ.ศ.	2555	(เดือน	มี.ค.-	ส.ค.)

 นอกจากนี้ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายนอก อาทิ  
การสนับสนุนอากาศยานในการขนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบภัยร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, การสนับสนุน
อากาศยานในการส�ารวจพืน้ทีเ่สีย่งภยัดนิน�า้ท่วมโคลนถล่มร่วมกบักรมทรพัยากรธรณ ีและการสนบัสนนุอากาศยาน
ในการส�ารวจสตัว์ทะเลหายากร่วมกบักรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นต้น โดยมชีัว่โมงปฏบิตักิารบนิรวมทัง้สิน้ 
1,504:50 ชั่วโมง แบ่งเป็น
 1) ปฏิบตักิารบนิตรวจปราบปรามร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ในพื้นที่เป้าหมาย 370:50 ชั่วโมง
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 2) ปฏิบัติการบินลาดตระเวนป้องปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 202:15 ชั่วโมง  
 3) แผนปฏิบัติการบินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ กิจกรรมพิเศษ ฝึกบินมาตรฐานและ 
  บินทวนประจ�าปีและการบินสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการตรวจราชการเร่งด่วน 688:50 ชั่วโมง  
 4) ปฏิบัติการบินกู้ภัยและเหตุฉุกเฉิน 209:35 ชั่วโมง และ
 5) ปฏิบัติการบินตรวจสอบติดตามประเมินผลในพื้นที่ที่เคยตรวจพบการกระท�าความผิด 33:20 ชั่วโมง      
 เป้าหมายทีส่�าคญัต่อไปของส�านกัการบินอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติคอื การขยายการบรูณาการความร่วมมอื
ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านการน�าเสนอโครงการปฏิบัติการบินเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก

ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติที่ต้นเหตุ ด้วยการป้องกันการบุกรุกให้เป็นศูนย์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 ส�านักการบิน

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตไิด้น�าเสนอโครงการและได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) อันเป็นการเสริมสร้างการแนวทางการมีส่วนร่วมจาก

ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาทรัพยากรของชาติให้คงอยู่สืบไป

ปัญหาอุปสรรคและเงื่อนไขความสำาเร็จ
 ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ประมาณ 108 ล้านไร่ (เป็นป่าอนุรักษ์ 68 ล้านไร่ ป่าสงวน 

38 ล้านไร่ ที่เหลืออีก 2 ล้านไร่เป็นป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ส.ป.ก. ,กรมธนารักษ์ และ

พ้ืนที่ภายใต้การดูแลของทหาร เป็นต้น) ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ปฏิบัติการบินคุ้มครองพื้นที ่

เป้าหมาย 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 4,789,055 ล้านไร่ หรือเพียงร้อยละ 4.3 ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามยัง

มพีืน้ท่ีป่าไม้ของประเทศไทยมอียูอ่กีกว่าร้อยล้านไร่ ซึง่หากต้องการให้ปฏบิตักิารบนิคลอบคลมุพืน้ทีป่่าไม้ทัง้หมดท่ัว

ประเทศ จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ ประมาณ 108 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายปฏิบัติการบินเฉลี่ยเพียงไร่ละ 1 บาท 
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เงื่อนไขความสำาเร็จ
 1. การปฏบิตัเิพือ่การแก้ไขปัญหาการบกุรกุท�าลายทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ จ�าเป็นต้องมีการ
ปฏิบตังิานทีมุ่่งเน้นการบรูณาการร่วมกนัอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาคพืน้และภาคอากาศ รวมถงึการมส่ีวนร่วม
ของภาคประชาชนในพื้นที่ 
 2. การบรูณาการให้เกดิรปูธรรมทีช่ดัเจนตามเป้าประสงค์ ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จึงจ�าเป็นต้องมคีวามเข้าใจ
ในบทบาทของตนเองอย่างชดัเจน รวมถึงมวีสิยัทศัน์ในการปฏบิตังิานเชงิบรูณาการร่วมกนั เพือ่ให้งานทีป่ฏบิตับิรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้
 3. เสนอโครงการเชงิบรูณาการความร่วมมอืภาคพืน้และภาคอากาศในการปกป้องคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ให้แก่บรษิทัเอกชนต่าง ๆ  เพือ่ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุโครงการ อนัเป็นการประชาสมัพนัธ์
ตามโครงการด้าน CSR ของบริษัท

3.2 การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง

 3.2.1	 โครงการเฝ ้าระวังคุณภาพนำ้ าคลอง

สาธารณะ	 เขตพื้นท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง
 จังหวัดระยองมีแหล่งก�าเนิดมลพิษอยู ่เป็น
จ�านวนมาก โดยเฉพาะแหล่งก�าเนิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม จ�านวน 1,704 แห่ง เป็นโรงงานนอกเขต
นคิมอตุสาหกรรม 1,259 แห่ง ในเขตนคิมอตุสาหกรรม 
330 แห่ง และเขตประกอบการอตุสาหกรรม 115 แห่ง 
ซึง่พืน้ทีอ่�าเภอเมือง จงัหวดัระยอง มโีรงงานอตุสาหกรรม
ตั้งอยู่มากที่สุด จ�านวน 585 แห่ง นอกจากนี้จังหวัด
ระยองยงัมแีหล่งก�าเนดิมลพษิอืน่ๆ เช่น โรงโม่ เหมอืง 
สถานที่บ�าบัดน�้าเสีย สถานท่ีก�าจัดกากของเสีย และ 
คลงัน�า้มนั รวมทัง้ปัญหามลพษิทีเ่กดิจากการคมนาคม
ขนส่ง ปัญหาการลกัลอบท้ิงของเสยี เป็นต้น คลองจดัเป็น
แหล่งน�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภค การเกษตร การประมง 
และการอตุสาหกรรมท่ีส�าคญั หากคณุภาพน�า้ในคลองมี

ปัญหาย่อมท�าให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพอนามัยของประชาชนผูใ้ช้น�า้ได้ จงัหวดัระยองมคีลองท่ีส�าคญั เช่น คลองตากวน   
คลองชากหมาก คลองบางเบิด คลองบางกระพรุน เป็นต้น หากมกีารระบายน�า้เสยีจากแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ไม่ผ่าน
กระบวนการบ�าบัดลงสู่คลองโดยตรงแล้วย่อมจะท�าให้คุณภาพน�้าในคลองมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ
 ส�านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่13 (ชลบรุ)ี ได้ด�าเนนิการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้คลองสาธารณะ เขตพืน้ทีม่าบตาพดุ
และบริเวณใกล้เคียง ปี 2555 ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2550 เพือ่ตดิตามตรวจสอบพร้อมประเมินสถานการณ์คณุภาพน�า้
คลองอย่างต่อเนือ่ง และน�าข้อมลูของหน่วยงานทีม่บีทบาทในการเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันสามารถ
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงท ี เพือ่ให้น�า้คลองมคุีณภาพเหมาะสมส�าหรับการอปุโภคบริโภคและมคุีณภาพน�า้
ดีกว่าหรือเท่ากับมาตรฐานประเภทที่ 3 
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 ผลลัพธ์ที่ได้ การเฝ้าระวังคุณภาพน�้าคลองสาธารณะ เขตพ้ืนท่ีมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง  
สามารถน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการวางแผนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงาน 
ของรัฐที่เก่ียวข้องได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการติดตาม
ตรวจสอบการจัดการมลภาวะบริเวณคลอง การก�าหนดมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในคลองให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน�้าในพ้ืนที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ผู้ใช้น�้าในคลองในการท�ากิจกรรมต่างๆ และเพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ปัญหา	อุปสรรคและเงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ปัญหา	อุปสรรค
 u ห้องปฏิบัติการของส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 13 (ชลบุรี) ยังไม่สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้า 
ในพารามิเตอร์โลหะหนัก ประเภท As, Se และ Hg ได้ ต้องส่งตัวอย่างน�า้ไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ 
ของกรมควบคุมมลพิษ
 u ความยากล�าบากและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างน�้าในบางสถานี

เงื่อนไขความสำาเร็จ
 u ความร่วมมอืของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการร่วมตดิตามตรวจสอบและวเิคราะห์คณุภาพน�า้ทางห้องปฏบิตักิาร
 u ความเอื้ออาทรและเอาใจใส่ของพนักงานขับรถยนต์ในการช่วยเก็บตัวอย่างน�้า

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำา
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  3.2.2	สร้างจติสำานกึในการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้แก่ประชาชนและเยาวชน
   การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศมกีารใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มขีดีจ�ากัด 

ส่งผลกระทบต่อความสมดลุและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผลกระทบต่อสขุภาพอนามัย

ของประชาชนบรเิวณใกล้เคยีง นอกจากนีย้งัพบว่าปัญหาวกิฤตมลพิษด้านสิง่แวดล้อม เป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัและมี

ความรนุแรงในหลายพืน้ท่ี โดยเฉพาะพืน้ท่ีทีม่จี�านวนประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นและมโีรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

แนวโน้มปัญหาสิง่แวดล้อมนบัวนัจะยิง่ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ส�านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดั

ระยองจึงจัดกิจกรรมสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้แก่ประชาชนและเยาวชน เพือ่เสรมิสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจของบคุลากร และประชาชนในพืน้ทีร่อบนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและพืน้ทีเ่สีย่งในจงัหวดัระยอง 

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม และทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิการสร้างจติส�านกึ

ให้ประชาชน และเยาวชนในการจดัการสิง่แวดล้อม ให้ตระหนกัและรูค้ณุค่าของสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนลดการปล่อยมลพษิ การปลกูต้นไม้ และการฝึกอบรมเสวนาการจดัการสิง่แวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติและติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและรายงานข้อมูลเบื้องต้น ในพื้นที่ที่มีปัญหาน�าไปสู่การแก้ไข

และฟื้นฟู โดยจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมการฝึกอบรม เสวนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส�านึกในเรื่องการ

จดัการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตสิ�าหรบักลุม่ประชาชน มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน 60 คน และกจิกรรมการ 

ฝึกอบรม เสวนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส�านึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มเยาวชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 260 คน โดยเมื่อด�าเนินกิจกรรมส�าเร็จ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

ภาพประกอบกิจกรรม	 

การฝึกอบรม	เสวนาสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และสร้างจิตสำานึกในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติ	สำาหรับกลุ่มประชาชน
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3.3 พฒันาศักยภาพห้องปฏิบตักิารด้านส่ิงแวดล้อมระดบัภาคเข้าสู่มาตรฐานสากล  
(ISO 17025) 
  ความถกูต้อง แม่นย�า เชือ่ถือได้ ของรายงานผลการทดสอบทีไ่ด้จากการตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างของห้องปฏบิตักิาร 
ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่จะท�าให้ห้องปฏิบัติการนั้นเป็นที่ยอมรับ และเกิดความเชื่อมั่น ปัจจุบันห้องปฏิบัติการที่เป็น
ท่ียอมรับทั่วไปต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ระบุถึงข้อก�าหนดทั่วไปว่าด้วย 
ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เป็นระบบที่ใช้ประเมินความสามารถของ 
ห้องปฏิบัติการทั่วโลก เพ่ือยืนยันว่าห้องปฏิบัตินั้นๆ มีความสามารถทางเทคนิคของการด�าเนินการทดสอบเฉพาะ 
หรือชนิดของการทดสอบของห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารงาน 
ห้องปฏิบัติการทั้งด้านคุณภาพ และด้านวิชาการ ในการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม สามารถน�าผลการทดสอบ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการอ้างอิงได้
 ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ ในการด�าเนนิงานตามภารกจิดงักล่าวจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องอาศยัข้อมูล
การตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างสิง่แวดล้อมจากห้องปฏบิติัการทีม่คีวามถกูต้อง แม่นย�า น่าเชือ่ถือ ทนัต่อเหตกุารณ์ และน�า 
ไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้าน 
สิง่แวดล้อมให้มรีะบบบรหิารงานห้องปฏบิตักิารทัง้ด้านคณุภาพและด้านวชิาการ จนสามารถเข้าสูม่าตรฐานสากล ISO/ 
IEC17025 โดยมีความสามารถในการทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า เชื่อถือได้ สามารถน�า

มลพิษทางด้านน�้าเสีย

มลพิษทางด้านกากของเสีย

มลพิษทางด้านสารเคมีรั่วไหล
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ผลการทดสอบไปใช้อ ้างอิง เพื่อการควบคุมและ 
ลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษ และรองรับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ 
รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพให้มคีวามสามารถในการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่าง น�้า อากาศ และของเสีย ทั้งทางด้าน
กายภาพ เคมี และชีววิทยาที่ได้มาตรฐานต่อไป

 ผลการดำาเนินงาน	
	 1.	 การพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการเพื่อ
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างส่ิงแวดล้อม	 (คุณภาพนำ้า) 
ให้ได้ตามมาตรฐานกำาหนด	 ตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	
พ.ศ.	 2535 ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคมีการพัฒนา
ขีดความสามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นตัวอย่างน�้า ได้ครบ 28 พารามิเตอร์ ได้แก่ 
อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ความขุ่น (Turbidity) ความน�าไฟฟ้า (Conductivity)  
ความเคม็ (Salinity) ปรมิาณสารทีล่ะลายได้ทัง้หมด (Total 
Dissolved Solids) ปรมิาณสารทัง้หมด (Total Solids) 

สารแขวนลอย (Suspended Solids) ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) ออกซิเจนละลาย (Dissolved 
Oxygen) ความกระด้าง (Hardness) ไนเตรต (Nitrate) 
แอมโมเนยี (Ammonia) บโีอด ี(Biochemical Oxygen 
Demand) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 
ฟีคลัโคลฟิอร์มแบคทเีรยี (Faecal Coliform Bacteria) 
ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม 
(Cd) โครเมยีม (Cr) ตะกัว่ (Pb) ไนไตรต์ (Nitrite) น�า้มัน
และไขมัน (Oil&Grease) ซัลไฟด์ (Sulfide) ไนโตรเจน
ทัง้หมด (Total kjeldahl Nitrogen) ฟอสฟอรัสทัง้หมด 
(Total Phosphorus) และซีโอดี (COD) ส�านักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาค 1-16 ยงัคงมเีป้าหมายท่ีต้องการพฒันา
ศกัยภาพในการตรวจวิเคราะห์ให้เพ่ิมขึน้อกี เช่น การตรวจ 
วิเคราะห์พารามิเตอร์ด้านสารพิษและอิออน รวมทั้ง 
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น 
ตัวอย่างอากาศและตัวอย่างดินเพ่ือรองรับปัญหา 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป
	 2.	 การพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	 โดยการจัดทำาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ	 (ISO/IEC	 17025) โดยใน  
ระหว ่างป ีงบประมาณ 2552-2554 ส�านักงาน 
สิ่ งแวดล ้อมภาคได ้รับการรับรองความสามารถ 
ห้องปฏบิตักิารทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
ไปแล้วทัง้สิน้ 8 แห่ง โดยแบ่งเป็นจากส�านกับริหารและ
รบัรองห้องปฏิบตักิาร กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร จ�านวน 
7 แห่ง คือ ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) 
ในขอบข ่ายทองแดงและแมงกานีสในน�้ าผิวดิน 
ส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 4 (นครสวรรค์) ใน
ขอบข่ายทองแดงในน�้าผิวดิน ส�านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคที่  7  (สระบุรี )  ในขอบข ่ายทองแดงและ
เหล็กในน�้าผิวดิน ส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 8 
(ราชบุรี) ในขอบข่ายทองแดงในน�้าผิวดิน ส�านักงาน 
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ในขอบข่ายโลหะ
หนักตะกั่ว และซีโอดี ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 
(นครราชสีมา) ในขอบข่ายปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) ในแหล่งน�้าและน�้าเสีย 
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 12 (อุบลราชธานี)  
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ในขอบข่ายแมงกานีสและความกระด้างในน�้าผิวดิน และอีก 1 แห่งได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ ส�านักงานสิ่งแวดล้อม 
ภาคที ่ 2 (ล�าปาง) ในขอบข่ายทองแดงในน�า้ ซึง่ส�านกังานส่ิงแวดล้อมภาคท่ีได้รับการรับรองแล้วจะยงัคงต้องด�าเนนิ
การตามมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่องไปเพ่ือรักษาสภาพให้คงการรับรองความสามารถต่อไป ในปีงบประมาณ 2555  
ความคืบหน้า การด�าเนินงานส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคอีก 5 แห่ง คือ ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  
และส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคท่ี 15 (ภูเกต็) อยู่ระหว่างให้ค�าปรกึษาแนะน�าการจดัท�าระบบ ISO ของส�านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (TLC) ส�านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่6 (นนทบรุ)ี อยูร่ะหว่างการรอรบัการตรวจประเมนิ ส�านกังาน 
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) และ ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) อยู่ในระหว่างการเตรียมการและ 
การยื่นขอการรับรองพารามิเตอร์นอกจากนี้มีส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ท่ีได้รับการรับรองการขยายขอบข่าย
พารามิเตอร์เพิ่มแล้วจ�านวน 4 ภาค ได้แก่ ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ล�าปาง) พารามิเตอร์แมงกานีส (Mn)  
ในน�้าผิวดิน ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) พารามิเตอร์ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ในน�้าผิวดิน 
ส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่12 (อบุลราชธาน)ี พารามเิตอร์ทองแดง (Cu) และนกิเกลิ (Ni) ในน�า้ผวิดนิ และส�านกังาน 
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 พารามิเตอร์สารแขวนลอย (SS) ในน�้าผิวดินและน�้าทิ้ง 

ปัญหา	อุปสรรค	และเงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ
	 ปัญหา	อุปสรรค
	 	 1)	ด้านบุคลากร

   1.1 บุคลากรห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ไม่มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ 

ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากรอยู่เสมอ ส่งผลให้เสียงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ขาดความต่อเนื่องใน

การพัฒนาศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และขาดบุคลากรที่มีความช�านาญ

   1.2 บุคลากรห้องปฏิบัติการที่เข้ามาใหม่ ขาดประสบการณ์ ความช�านาญในการปฏิบัติงาน ต้องได้รับ

การสอนงานและการอบรม

	 	 2)	ด้านเครื่องมือ/ครุภัณฑ์

   เครื่องมือ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 

(เครือ่งมอืส่วนมากเป็นเครือ่งมอืท่ีได้รบัการโอนมาจากกรมอนามยั) ท�าให้ขาดประสทิธภิาพทีจ่ะใช้การตรวจวเิคราะห์

ตัวอย่างให้ได้ตามมาตรฐาน ISO2IEC 17025 และต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมากในการซ่อมแซม บ�ารุงรักษา

	 	 3)	ด้านงบประมาณ

   งบประมาณมีจ�ากัด ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่จะต้องท�าทุกรอบปี ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

จ้างเหมาบคุลากร การสอบเทยีบเครือ่งแก้ว/ครภุณัฑ์ การซ่อมบ�ารุง การจัดซ้ือวสัดุมาตรฐานอ้างองิ การเข้าร่วมการ

ทดสอบความช�านาญ เป็นต้น

เงื่อนไขความสำาเร็จ
 1. การก�าหนดนโยบายและการให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากล ISO2IEC 17025 ของผู้บริหาร

 2. การสนับสนุนและผลักดันในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้าน งบประมาณบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ 

ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO2IEC 17025
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 3. ความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเทในการด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน

สากล ISO2IEC 17025 ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในแต่ละระดับ

เงื่อนไขความสำาเร็จ
 1. ก�าหนดนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการจากผู้บริหารให้มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีการวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 2. งบประมาณในการสนับสนุนการด�าเนินงานควรมีความชัดเจนและต่อเนื่อง เนื่องจากการขาดงบประมาณ

ท�าให้เกิดปัญหาในการด�าเนนิงาน รวมทัง้การรกัษาศกัยภาพการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี รวมถึงศักยภาพ 

การพัฒนาด้านบุคลากร

ประมวลภาพการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ	และการได้รับการรับรองความสามารถห้อง

ปฏิบัติการทดสอบ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	ของสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค

และการได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ	ตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	ของ

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
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4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในปัจจบุนัเครอืข่ายการสือ่สารข้อมลูได้เข้ามามบีทบาทในการใช้ในชวีติประจ�าวนัและในการปฏบิติังาน 
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกก�าลังให้ความส�าคัญในเรื่องของระบบเครือข่ายข้อมูลภายในหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง  
ด้วยระบบเครือข่ายสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และสามารถเพ่ิมรายได้ให้มากขึ้น รวมท้ัง 
ความสามารถในการควบคุม สั่งการที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานภายในองค์กร พร้อมทั้งได้น�านโยบายการบูรณาการตามแนวคิด
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) มาใช้ในการพัฒนาระบบงานของส�านักงานปลัดกระทรวงฯ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และสามารถรองรับกับสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเพิ่มคุณภาพ
และความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน การมีระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจึงมี
ความส�าคญัอยา่งยิง่และมคีวามจ�าเปน็ทีจ่ะต้องขยายตวัให้ครอบคลมุหน่วยงานในสว่นภมูิภาคอยา่งทัว่ถงึ ดงันั้น 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากร และสามารถรองรับการปฏิบัติงานทั้งในด้านการ
ระบบงานต่างๆ ที่ท�างานผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย

เสริมสร้างศักยภาพขององค์การบูรณาการความร่วมมือ
ในการด�าเนินภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
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ผลการดำาเนินงาน	
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ด�าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 
เครือข่ายของส�านักงานปลัดกระทรวงฯ เพ่ือใช้ในการ 
ก�าหนดความต้องการในการเช่าใช้บริการระบบเครือข่าย
ความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรในองค์กร 
โดยมีระบบงานด้านเครือข่ายและการสื่อสาร และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจ ตลอดจน
การก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศ เพือ่ให้การใช้งานระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศมีความปลอดภัย สามารถด�าเนนิงาน
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ที่ได้
  มีวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง (WAN & 
INTERNET) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัด สป. 
ทส.โดยมีความเร็วในการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต
แบบองค์กรที่มีความเร็วในประเทศ 100 เมกกะบิตต่อ
วินาที และระหว่างประเทศ 20 เมกกะบิตต่อวินาที 
	  มวีงจรเครอืข่ายระยะไกล (Wide Area Net-
work) ส�าหรบัหน่วยงานในสงักดั สป.ทส. และหน่วยงาน 
ในระดับกรมจ�านวน 102 วงจร
	  สามารถจัดสรรเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จ�านวน 90 เครื่อง ให้กับหน่วยงานในสังกัด สป.ทส.

	  สามารถจัดสรรอุปกรณ์เทปเลตเพื่อให ้
ผูบ้รหิาร ได้ใช้เป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนนุภารกิจของ
หน่วยงานได้ 
	  มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.ทส. 

ปัญหา	อุปสรรค	

	 ปัญหา	อุปสรรค
	 	 การให้บริการวงจรเครือข่ายสื่อสารของ
หน่วยงานยังพบปัญหาด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยบนระบบเครือข ่าย เนื่องจากต ้องใช ้
งบประมาณสงูในการเช่าใช้ระบบรักษาความปลอดภยั
บนระบบเครอืข่ายให้ครอบคลมุทกุด้านประกอบกบัใน
ปัจจุบนัได้มกีารพัฒนารูปแบบภยัคกุคามใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ 
อย่างรวดเร็ว

4.2 อำ นวยการบริหารจัดการ
 กลุ ่มตรวจสอบภายใน เป ็นเครื่องมือของ 
ผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การด�าเนินงานของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของ 
ส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจในการ
บรหิารงานให้เกดิประสิทธภิาพ ประสทิธผิล ความคุม้ค่า 
ของการใช้จ่ายเงิน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อการด�าเนิน
งานอย่างสูงสุด โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
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1)	กิจกรรมการตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ผลการดำาเนินงาน

 ได ้สอบทานและประเมินผลเพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมให ้การด�าเนินงานของส่วนราชการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้  

1.	ด้านการตรวจสอบภายใน
  1.1 ตรวจสอบการด�าเนินงาน จ�านวน 2 
โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน�้า 
อ่างเก็บน�้าห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมทรัพยากรน�้า 
และโครงการจัดท�าแผนที่เร่งรัดหมายแนวเขตท่ีดินป่า
ชายเลน ในพืน้ทีจั่งหวัดภเูกต็ จงัหวดัพังงา จงัหวดักระบี่ 
และจงัหวดัตรงั ของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
  1.2 ตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ
ก่อสร้างระบบกระจายน�้าอ่างเก็บน�้าห้วยแก้ว จังหวัด
เชยีงใหม่ 2)  โครงการก่อสร้างระบบกระจายน�า้อ่างเกบ็
น�า้ห้วย แม่งอนน้อย จงัหวดัเชยีงใหม่ และ 3) โครงการ
ก่อสร้างระบบกระจายน�้าฝายน�้าล้นล�าน�้าปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
  1.3 สอบทานผลการจัดซื้อจัดจ ้างของ 

ส่วนราชการในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม จ�านวน 10 หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ไตรมาสท่ี 4 และประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 1-3
  1.4 สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติ
งานด้านบัญชีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม จ�านวน 10 หน่วยงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไตรมาส 4 และ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส 1-3

	 2.	ด้านการสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจำากระทรวง	
(ค.ต.ป.ทส.)
  2.1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ�ากระทรวง จ�านวน 12 ครั้ง
  2.2. สอบทานและจัดท�ารายงานผลการ

ด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน) 
และจัดท� ารายงานผลการด� า เนินงานระหว ่ าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (รอบ 6 เดือน) เสนอ 
ผู้บริหารกระทรวง และส�านักงาน ก.พ.ร. เพื่อน�าเรียน 
คณะรัฐมนตรี จ�านวน 6 ด้าน ดังนี้
   1) การตรวจราชการ
   2) การปฏิบัติราชการตามค�ารับรอง
    การปฏิบัติราชการ
   3) การตรวจสอบภายใน
   4) การควบคุมภายในและบริหาร
    ความเสี่ยง
   5) รายงานการเงิน
   6) การสอบทานกรณีพิเศษ
  2.3 ตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงาน
และดูงานในพ้ืนที ่จ�านวน 5 โครงการได้แก่ 1)  โครงการ
พัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 2) โครงการ 
ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 3) โครงการดูแลเขตพิทักษ ์
ป่าชายเลนรกัษ์สตัว์น�า้ 4) โครงการให้ความช่วยเหลอื 
ฟื้นฟู เยียวยาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ด้านแหล่งน�้า 
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และระบบชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
24 มกราคม 2555) และ 5) โครงการลดผลกระทบ 
ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
	 3.	 พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การสอบทานการดำาเนินงานด้านการเงินของส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ	ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ผลลัพธ์ที่ได้
 - หน่วยงานสามารถด�าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ 
เป้าหมายของหน่วยงานและเป็นไปตามหลกัการบรหิาร
บ้านเมืองที่ดี
	 เงื่อนไขความสำาเร็จ
 - การให้ความส�าคัญของผู้บริหาร และการได้
รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - บุคลากรมีความรู ้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 - มกีารจดัอตัราก�าลงัทีเ่หมาะสม และเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

2)	 กิจกรรมการตรวจสอบภายในระดับกรมตาม

แผนการตรวจสอบประจำาปี

ผลการดำาเนินงาน
ด�าเนินงานตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงาน
บรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน เพือ่สนบัสนนุ
ให้การด�าเนนิงานของหน่วยงานในสงักัดส�านกังานปลดั
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผลการด�าเนิน
งาน ดังนี้

1.	การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำาปี
 1.1 ตรวจสอบการบรหิารงานด้านการเงนิ การบัญชี 
การควบคุมพัสดุและยานพาหนะและการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ของส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาค จ�านวน 
3 แห่ง และให้แนวทางในการปฏิบัติโดยสรุปข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะต่อผูอ้�านวยการส�านกังานสิง่แวดล้อมภาค 
ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ ให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ส่วนราชการก�าหนด
 1.2 ด�าเนนิการตรวจสอบการด�าเนนิงานการจดัจ้าง
เอกชนด�าเนินงานของส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 

โดยสรุปประเด็นปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ พร้อมทั้งให ้
ข้อเสนอแนะแนวทางการด�าเนินงานเสนอปลัดกระทรวงฯ 
เพือ่ทราบและสัง่การให้หน่วยรบัตรวจปฏบิติัตามข้อเสนอแนะ     
 1.3 รวบรวมสรุปประเด็นปัญหาและข้อบกพร่อง 
ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยงานใน
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจ
สอบภายในจังหวัด เสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อทราบ 
พร้อมแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการทบทวน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องและครบถ้วน และเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนที ่ผู้ตรวจสอบภายในส�านกังานปลดั
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผูต้รวจสอบ
ภายในจงัหวัด หรอืส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภมิูภาค
จะเข้าด�าเนินการตรวจสอบในโอกาสต่อไป 

2.	การบริการให้คำาปรึกษา
ให ้ค� าปรึกษาแก ่หน ่วยรับตรวจในส ่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค โดยให้ค�าปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และด้วย
ตนเอง จ�านวน 31 เรื่อง ประกอบด้วย ด้านการเงินการ
บัญชี 21 เรื่อง ด้านพัสดุและยานพาหนะ 8 เรื่อง และ
เรื่องอื่น ๆ 2 เรื่อง
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3.	การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 3.1 การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) 
 3.2 การควบคุม ติดตามดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค โดยรวบรวมสรุปข้อมูลจากรายงาน 
ผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด 26 รายงาน 25 จังหวัด เสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อสั่งการ
ควบคุมติดตามดูแลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 
 3.3 ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งจัดท�ารายงานการ 
ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 3.4 ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 1- 3 
 3.5 งานที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ตรวจสอบ/พิจารณาเสนอ จ�านวน 6 ครั้ง 6 เรื่อง
 3.6 จัดท�าระบบบริหารความเสี่ยงของส�านักงานปลัดกระทรวงฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ผลลัพธ์ที่ได้
 1. เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงาน สามารถปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ มตคิณะรัฐมนตรี ทีเ่กีย่วข้อง
 2. ผูบ้รหิารเกดิความมัน่ใจต่อความมปีระสิทธภิาพ ประสิทธผิลของการด�าเนนิงานและความคุม้ค่าของการใช้
จ่ายเงิน ตลอดจนความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
	 3.	ปัญหา	อุปสรรค	และ	เงื่อนไขความสำาเร็จ	: 
  3.1	ปัญหา	อุปสรรค
   3.1.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติไม่ครอบคลุมทุกด้าน จึงไม่สามารถตอบสนอง
งานบริการด้านการให้ค�าปรึกษาแก่ผู้รับบริการได้ทันที
   3.1.2 บุคลากรขาดโอกาสในการเข้ารบัการอบรมจากหน่วยงานทีจั่ดอบรมในหลกัสตูร ทีเ่กีย่วข้องกบั
การปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีภาระ
หน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
  3.2	เงื่อนไขความสำาเร็จ 
   3.2.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ
   3.2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายส�าหรับการติดต่อประสานงานใน
การปฏิบัติงานต่อไป

   3.2.3  มทัีศนคตทิีด่ต่ีอการปฏิบัตงิานและเพือ่นร่วมงาน ตลอดจนองค์กร เพือ่ก่อให้เกดิการท�างานเป็นทมี
4.	ข้อเสนอแนะ
 สนบัสนนุและส่งเสรมิให้บคุลากรได้รบัความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะ ในการปฏิบติังาน อย่างต่อเนือ่ง โดยให้
เข้ารับการอบรมการศกึษาด้วยตนเอง ตลอดจนการแลกเปลีย่นความรูภ้ายใน และภายนอกหน่วยงานหรอืผูท้ีป่ฏบิตังิาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 79

ประมวลภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การตรวจสอบเอกสารและการตรวจนับพัสดุ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ประมวลภาพกจิกรรมการประชมุคณะทำางานจดัทำาระบบบรหิารความเสีย่ง	สป.ทส.

กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจและหน่วยรับตรวจ	โดยการสื่อสารทำาความเข้าใจในข้อตรวจพบ

ชี้แจงแนวทางการแก้ไขและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจทราบและถือปฏิบัติ

ช้ีแจงแนวทางการจดัท�าระบบบรหิารความเสีย่ง สป.ทส. แก่คณะท�างานฯ ของหน่วยงาน 

ในสงักดัเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านกังาน ก.พ.ร. ก�าหนด และถอืปฏบิตั ิ

เป็นแนวทางเดียวกัน
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4.3 พัฒนาเพื่อการตรวจราชการและก�ากับตรวจสอบติดตามผลการด�าเนินงาน
 การพัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและก�ากับ ตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจของส�านักตรวจและประเมินผลการท�าหน้าที่
อ�านวยการสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สามารถตรวจ ตดิตาม และก�ากบัการปฏบัิตงิานของหน่วยงานในสังกดักระทรวงฯ บรรลเุป้าประสงค์ของการตรวจ
ราชการที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการด�าเนินงานที่สอดรับกับกระบวนการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ด�าเนินงาน
ร่วมกับส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

 ผลการดำาเนินงาน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านักตรวจและประเมินผลได้ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจ

ราชการและก�ากับ ตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานในภารกิจการตรวจราชการ สรุปได้ดังนี ้
 (1)	 จัดทำาแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำานักนายกรัฐมนตรี	และแผนการตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555 : คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 

ร่วมกบัส�านกันายกรฐัมนตรแีละกระทรวงต่างๆ จดัท�ากรอบแผนยทุธศาสตร์การตรวจราชการแบบบรูณาการ ภายใต้ 
กระบวนการขั้นตอนที่ส�านักนายกรัฐมนตรีก�าหนดไว้ โดยการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ กับผู้ตรวจราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินงานด้านนโยบายและแผนระดับกรม 
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
ตามหลักเกณฑ์การวเิคราะห์ความเสีย่งเชงิยทุธศาสตร์ตามหลกัธรรมาภบิาล และได้น�าเสนอโครงการ จ�านวน 3 โครงการ 
ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ของกรมป่าไม้ 2) โครงการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
และธรณีพิบัติภัย ของกรมทรัพยากรธรณี 3) โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งส�านักนายกรัฐมนตรี ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร ์
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
  ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมส�าคัญ เพื่อบรรจุในแผนการ
ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแบ่งออกเป็น  
5 กลุ่มโครงการ ได้แก่ กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัย กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง กลุม่บรหิารจัดการทรพัยากรน�า้บาดาล และกลุม่บรหิารจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม ซ่ึงประกอบ
ด้วยโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ/กิจกรรม
 (2)	 สนับสนุนการตรวจราชการตาม	 แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ	 และแผนการตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2555 : ส�านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ก�าหนดปฏิทินการตรวจราชการและ 
จดัท�าแผนปฏบิตักิาร เพ่ือตรวจติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ในพ้ืนท่ี  
18 เขตตรวจราชการ จ�านวน 3 รอบ ดังนี้ 
 รอบท่ี	1	(Project	Review) ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2555 เป็นประชมุตรวจราชการเพือ่
รับฟังแนวทางการด�าเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับของหน่วยงาน โดยจัดการประชุม จ�านวน 5 ครั้ง ครอบคลุม  
5 ภูมิภาค ได้แก่
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 ทัง้นียั้งมกีารลงพืน้ทีใ่นการตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการต่างๆ เช่น กจิกรรมส่งเสรมิการจัดการป่าชุมชน 
ณ ป่าชมุชนบ้านสร้างพอก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย โครงการศกึษาส�ารวจ ติดตาม ประเมนิผลการออกแบบเพือ่
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ณ พื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์
ดินและน�้า ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น
 รอบที่	2	(Progress	review) ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นการตรวจติดตาม
ผลการด�าเนินงานจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยู่จริงตามแนวทางจัดการความเสี่ยง หรือผลการตรวจด�าเนินการตาม 
ข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ เพือ่ดวู่าความเสีย่งทีส่ามารถจดัการได้ในระดับพืน้ท่ีได้รบัการจดัการไปอย่างไร ซึง่อาจ
ต้องให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ หรอือาจต้องพบประเด็นปัญหาใหม่จากสาเหตุปัจจัยทีแ่ท้จริง โดยจัดการประชมุ 5 ครัง้ 
ใน 5 ภูมิภาค
 ครั้งที่	1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น
 ครั้งที่	2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ครั้งที่	3	ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดราชบุรี 
 ครั้งที่	4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดเชียงราย 
 ครั้งที่	5 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ 1 ประชุมตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

ห้องประชุมส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 
จังหวัดอุดรธานี  (เขต 11-14)

ครั้งที่ 2 ประชุมตรวจราชการ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ณ ห้องประชุมส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

จังหวัดนครสวรรค์ (เขต 12 และ 18)

ครั้งที่ 3 ประชุมตรวจราชการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอ�า 
จังหวัดเพชรบุรี (เขต 3, 4, 5 และ 9)

ครั้งที่ 4 ประชุมตรวจราชการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้า

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล
และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต (เขต 6, 7 และ 8)
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ครั้งที่ 1 ประชุมตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555

ณ ห้องประชุมส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 
7 จังหวัดขอนแก่น  (เขต 11 - 14)

ครั้งที่ 2 ประชุมตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

ณ ห้องประชุมนางยวนโรงแรมร้อยเกาะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เขต 6 - 8)

�  ครั้งที่ 4 ประชุมตรวจราชการ
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 
 ดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท   
 จังหวัดเชียงราย (เขต 15 – 17)

 ครั้งที่ 5 ประชุมตรวจราชการ �
 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 
 ณ โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียน เดอะเรสสิเด้นท์ 
 จังหวัดชลบุรี (เขต 1, 2, 3 และ 9)

ครั้งที่ 3 ประชุมตรวจราชการ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องประชุมส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เขต 4, 5 และ 18)

 ซึ่งในการตรวจราชการแต่ละครั้ง มีลงพ้ืนที่เพื่อติดตามการด�าเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนา 
แหล่งน�า้บาดาลเพือ่สนับสนุนน�า้ดืม่สะอาดให้กบัโรงเรยีนท่ัวประเทศ ณ โรงเรยีนท่าพระวทิยายน ต�าบลท่าพระ อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น โครงการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ต�าบลคลองสระ อ�าเภอ
กาญจนดษิฐ์ จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี โครงการเสริมสร้างองค์ความรูเ้พือ่พฒันาศักยภาพกลุม่เป้าหมายในการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ต�าบลบางปะกง อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น
 รอบที	่ 3	 (Monitoring	 and	 Evaluation)	 เพ่ือสรปุและประเมนิผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานโครงการในภาพรวม 
ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ หลังจากสิ้นสุดการด�าเนินงานโครงการ โดยให้ผู้ตรวจ 
ราชการกรม และผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่วนกลาง เป็นผู้ชี้แจงสรุปผลการด�าเนินงานที่ได้รับจากรายงาน 
หน่วยงานในพืน้ทีแ่ละประมวลผลมาแล้ว โดยจดัประชมุตรวจราชการขึน้ในวนัที ่14 กันยายน 2555 ณ กรงุเทพมหานคร 
ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อน�าไปพิจารณาปรับปรุง  
การด�าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

การประชุมตรวจราชการ รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ
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4.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 การด�าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ในองค์กรนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นทุนที่ส�าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส�าเร็จนั้น คือ ต้นทุนมนุษย์ และหากต้องการท่ีจะสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้น องค์กรหรือหน่วยงาน
จ�าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่า
ของตนเองด้วย ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา  
ทักษะขีดสมรรถนะ สร้างจิตส�านึกท่ีดีต่อองค์กร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถดึงความรู้ ความสามารถของตน
ออกมาใช้ในการท�างาน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้
 ส�านักพฒันบรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยงานท่ีมภีารกจิในการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงึได้น�ารูปแบบการพัฒนาศกัยภาพโดยวธิต่ีาง ๆ  เช่น การฝึกอบรม 
การประชมุสมัมนา รวมถงึการศกึษาดงูาน เพือ่ให้บคุลากรในองค์กร ได้เกดิเรียนรู้ก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 
ทัศนคติซึ่งจะน�าไปสู่การปฏิบัติงานได้ดีขึ้นบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

 ผลการดำาเนินงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยกระบวนการด�าเนินงานพัฒนา
ศักยภาพ 3 กระบวนการ ได้แก่ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน ดังนี้

 1.	 การฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร	การเป็นข้าราชการที่ดี
 พัฒนาบุคลากรข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตาม  
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและพฒันาข้าราชการทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการให้เป็น 
ไปตามกฎ กพ. พ.ศ. 2553 ก�าหนดให้ผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการจะต้องผ่านการฝึกอบรมสมัมนา 
ร่วมกันในหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” จ�านวน 208 คน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีสมรรถนะ 
จรรยาบรรณทีเ่หมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที ่เป็นการปลุกจิตส�านกึค่านยิม ปรัชญาการเป็นข้าราชการทีดี่รวมทัง้เพือ่ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท�างานและประสานงานเป็นเครือข่ายของข้าราชการรุ่นใหม่ 

 ซึ่งในการตรวจราชการแต่ละรอบ เป็นการบูรณาการตรวจราชการร่วมกันระหว่างคณะผู้ตรวจราชการ

กระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
ด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อม

 ผลลัพธ์ที่ได้
 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการสนับสนุนและ  
ขบัเคลือ่นนโยบายของกระทรวงไปสูก่ารปฏบิติัของหน่วยงานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค รวมทัง้การผลักดนัให้
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 เงื่อนไขความสำาเร็จ
 - ผูบ้ริหารหน่วยงาน ผูต้รวจราชการกระทรวงฯ ผูต้รวจราชการระดบักรม ให้ความส�าคญักับการตรวจราชการ
และการน�าข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวงฯ ไปสู่การปฏบิตั ิสามารถน�าไปก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน
ในเชิงนโยบาย
 - ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการและ  
ด้านสิ่งแวดล้อม ให้การยอมรับในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมประชุมการตรวจราชการ รวมถึง 
ให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
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 2.	 การฝึกอบรม	หลกัสตูร	ทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ	สำาหรับ
การปฏิบัติงาน	รุน่ที	่1 ส�าหรบัข้าราชการทกุระดบัในสังกัดส�านกังานปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง) จ�านวน 38 คน 
เพือ่ให้ข้าราชการได้พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ เป็นการเตรยีมความ
พร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรองรับตามความร่วมมือของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

 ผลลัพธ์ที่ได้
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติกับวิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาและสามารถน�า
ทักษะต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ต้องประสานกับหน่วยงาน
ต่างประเทศได้
 2. ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้มโีอกาสร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์การสร้างเครอืข่ายร่วมระหว่างหน่วยงานและ
ร่วมสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างกันเพื่อเพิ่มทักษะให้มากยิ่งขึ้น
 3. การเตรยีมความพร้อมของข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2555

 3.	 การฝึกอบรม	 หลักสูตร	 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา	 ค้นคว้าและการส่ือสารสำาหรับใช้ปฏิบัติงาน	 
รุ่นที่	5	จำานวน	50	คน เป็นการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของส�านักงาน ก.พ. เพื่อให้ข้าราชการมีมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับต�าแหน่งในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานด้านทักษะ
ด้านหนึ่งที่ก�าหนดให้ข้าราชการ ต้องมีทักษะในการพูด เขียน อ่าน ฟังภาษาอังกฤษ และสื่อสารในสาระส�าคัญของ
เนื้อหาต่างๆ ให้เข้าใจได้ ประกอบกับการที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558
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	 4.	 การฝึกอบรมหลักสตูร	“พฒันานกับรหิารด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม”	รุน่ที	่1	จำานวน	40	คน
 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและบริหารจัดการ 
เกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม ส�าหรับนกับริหารยคุใหม่ โดยให้
ความส�าคญักบัการประสานแบบบูรณาการและการมส่ีวนร่วมทกุส่วนและเตรียมความความพร้อมบคุคลากรในการ
เข้าสูต่�าแหน่งนกับรหิารและมคีณุสมบตัทิีจ่ะน�าไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งนกับริหาร ประเภท
อ�านวยการระดับต้น และอ�านวยการระดับสูงต่อไป

 ผลลัพธ์ที่ได้
 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม ท้ังด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ  
ภายใต้คุณธรรม จริยธรรมของนักบริหารยุคใหม่ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการน�าไปประกอบการพิจารณา 
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนักบริหาร ประเภทอ�านวยการระดับต้น และอ�านวยการระดับสูงต่อไป

ปัญหา	อุปสรรค	และเงื่อนไขความสำาเร็จ

	 ปัญหา	อุปสรรค	
 - บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอในการด�าเนินงานหลักสูตรใหญ่ๆ ทั้งยังไม่สามารถด�าเนินการใน 
  หลักสูตรอื่นในระหว่างเวลาเดียวกันได้
 - งบประมาณทีจ่ดัสรรในการด�าเนนิงานน้อย ท�าให้ไม่เพยีงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายในหลกัสตูรทีต้่องด�าเนนิการ

	 เงื่อนไขความสำาเร็จ
 ในการด�าเนินงานพัฒนาบุคลากรต้องได้รับความร่วมมือ และความตั้งใจมุ่งมั่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ทกุคนในการศกึษา ร่วมมือท�ากจิกรรมต่างๆ ของหลกัสูตรท่ีก�าหนดไว้ให้ครบถ้วน รวมท้ังการใฝ่หาความรู ้ การแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อน�าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.5 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 วตัถปุระสงค์หลกัในการด�าเนนิงานเพือ่ปลกูจติส�านกึของสงัคมไทยเหน็ความส�าคญัของสถาบนัครอบครัวและ 
มีีส่วนร่วมในการดูแลเดก็และเยาวชน ส่งเสรมิให้ภาครฐั ภาคเอกชน ให้การสนบัสนนุโครงการต่างๆ ทีเ่พิม่ประสทิธภิาพ
ของสถาบันครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคม ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ  
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหา การยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ในการพึ่ง
ตนเอง สามารถน�าพาสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างย่ังยืน น้อมน�าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิต 
สร้างสขุอนามัยในครวัเรอืน อนัจะส่งผลต่อความอบอุน่ในครอบครวัซึง่เป็นต้นทนุทางสงัคม การเรยีนรู ้ตลอดจนการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นหน่วยงานภาคีโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม โดยส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์ได้บรูณาการการด�าเนนิงานร่วมกบัส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อมจังหวดั ภาคเีครอืข่ายโครงการสายใยรกัแห่งครอบครวัฯ  ในการด�าเนนิงานเพือ่สนบัสนนุชมุชนสายใยรกั
แห่งครอบครัวฯ ดังนี้
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 1) สนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ในพื้นที่หมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จ�านวน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 2) สนับสนุนการด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โดยติดตามการด�าเนินงานตาม 
แผนชุมชนในหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพื้นที่ภาคกลาง 25 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  
 3) ด�าเนินโครงการ “คลองสะอาด	 ใจเติมใจ	 เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ” โดยเน้นการรณรงค์และ 
ส่งเสรมิให้ชมุชนสายใยรกัแห่งครอบครวัฯ ทีอ่ยู่ริมค ูคลอง และแม่น�า้ เป็นกลไกหลักในการอนรัุกษ์ และฟ้ืนฟูคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 4) น้อมรับพระมหากรุณาธิคุณโดยรับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรม 6 ปี สายใยรัก แห่งครอบครัวฯ ในวันที่ 
25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ  
พระวรชายาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรี นารีรัตน์ และ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อีกทั้งน�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 
ภายใต้กรอบเบญจวิถีใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 (1) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสร้างสุขภาพ สุขอนามัย ในครัวเรือน 
 (2) การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 (3) การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 
 (4) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
 (5) การสรรสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้อรรถบท “สายนำ้า	 สายชีวิต	 สายใยรัก” และจ�าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ 904 และกลุ่มสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จากจังหวัดต่าง ๆ 
เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกโครงการ

 ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้มอบหมายให้ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมจงัหวดัทัว่ประเทศ จดัท�าแผนบรูณาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายใต้แนวคดิโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ใน 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และการด�าเนินงานโครงการคลองสะอาด ใจเติมใจเพื่อ
สายใยรกัแห่งครอบครวั โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเน้นการรณรงค์และส่งเสรมิให้ชมุชนทีอ่ยูริ่มคู คลอง และแม่น�า้
เป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการประกวด คู คลอง และแม่น�้าในชุมชนสายใยรัก
แห่งครอบครัวฯ ชิงถ้วยประทานรางวัลแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 
พระวรชายาฯ การด�าเนินโครงการต้นแบบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ ได้แก่ 
 1) โครงการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนคลองประดู่ 
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี 

 2) โครงการพฒันาศนูย์เรยีนรูก้ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่านสายใยรกัแห่งครอบครวัฯ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 3) โครงการธนาคารขยะชุมชน ชมุชนบ้านวงัศลิา ต�าบลวงัน�า้เยน็ อ�าเภอวงัน�า้เยน็ จงัหวดัสระแก้ว การปรบัปรงุ
บริเวณที่ท�าการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนวัดสุนทรสถิต ต�าบลอ�าแพง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกาสส�าคัญ 
เช่น งานวันเด็ก งานวันครอบครัวอบอุ่น โดยจัดแสดงต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนในพ้ืนที่คลองประดู่และคลองอ�าแพง ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน�้าเสียขยะมูลฝอยและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
โดยรูปแบบดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการของชุมชนในแต่ละจังหวัดต่อไป
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 4.6 การเจรจาและประชมุนานาชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 วิกฤตการณ์ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมที่ถูกท�าลาย ก่อให้เกิดการตื่นตัวของ 

มวลมนษุยชาตใินการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม น�าไปสู่การก�าหนดข้อตกลงร่วมกัน
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ความพยายามในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
ประเทศไทยได้ชื่อว่ามีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดประเทศหนึ่ง และเป็น
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ภาคีสมาชิกของประชาคมอาเซียน และองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีกรอบความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในหลายระดับ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�านกัความร่วมมอืด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศด�าเนนิงาน 
ตามภารกิจภายใต้ภาคีอนุสัญญาต่างๆ ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม การแต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการ
ประชุม ในการประชุมแต่ละระดับ เช่น ระดับรฐัมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับคณะท�างาน โดยได้ท�าหน้าที่
ในการก�าหนดท่าที การจัดท�าค�ากล่าวสุนทรพจน์ ประสานหน่วยงานในสังกัด เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นสาระส�าคัญ
ส�าหรบัการก�าหนดแนวทางการเจรจา โดยพจิารณาถงึผลประโยชน์ทีป่ระเทศไทยจะได้รับจากการประชมุเป็นส�าคัญ 
รวมทั้งด�าเนินการเกี่ยวกับการเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนของไทยในการเข้าร่วมประชุม สรุปสาระส�าคัญของการ
ด�าเนินงาน ดังนี้

•	ศึกษา	วิเคราะห์	ประสานและดำาเนินงานร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

 1.	 การเข้าร่วมการประชุมเจรจานานาชาติ เป็นการด�าเนินการตามพันธกรณีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมระหว่างประเทศซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคภีายใต้อนสุญัญาต่างๆ เพือ่เสริมสร้างความร่วมมอืด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ประกอบด้วย

  1.1 การประชุม Asian Environmental Cities Summit ภายใต้หัวข้อ “Building Ecological Cities 
of the Future” เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2554 ณ เมืองคิตะคิวชิว จังหวัดฟูกูโอกะ และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความตระหนักรู้ในประเด็นสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมเมือง 
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  1.2 การประชุมรัฐมนตรีสิ่ งแวดล ้อม
อาเซยีนอย่างไม่เป็นทางการ ครัง้ที ่13 (13th Informal 
ASEAN Ministerial Meeting on the Environment-  
13thIAMME) การประชุมรัฐมนตร ี
สิง่แวดล้อมอาเซยีน+3 ครัง้ที ่10 (10th 
ASEAN+3 Environment Minis-
ters Meeting-9th EMM+3) และการ
ประชมุอืน่ท่ีเกีย่วข้อง เมือ่วนัที ่15 - 21 
ตุลาคม 2554 ณ กรุงพนมเปญ  
ราชอาณาจกัรกมัพชูาวตัถปุระสงค์เพือ่
ให้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้พบปะหารือ รวมทั้ง
การทบทวนพิจารณากลั่นกรองความ
ร่วมมือต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการด�าเนิน
การในด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน 
โดยมนีายพทิยา พกุกะมาน (กรรมการ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู ้แทนไทย ได้ร ่วม 
แลกเปลี่ยนความเห็นประเด็น Green Economy 
ในบริบทของการพัฒนาท่ียั่งยืนและการก�าจัดความ
ยากจนเพื่อสะท้อนเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการรักษา
สมดุลของการพัฒนาทั้งทางด้านการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมกันทางสังคม รวมทั้ง 
การปกป้องสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ประเด็นด้านการเงิน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มขีดความสามารถ 
จะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่ช่วยสนับสนุน
การพฒันาแก่ประเทศก�าลงัพัฒนา อย่างไรกต็าม ไม่ควรน�า
ประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงทางอาหารมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า 
  1.3 การประชุม The Asian and Pacific 
Regional Preparatory Meeting for the United 
Nations Conference on Sustainable Devel-
opment เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณา
สถานการณ์บงัคบัใช้พนัธกรณทีีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนา

ท่ียัง่ยนื ภายใต้องค์การสหประชาชาติท่ีมมีาต้ังแต่ พ.ศ. 
2535 และการจัดท�าผลลัพธ์ของการประชุมที่เรียกว่า 
“ผลลัพธ์โซล	(Seoul	Outcomes)” ศาสตราจารย์ 

ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ในฐานะองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
ได้ทรงกล่าวถ้อยแถลงในเร่ือง เศรษฐกิจสเีขยีวในบรบิท
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจน ดังนี้ 
ประเทศไทยสนับสนุนหลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน
มกีารปรบัเปลีย่นแนวทางจากการพฒันาเศรษฐกจิด้าน
เดียวมาเป็นการพัฒนาทีใ่ห้ความส�าคัญกับเสาหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาประเทศที่ไม่ยั่งยืนให้สอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยได้พระราชทานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต
ของประชาชนท้ังในระดับครอบครัวและชมุชน ซ่ึงรัฐบาล 
ได้น้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกัในการ
พัฒนาและการบริหารประเทศ 
  1.4 การประชมุเตรียมการ Intersessional 
Meeting ส�าหรบัการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (UNCSD) ค.ศ. 2012 หรือ Rio+20 
เมื่อวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2554 ณ ส�านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาโดยมี
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วตัถุประสงค์เพือ่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชกิอภปิราย
เกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบ และเนื้อหาสาระ โดยมี
นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครทูต ถาวรประจ�าองค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในฐานะหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยเสนอว่าRio+20 จะเป็นโอกาสในการสร้าง
กระบวนทศัน์ใหม่ส�าหรบัการพฒันาทีย่ดึหลักประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ผลลัพธ์จากการประชุมต้องครอบคลุม
กลไกทีจ่ะก่อให้เกดิการเสรมิสร้างสมรรถนะ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เร่ือง วิทยาศาสตร์ นวตักรรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1.5 การประชุม Initial Discussions on 
the Zero draft of outcome document ส�าหรับ
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค.ศ. 2012 (Rio+20) เมื่อวันท่ี 25-27 มกราคม 2555  
ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร ์ก 
สหรัฐอเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิกอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร Zero 
Draft และเจรจาอย่างไปเป็นทางการ (Informal-In-
formals) 
  1.6 การประชุมคณะมนตรีประศาสน์การ

โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยพเิศษ ครัง้ที ่ 12 
เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ส�านักงาน
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี  
สาธารณรัฐเคนยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส
ให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมจากทั่วโลก
แลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  
ภายใต้หวัข้อหลัก Overarching Theme : The environmental 
agenda in a changing world : from Stockholm 
(1972) to Rio (2012) อาท ิสถานการณ์ของส่ิงแวดล้อม
โลกในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
  1.7 ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื  ค.ศ. 2012 (United  Nations Conference 
on Sustainable Development: UNCSD, Rio+20) 

ระหว่างวันท่ี 13 – 22 มิถุนายน 2555 ณ นครริโอเดจาเนโร 
สหพันธรัฐบราซิล โดยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ 

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์หัวหน้า

คณะผู้แทนไทย ในฐานะผู้แทนองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศก�าลัง

พัฒนาได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมในส่วน

ของการร่วมก�าหนดนโยบายระดับโลก การเปล่ียนผ่าน

ไปสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว และการด�าเนินงานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืทีส่อดคล้องกบัความ

ต้องการของประเทศไทย และยงัได้มโีอกาสในการแสดง

ให้ประชาคมโลกเหน็ว่า ประเทศไทยพร้อมทีจ่ะร่วมมือ 

กับนานาประเทศ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

เพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 1.8 การประชุมเจ ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน 

ด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 23 (23rd ASEAN Senior 

Official Meeting on the Environment: 

23rd ASOEN) และการประชุมอื่นที่ เกี่ยวข ้อง 

เมื่อวันที่ 26-31 สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองเสียมราฐ  

ราชอาณาจกัรกมัพชูา รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม (นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ) เป็น
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หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Action Plan on Joint Response to Climate Change: AAP-JRCC) อาทิ  

การพฒันาโปรแกรมการท�างานตดิตามความสญูเสยีจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและรบัรองกลไกอาเซียนเพือ่ 

ส่งเสริมการเฝ้าระวังติดตามการล้างและการจัดการของเสียที่ผิดกฎหมายของเรือบรรทุกสินค้าในทะเล   

 1.9 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 12 การประชุมรัฐมนตรี

อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 3+ครั้งที่ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 11 (12th  Formal ASEAN Ministerial 

Meeting on the Environment and 11th ASEAN+3 Environment Ministers Meeting: 12th AMME 

& EMM+3) ระหว่างวันท่ี 24 – 28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

โดยรองนายกรัฐมนตรี ร้อยต�ารวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บ�ารุง เป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) เป็นหัวหน้าคณะผู ้แทน 

ซึ่งเป็นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม จากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการประชุมให้การรับรอง

ข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน เพื่อยืนยันข้อตกลงของอาเซียน และสร้างความ

เข้มแข็งให้ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ

ภูมิภาค รวมถึงส่งเสริมความตระหนักในการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนสร้างความ

สมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2.	การเข้าพบผู้บริหารตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
  ▶ วันที่ 19 กันยายน 2554 Miss. Hanako Jimi เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก�ากับดูแลด้าน
การเงินและการปฏิรปูการไปรษณย์ีของญีปุ่่นพร้อมคณะเข้าเยีย่มคารวะและเชญิรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม Asia Environment Cities Summit ในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2554 
ณ เมืองคิตะคิวชิว ประเทศญี่ปุ่น
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  ▶ วันที่ 28 กันยายน 2554 ฯพณฯ นายอะซิฟ อันวัร อะห์มัด (H.E. Mr. Asif Anwar Ahmad) 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยต่อเวทีโลก การด�าเนินงานเพ่ือบรรเทาอุทกภัยการปกป้องผืนป่าการลักลอบตัดไม้รวมท้ังปัญหา 
ข้อพิพาทพื้นที่ที่ด�าเนินการภายใต้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีผลกระทบต่อปัญหาด้านการประมง
  ▶ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 Mr. Setsuo IUCHI ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan 
External Trade Organization, JETRO) เข้าเยีย่มคารวะรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
แนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่
  ▶ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ฯพณฯ นายอิตซ์ฮัก โซฮัม (H.E. Mr.Itzhak Shoham) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผู้มีอ�านาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจ�าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมและเชญิเข้าร่วมงาน WATEC 2011 ซึง่เป็นงานแสดงเทคโนโลยทีางด้านการจัดการทรัพยากรน�า้จากท่ัวโลก 
โดยมีแนวความคิดว่าความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรน�้าจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชน ก�าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2554 ณ รัฐอิสราเอล

  ▶ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 Mr. Hans Guttman (Chief Executive Officer : CEO) ส�านักเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission Secretariat) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในโอกาสทีเ่ข้ารบัต�าแหน่ง CEO ของส�านกัเลขาธกิารคณะกรรมาธกิารแม่น�า้โขง 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
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  ▶ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 Mr. Bo 
Bjerrgaard Rasmussen ทูตพาณิชย์ประจ�าสถาน
เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย เข้าพบ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อแนะน�าตัวแทนจากบริษัท คลับเกาะสมุย กรุ๊ป ได ้
น�าเสนอโครงการด้านกฬีาและสนัธนาการภายใต้แนวคดิ 
Green Project ซึ่งด�าเนินการในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
  ▶ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 Miss Ana 
Mar ia RAMIREZ เอกอัครราชทูตอาร ์ เจนตินา
ประจ�าประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมอบสารปรับ
สภาพน�้าชนิดเม็ด (Water Purification Tablets)
  ▶ วันที่  23 มกราคม 2555 Amina  
Mohamed, UNEP Deputy Executive Director and 
Assistant-Secretary-General of the United Nations  

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและหารือความร่วมมอืระหว่าง 
ทส. และ UNEP พร้อมเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะมนตร ี
ประศาสน์การของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
สมัยพิเศษ สมัยที่ 12 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
ระหว่างวันท่ี 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2555 ร่วมพิธีเปิด
การประชมุ The Asia-Pacific Climate Change Adaptation  
Forum 2012 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ 
กรงุเทพฯ ระหว่างวนัท่ี 12 - 13 มีนาคม 2555 พร้อมให้ 
การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนายุทธศาสตร์การ
เติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy) 
  ▶ วันที่ 30 มกราคม 2555 H.E. Mrs. Bede 
Gilbert Corry เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี�านาจเต็มแห่ง
นิวซีแลนด์ประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหารือ
ในประเด็นนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม (Environment 
Policy) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
  ▶ วันที่ 30 มกราคม 2555 H.E. Ms. Katja 
Christina Nordgaard เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
นอร์เวย์ประจ�าประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหารือ
ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environ-
ment Policy) และพลงังานหมนุเวยีน (Renewable Energy)
  ▶ วั น ท่ี  6  กุ มภาพั น ธ ์  2 555  H . E .  
Mr. Itzhak Shohamเอกอัครราชทูตแห่งรัฐอิสราเอล 
ประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและเชญิเข้าร่วมงาน 
“Agritech	 2012” ณ เมือง Tel Aviv รัฐอิสราเอล 
ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2555 พร้อมรายงาน
การให้ความช่วยเหลือที่รัฐอิสราเอลมีต่อประเทศไทยใน
การฟื้นฟูประเทศหลังการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา
  ▶ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสมาชิก 
ผูแ้ทนราษฎร สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีเข้าเยีย่มคารวะ 
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ผู้บริหารกระทรวงและหารือในประเด็นแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในประเทศไทย
  ▶ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555 Mr. John 
Scanlon เลขาธิการส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 
CITES) เข้าพบผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อหารือถึงการจัด
ประชุมสมัยสามญัภาคอีนสุญัญา CITES ครัง้ท่ี 16 (CITES 
CoP 16)
  ▶ วนัที ่20 มนีาคม 2555 Mrs. Aban Marker 
Kabraji ต�าแหน่ง Regional Director ของสหภาพสากล
ว่าด้วยการอนรุกัษ์ (The World Conservation Union, 
IUCN) ขอเข้าเยีย่มคารวะผูบ้รหิารกระทรวงฯ และหารอื
ความร่วมมือระหว่าง ทส. และ IUCN และเชิญเข้าร่วม
การประชุม World Conservation Congress ครั้งที่ 5 
ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 6 - 15 
กันยายน 2555
  ▶ วันที่ 27 มีนาคม 2555 Mr. Francesco 
Bandarin, Assistant Director-General for Culture 
ขององค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งสหประชาชาติ (UN Education, Scientific and 
Cultural Organization: UNESCO) เข้าเยี่ยมคารวะ
ผู้บริหารกระทรวงฯ และหารือประเด็นการด�าเนินงาน
ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ค�าวินิจฉัยของศาล

ยตุธิรรมระหว่างประเทศ การฟ้ืนฟอูทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรีอยุธยาหลังเหตุอุทกภัย การติดตามการ
ด�าเนินงานของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติผืนป่า 
ดงพญาเยน็ เขาใหญ่ และการเสนอช่ือของแหล่งมรดกโลก
ของประเทศไทยทั้งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
  ▶ วันท่ี 2 เมษายน 2555 H.E. Mr. Lim 
Jae-hong เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�า
ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงฯเพื่อ
หารือความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐเกาหลี 
และเชิญเข้าร่วมงาน Intergovernmental Consulta-
tion for Conversation of the Global Green Growth 
Institute (GGGI) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง
วันที่ 12-13 เมษายน 2555 พร้อมทั้งขอให้ประเทศไทย
สนับสนุนสาธารณรัฐเกาหลีในการเป็นส�านักเลขาธิการ
ของ Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Service (IPBES)
  ▶ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 Mr. Shozaburo 
JIMI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปไปรษณีย์และ
บริการการเงินของประเทศญีปุ่น่ เข้าเยีย่มคารวะผู้บรหิาร
กระทรวงฯ และขอบคณุรฐับาลไทยและประเทศไทยทีใ่ห้
ความช่วยเหลอืประเทศญีปุ่น่เมือ่ครัง้ประสบภยัธรรมชาติ 
สึนามิ 
  ▶ วั น ท่ี  1 0  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 5  
H.E. Mr. Lim Jae-hong เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
เกาหลีประจ�าประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี
ว่าการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อหารือ
ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ▶ วนัที ่ 6 กรกฎาคม 2555 H.E. Mr. Nguyen 
Minh Quangรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อมของเวียดนาม ขอเข้าเยี่ยมคารวะ
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม และหารือในเรื่องการจัดการทรัพยากรแม่น�้าโขง  
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อย่างยั่งยืนส�าหรับประเทศลุ่มน�้าโขง และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  ▶ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 H.E. Mr. Asif Anwar Ahmadเอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักรประจ�า 
ประเทศไทย ขอเข้าเยีย่มคารวะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงธรรมชาติและสิง่แวดล้อมและหารอืในประเด็นการประเมนิ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท Salamander Energy รวมถึงแนวทางความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในอนาคต

	 	 3)	 การให้บริการด้านทุนฝึกอบรม

และศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อสนับสนุนบุคลากร
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ในด้านต่างๆ โดยส�านักงานความร่วมมือ 
ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมระหว่างประเทศ
ท�าหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นต่อผู ้บริหาร ในการพิจารณา 
คัดเลอืกบคุลากรท่ีมคุีณสมบัตคิรบถ้วนและปฏบัิติหน้าที่

ตามภารกิจท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับทุนท่ีได้รับการ
จดัสรรจากหน่วย-งานภายใต้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการ  
สนับสนุนทุนจากประเทศต่างๆ จ�านวน 26 ทุน

 ผลลัพธ์ที่ได้
 1. การเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุเจรจานานาชาติ
และการด�าเนนิงานความร่วมมอืด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ท�าให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจาก
นานาประเทศ และมีบทบาทส�าคัญในเวทีการประชุม
ระหว่างประเทศ

 2. บคุลากรของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับทุนฝึกอบรมและศกึษาต่อต่างประเทศ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ปัญหา	อุปสรรค	และเงื่อนไขความสำาเร็จ
 ปัญหาและอุปสรรค
 1. บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์
มีไม่เพียงพอในการด�าเนินงานด้านความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ตามพันธกิจซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบส�าหรับการ
พิจารณาในแต่ละเรื่อง 
 2. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
เช่ียวชาญด้านกฎหมายสิง่แวดล้อระหว่างประเทศ ตลอดจน 
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดียิ่ง ไม่เพียงพอต่อการ
ปฎิบัติงาน
 3. งบประมาณไม่เพยีงพอในการด�าเนนิการเก่ียวกบั 
การจัดการประชุมเจรจานานาชาติ และการเข้าร่วม
ประชุมเจรจานานาชาติ
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 4. ในการจัดเตรียมข้อมูลและท่าทีส�าหรับการประชุมเจรจานานาชาติมีระยะเวลาจ�ากัด เนื่องจากต้องใช้ 
ความละเอียดรอบคอบในการจัดเตรียมข้อมูล

	 เงื่อนไขความสำาเร็จ
 1. ความพร้อมของข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานของประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลง กรอบความร่วมมือ 
และอนุสัญญาต่าง ๆ สามารถน�ามาประกอบการตัดสินใจของผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมเจรจานานาชาติ
 2. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะและมีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับสูง
 3. จัดสร้างกระบวนการสร้างองค์ความรู้ สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และการเตรียมท่าที
ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
 4. มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานด้านความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง
 5. บูรณาการกระบวนการด�าเนินงานจากทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
    





ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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(หน่วย	:	บาท)

หมายเหตุ 2555

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 139,844,554.45
ลูกหนี้ระยะสั้น 4,273,077.11    
รายได้ค้างรับ 4,445,659.78 
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 4,367,575.49 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 45,080,580.78 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 198,011,447.61	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 5 543,494,713.85 

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) 6 2.00 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 7 3,860,270.16 

งานระหว่างก่อสร้าง 43,437.38 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 			547,398,423.39

รวมสินทรัพย์    745,409,871.00 

หมายเหตุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 8       24,035,362.06 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        9,567,136.42 

เงินรับฝากระยะสั้น 9     108,051,663.15 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น       14,600,210.63 

รวมหนี้สินหมุนเวียน    156,254,372.26 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว       25,420,605.53 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 10        2,470,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     27,890,605.53 

รวมหนี้สิน    184,144,977.79 
สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ

ทุน     152,509,011.36 
รายได้ (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 11     408,755,881.85 

รวมสินทรัพย์สุทธิ 			561,264,893.21	

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30	กันยายน	2555
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(หน่วย	:	บาท)

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ	วันที่	30	กันยายน	2555

หมายเหตุ 2555

รายได้จากการดำาเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ 12  1,824,594,965.74 
รวมรายได้จากรัฐบาล 1,824,594,965.74	

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ          883,582.70 
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 13     619,585,054.60 
รายได้อื่น        4,088,255.59 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น     624,556,892.89 

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 2,449,151,858.63	

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14     818,398,874.52 

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ     375,777,694.39 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม      26,572,928.97 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง     123,740,275.38 

ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย 15     890,088,470.77 

ค่าสาธารณูปโภค 16      54,328,031.71 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 17     106,196,365.94 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน          762,498.88 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          257,196.11 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 2,396,122,336.67	
รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน     53,029,521.96 

รายได้/ค่าใช้จ่าย	ที่ไม่เกินจากการดำาเนินงาน

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์            55,052.66 

รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย	ที่ไม่เกิดจาการดำาเนินงาน 										55,052.66
รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 				52,974,469.30	

รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรกฎหมาย 18 																		0.01	
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 				52,974,469.31	

หมายเหตุ:	ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555

ข้อมูลทั่วไป
 ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็น
ศูนย์กลางการบรหิารของกระทรวงในการพฒันายทุธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏบิติั จัดสรร
ทรพัยากรให้บรรลเุป้าหมายและเกดิสมัฤทธิต์ามภารกจิของกระทรวงเพ่ือเป็นศนูย์การบริหารราชการของกระทรวง
 ส�านักงานปลัดกระทรวงฯ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเหตุที่	1	–	สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 1.1	 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
   งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชี ส�าหรับ
 หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและ
 การแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0423.2/ว410 ลงวันที่ 
 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ รอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที ่
 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป

	 1.2	 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
   งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมหน่วยงานภายใต้สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิง่แวดล้อม ซ่ึงรวมรายการทางบัญชทีีเ่กิดขึน้ในหน่วยเบกิจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค รวม 93 หน่วยเบกิจ่าย  
 ได้แก่
   1. ส่วนกลางในส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รหัสหน่วยเบิกจ่าย
0900200001 รวม 1 หน่วยเบิกจ่าย (ศูนย์ต้นทุน 13 ศูนย์ต้นทุน) ประกอบด้วยศูนย์ต้นทุน 090020001 - 
0900200011, 0900200104 - 105
   2. ส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่1 - 16 ประกอบด้วยรหสัหน่วยเบกิจ่าย 0900200012 - 0900200027 
รวม 16 หน่วยเบิกจ่าย

   3. ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวัด ประกอบด้วยรหสัหน่วยเบิกจ่าย 0900200028 -  
0900200103 รวม 76 หน่วยเบิกจ่าย

หมายเหตุ	 ระหว่างปี	2555	มีการจัดตั้งศูนย์ต้นทุนในส่วนกลางเพิ่ม	จำานวน	2	ศูนย์ต้นทุน	ได้แก่
   1. ส�านกัพฒันาบรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ศนูย์ต้นทนุ 0900200104 รหสัหน่วยเบกิจ่าย 
09020001
   2. กลุ่มกฎหมาย ศูนย์ต้นทุน 0900200105 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 090020001
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)
ณ	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555

	 1.3	 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
   รายงานที่ปรากฏในงบการเงนิ สนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จา่ย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม 
 แต่ให้ส�านกังานปลดักระทรวง ฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในการดแูลและบรหิารจดัการให้แก่รฐับาลภายใต้อ�านาจ
 หน้าทีต่ามกฎหมาย และรวมถงึทรัพย์สนิ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึง่เป็นของส�านกังานปลดักระทรวงฯ 
 ใช้เพือ่ประโยชน์ของในการด�าเนนิงาน ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการทีเ่กิดจากเงินในงบประมาณหรอื
 เงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด
	 1.4	 การรับรู้รายได้	และค่าใช้จ่าย
   รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
   รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
   รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
   รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค รับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินบริจาค เงินที่ได้รับไม่ได้
 ระบวุตัถปุระสงค์ รบัรูเ้ป็นรายได้ทัง้จ�านวน เงินทีไ่ด้รบัระบวุตัถุประสงค์ ทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ตามสดัส่วน 
 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายรบัรูเ้มือ่เกดิค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างซึง่ไม่รวมเงนิกันไว้เบกิเหลือ่มปีทีย่งัไม่มีการอนมัุต ิ
 เบกิจ่าย

	 1.5	 ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น
   รับรู้ตัง้แต่วันทีบั่นทกึรายการขอเบิกเงนิตามจ�านวนเงนิในสัญญาการยมืเงนิไม่ว่าจะจ่ายให้ยมืจากเงนิ
 งบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ

 1.6	 วัสดุคงเหลือ
   แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

	 1.7	 อาคารและอุปกรณ์
   อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่มราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารทีห่น่วยงานมกีรรมสทิธิแ์ละอาคาร
 ที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน
   อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
   อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
   อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 
   อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไปบันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

	 1.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555
 1.9	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
   วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
   โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
     อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40 ปี
     อุปกรณ์ 5 - 12 ปี     
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี
	 1.10	 เจ้าหนี้
   รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้า หรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว
	 1.11	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
      รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น
	 1.12	 รายได้รอการรับรู้

   บัญชีรายได้รอการรับรู้ รับรู้เมื่อได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์และ 
ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อด�าเนินงาน 
      เงนิท่ีได้รบัไม่ได้ระบุวตัถปุระสงค์ หรอืสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัทีก่่อให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนราชการภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นรายได้ทั้งจ�านวน
   เงนิทีไ่ด้รบัระบวุตัถปุระสงค์ หรอืสินทรัพย์ท่ีได้รับท่ีก่อให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนราชการมากกว่าหนึง่
รอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกเป็นหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
	 1.13	 รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง

   รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพัน
จะต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง ณ วันท่ี  
จัดท�ารายงาน
	 1.14	ทุน
    รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

หมายเหตุที่	2	 ภาระผูกพัน

	 -	 โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ
 ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 
เห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อด�าเนินงานโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศของส�านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตามทีค่ณะกองทนุ 
สิง่แวดล้อมได้ให้ความเหน็ชอบในการประชมุคร้ังท่ี 1/2552 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ในวงเงิน 2,256 ล้านบาท และ
มติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ให้ส�านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงแผนการด�าเนินงานและแผนการใช้จ่ายโครงการฯ โดยมีระยะเวลา
ด�าเนินการโครงการฯ 850 วัน และระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน 60 วัน รวมระยะเวลาด�าเนินการท้ังสิ้น 910 วัน  
(วันที่ 1 กันยายน 2552 - 28 กุมภาพันธ์ 2555)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555

 ส�านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้จ้างทีป่รกึษาเพือ่ปฏบิตังิานตามโครงการฯ 
คือ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด ตามสัญญาเลขที่ 0201.2/101/2552 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 
ในวงเงิน 2,254 ล้านบาท
 งวดที่ 4 เงินที่เบิกจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จากจ�านวนเงิน 214,130,000 บาท เป็น 187,130,000 บาท 
เนื่องจากมีการลดงานจ้างพิมพ์ตาม TOR
 งวดที่ 5 เงินที่เบิกจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จากจ�านวนเงิน 214,130,000 บาท เป็น 205,130,000 บาท 
เนื่องจากมีการลดงานจ้างพิมพ์ตาม TOR
 งวดที่ 10 เงินที่เบิกจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จากจ�านวนเงิน 326,830,000 บาท เป็น 362,830,000 บาท
เนื่องจากมีการเพิ่มงานจัดพิมพ์ตาม TOR 
 การเบิกจ่ายตั้งแต่ตั้งโครงการจนถึงปีงบประมาณ 2555 มีการเบิกจ่ายไป 6 งวด

	 -	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำากับดูแลการประกอบกิจการนำ้าบาดาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยนำ้าบาดาลของราชการส่วนภูมิภาค

 ตามทีก่รมทรัพยากรน�า้บาดาลได้รบัอนมัุติจากคณะกรรมการบริหารกองทนุพัฒนาน�า้บาดาลในการประชมุ
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ให้ด�าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการก�ากับดูแลการประกอบ
กิจการน�้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน�้าบาดาลของราชการส่วนภูมิภาค โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทนุพฒันาน�า้บาดาลให้ส�านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวดั จ�านวน 72 จังหวดั เป็นจ�านวนเงิน 
23,621,500.00 บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีการโอนขายบิลเข้ารหัส
บัญชีเงินฝากคลัง 00901 (ส่วนกลาง)
 ระยะเวลาด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2555 - มกราคม 2556 รวม 12 เดือน 
โดยมีการก�าหนดการใช้จ่ายเงินต้องรายงานผลการด�าเนินงานทุกเดือนไปที่กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

หมายเหตุที่	3	 รายละเอียดข้อคลาดเคลื่อนปีก่อนๆ	และปีปัจจุบัน

 ข้อคลาดเคล่ือนปีก่อนและปีปัจจบุนัต้องท�าการปรบัปรงุในกระดาษท�าการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แต่ละหน่วย เบิกจ่าย 
ทีม่ข้ีอคลาดเคลือ่นปีก่อนและปีปัจจบัุนจะท�ากระดาษท�าการส่งมาท่ีส่วนกลางให้ท�าการปรบัปรุงในระบบ GFMIS
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2555

หมายเหตุที่	4	-	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ 270,801.48

เงินฝากสถาบันการเงิน 5,903,629.08

เงินฝากคลัง 131,200,123.89

รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น 2,470,000.00

รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 139,844,554.45

หมายเหตุที่	5	-	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 196,636,112.88

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 111,299,543.03

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 85,336,569.85

          อุปกรณ์ 970,476,507.72

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 512,318,363.72

อุปกรณ์	(สุทธิ) 458,158,144.00

รวม	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ) 543,494,713.85

หมายเหตุที่	6	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ)

          สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น        4,597,409.86

           สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  - ค่าเสื่อมราคาสะสม     (4,597,407.86)

	รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(สุทธิ) 																2.00

หมายเหตุที่	7		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)

          โปรแกรมคอมพิวเตอร์      27,664,439.42

           โปรแกรมคอมพิวเตอร์  - ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม    (23,804,169.26)

          รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)       3,860,270.16

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)
	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555

(หน่วย	:	บาท)
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(หน่วย	:	บาท)

2555

หมายเหตุที่	8	-	เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า      12,400,576.06 

เจ้าหนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น      10,954,966.53 

เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน            59,836.40 

รับสินค้า/ใบส�าคัญ  - 

เจ้าหนี้อื่นๆ          619,983.07 

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 				24,035,362.06	

หมายเหตุที่	9	–	เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น (เงินรับฝากของหน่วยงาน) 100,181,132.62

เงินรับฝากทุนหมุนเวียน 7,870.530.53

รวมเงินรับฝากระยะสั้น 108,051,663.15

หมายเหตุที่	10	–	เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว

เงินทดรองเพื่อด�าเนินงานตามปกติ 2,470,000.00

รวมเงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว 2,470,000.00

หมายเหตุที่	11	–	รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(ณ	30	กันยายน	2554,	2553) 281,292,159.93

บวก ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 74,489,252.61

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายระหว่างปี 52,974,469.30

รายได้แผ่นดิน (หมายเหตุที่ 17) 0.01

								รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	(ณ	30	กันยายน	2555,	2554) 408,755,881.85

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)
	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555



รายงานประจ�าปี 2555
108

(หน่วย	:	บาท)

2555

หมายเหตุที่	12	–	รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบบุคลากร 707,609,433.96

รายได้จากงบด�าเนินงาน 302,640,339.79

รายได้จากงบลงทุน 197,242,839.69

รายได้จากงบอุดหนุน 762,498.88

รายได้จากงบกลาง 162,366,764.12

รายได้จากรัฐบาล 469,377,344.52

หัก เบิกเงินส่งคืนเงินงบประมาณ (15,404,255.22)

รวม	รายได้จากงบประมาณ 1,824,594,965.71

หมายเหตุที่		14	–	ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน 590,797,562.63

เงินประจ�าต�าแหน่ง 401,806.45

ค่าจ้าง 27,001,472.48

เงินรางวัลประจ�าปี 1,864,855.40

ค่ารักษาพยาบาล 50,419,450.98

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 147,914,026.58

รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 818,398,874.52

หมายเหตุที่		15	–	ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ 61,574,300.37
ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษา 16,563,221.02

ค่าเชื้อเพลิง 21,962,517.71
ค่าจ้างเหมาบริการ 89,786,018.05

ค่าใช้จ่ายอื่น 700,202,413.62
รวม		ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 890,088,470.77

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)
	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน	(ต่อ)
	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555

(หน่วย	:	บาท)

2555

หมายเหตุที่		16		ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 19,286,571.43

ค่าน�้าประปาและน�้าบาดาล 1,194,829.74

ค่าสาธารณูปโภคอื่น 33,846,630.54

รวม	ค่าสาธารณูปโภค 54,328,031.71

หมายเหตุที่		17		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง        7,255,654.62

อุปกรณ์      96,557,947.23

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน        2,382,764.09

	รวม		ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 	106,196,365.94

หมายเหตุที่		18		รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-ภาษี

ภาษีอื่น                   3.00

รวม		รายได้ภาษี 																	3.00

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 726,307.75

รายได้อื่น 5,030,735.05

รวม		รายได้นอกจากภาษี 5,757,042.80

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

หัก รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย 5,757,045.80

รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดจัดสรรตามกฎหมาย 						5,757,045.80

รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง 							5,757,045.79

รายได้แผ่นดินสุทธิจากถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย 																		0.01
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หมายเหตุประกอบการเงิน	(ต่อ)
สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555

หมายเหตุที่	19		รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน	(2555)  

รายการ งบสุทธิ การสำารองเงิน ใบสั่งซื้อ/	สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน	:

จัดการสิ่งแวดล้อม

    

ผลผลิต	:

ระบบอ�านวยการ 

และการบริหาร

จัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

งบบุคลากร 753,255,500.00 708,983,845.53 44,271,654.47

งบด�าเนินงาน 287,198,429.06 15,475,265.00 4,773,310.10 266,156,365.14 793,488.82

งบลงทุน 72,288,265.94 44,339,850.00 24,162,949.00 3,650,411.07 135,055.87

งบรายจ่ายอื่น 139,736,005.00 8,306,400.00 11,658,500.00 118,891,913.92 879,191.08

งบเงินอุดหนุน 762,500.00 762,498.88 1.12

รวมทั้งสิ้น 1,253,240,700.00 68,121,515.00 40,594,759.10 1,098,445,034.54 46,079,391.36
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หมายเหตุประกอบการเงิน	(ต่อ)
สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2555

หมายเหตุที่	20		รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน	 	

รายการ

เงินกันไว้เบิก	

เหลื่อมปี(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554

แผนงาน	 :	บริหารจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต	:	ระบบอ�านวยการ 

และการบริหารจัดการ

ทรัพยากร 

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบด�าเนินงาน 

(โอนเปลี่ยนแปลงจาก 

งบบุคลากร)

งบลงทุน

งบทุน (โอนเปลี่ยนแปลง

จากงบบุคลากร)

งบรายจ่ายอื่น

65,471,820.00

14,354,757.53

601,030.00

203,002,776.40

2,927,150.00

5,802,630.0

12,604,396.76

459,710.69

182,851,300.40

1,390,250.00

3,299,030.00

65,471,820.00

1,750,360.77

141,319.31

20,151,476.00

1,536,900.00

2,503,600.00

-เหลือจ่าย จ�านวน 65,471,820 บาท

1. ไม่ได้รับอนุมัติกันเงิน 303,300 บาท 

2. เงินเหลือจ่าย 53,000 บาท

3.ไม่มีรายการที่หน่วยงานแจ้งขอ

กันเงิน แต่มี poในระบบ GFMIS 

จ�านวน 344,060.77 บาท

-เหลือจ่าย141,319.31 บาท

-เงินเหลือจ่าย 151,476 บาท 

-เหลือจ่าย 3,230 บาท

1. เงินเหลือจ่าย 20,600 บาท

2. ไม่มีรายการที่หน่วยงานแจ้งขอ

กันเงินแต่มี po ในระบบ GFMIS 

33,000 บาท

รวม 292,160,163.93 200,604,687.85 91,555,476.08

หมายเหตุ:	รายการเงินกันงบบุคลากร จ�านวน 69,000,000 บาท เป็นยอดยกมาจากหมายเหตุ 14 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมบัญชีกลางได้อนุมัติ จ�านวน 3,528,180 บาท โดยให้เปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้

-  เป็นงบด�าเนินงาน จ�านวน 601,030 บาท

-  เป็นงบลงทุน จ�านวน 2,927,150 บาท
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รายการ

เงินกันไว้เบิก	

เหลื่อมปี	(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต : ระบบอ�านวยการและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     งบบุคลากร (โอนเปลี่ยนแปลงมาจากงบด�าเนินงาน)

     งบบุคลากร (โอนมาจากงบเงินอุดหนุน)

     งบบุคลากร (โอนมาจากงบรายจ่ายอื่น)

     งบด�าเนินงาน

     งบลงทุน

     งบลงทุน (โอนมาจากงบด�าเนินงาน)

     งบลงทุน (โอนมาจากงบเงินอุดหนุน)

     งบลงทุน (โอนมาจากงบรายจ่ายอื่น)

     งบเงินอุดหนุน

     งบรายจ่ายอื่น

75,000.00

50,000.00

768,580.40

205,200.00

252,650.00

544,800.00

50,000.00

768,565.00

15.40

750,000.00

50,000.00

768,580.40

252,200.00

252,650.00

1,352,961.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,404.00

15.40

-เหลือจ่าย 

10,404 บาท

-เหลือจ่าย 

15.40 บาท

รวม 3,389,810.80 3,379,391.40 10,419.40

หมายเหตุ: 1. รายการเงินกันงบด�าเนินงานคงเหลือจากปีก่อน จ�านวน 1,500,000 บาท โอนเปลี่ยนแปลงเป็น 

                 1.1 งบลงทุน จ�านวน 544,800 บาท        1.2 งบบุคลากร จ�านวน 750,000 บาท (เป็นเงินรางวัล)

              2. รายการเงินกันงบเงินอุดหนุนคงเหลือจากปีก่อน จ�านวน 100,000 บาท โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน จ�านวน 

                 50,000 บาท และงบบุคลากร จ�านวน 50,000 บาท (เป็นเงินรางวัล)

                 2.1 งบลงทุน จ�านวน 50,000 บาท          2.2 งบบุคลากร จ�านวน 50,000 บาท (เป็นเงินรางวัล)

              3. รายการเงินกันงบรายจ่ายอื่นคงเหลือจากปีก่อน จ�านวน 1,537,160.80 บาท โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน 

                 จ�านวน 768,565 บาท และงบบุคลากร จ�านวน 768,580.40 บาท (เป็นเงินรางวัล)

                 3.1 งบลงทุน จ�านวน 768,565 บาท         3.2 งบบุคลากร จ�านวน 768,580.40 บาท (เป็นเงินรางวัล)
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รายการ

เงินกันไว้เบิก 

เหลื่อมปี(สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552

แผนงบประมาณ :

สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก

หลายทางชีวภาพ

ผลผลิตที่	1	:	

ระบบอ�านวยการและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

304,290.00

1,960,000.00

116,890.00

1,960,000.00

187,400.00 

0.00

1. เหลือจ่าย 2,850 บาท  

2. เงินงบประมาณพับไป 

จ�านวน 184,500 บาท 

เนือ่งจากกรมบญัชกีลาง

ไม่รับพิจารณาในการ

ขออุทธรณ์การขยาย

เวลาเบิกจ่ายเงินของ

เงินงบประมาณปี พ.ศ. 

2549 - 2552 ทั้งนี้ตาม

หนังสือเวียนกระทรวง

การคลัง  

ด่วนท่ีสุดท่ี กค 0406.6/ว83  

ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555

รวม 2,264,290.00 2,076,890.00 187,400.00





ส่วนที่ 4
ผลงานสำาคัญอื่น
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 สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2555  

ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร คณะกรรมการด�าเนนิการจัดสมชัชาปฏรูิป (คจสป.)  

ได้สนบัสนนุให้มกีระบวนการทางวชิาการและการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาเอกสารรายงานและร่างข้อเสนอเชงินโยบาย 

ส�าหรับน�าเข้าสู่การประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ รวมถึงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการมีส่วนร่วมของ 

เครอืข่าย ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซึง่ได้มกีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตลอดปี 2555 ท่ีผ่านมา โดยได้ก�าหนดประเด็นหลัก 

(Theme) ของสมัชชาปฏิรูปคือ “เพิ่มพลังพลเมือง	สร้างความเป็นธรรม	ลดความเหลื่อมลำ้า” โดยมีวัตถุประสงค์

 1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบและ

สมานฉันท์

 2) เพือ่เป็นเวทดี�าเนนิการให้ได้มาซึง่ข้อมลู ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะของสาธารณชนและเครือข่ายสมชัชา

ปฏิรูประดับพื้นที่และเฉพาะประเด็น เพื่อน�าไปสู่การมีข้อเสนอเชิงนโยบายส�าหรับการปฏิรูปประเทศไทย

 3) เพื่อเป็นเวทีการสร้างเครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

 โดยในส่วนของ ทส. ได้มอบหมายให้นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  

เป็นผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ข้อคิดเห็นการขอแก้ไขร่างมติ ในนาม

ตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระเบียบวาระการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดิน : 

การบริหารจัดการที่ดิน

สมัชชาปฏิรูปแห่งชาติ

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ

เวทีเสวนา “พลังพลเมือง	เปลี่ยนประเทศไทย”
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  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

พิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรม 

รามาการ์เด้นส์ เพือ่การเตรยีมความพร้อมส�าหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีกลไกการขับเคลื่อน 3 ระดับ คือ การจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน การจดัท�าแผนการด�าเนนิงานเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน และการก�าหนด

แนวทางการพัฒนาระยะยาวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การจัดท�าฐานข้อมูลกลาง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศคู ่ เจรจาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือ
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อม ณ สหรัฐอเมริกา

 การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ในการด�าเนิน

งานด้านการปกครองสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย และโครงสร้างการด�าเนินงานของหน่วยงานระดับภูมิภาค 

เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและปรับปรุงกลไกการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ในประเด็นของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะของเสียและสารอันตราย ทั้งนี้ ผลจากการ

หารอืเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุการด�าเนนิงานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพ 

มากยิ่งขึ้น
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 ส�านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดงาน

นิทรรศการในงาน SAREX 2012 ในระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2555 ณ สนามบินกองพลทหารราบที่ 3 ค่าย

สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายจารุพงศ์  

เรอืงสวุรรณ) เป็นประธานในพธิ ีพร้อมด้วยรองผบ.มทบ.21 (พ.อ.ยงยทุธ สอนไม้) โดยภายในงานมกีารน�าอากาศยาน

ชนดิต่างๆ เข้าร่วมในการจดันทิรรศการ และมกีารสาธิตการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานทีป่ระสบภยั  

การจัดนิทรรศการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย 
ประจำ ปี 2555

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบของที่ระลึกให้แก่ นายชัยพฤกษ์ ภูสีฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบิน 

ที่ 6 (ขอนแก่น)  
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วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2555

วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ (ทสจ.นครสวรรค์)  

ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2555 โดยมีการรณรงค์การอนุรักษ์แม่น�้าเจ้าพระยาและรณรงค์การลดปริมาณ

ขยะมูลฝอย ตามโครงการส่งเสริมเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (การลดปริมาณขยะมูลฝอยและ 

การอนุรักษ์แม่น�้า) ณ สนามหน้าศาลากลางหลังเก่า โดยนายอ�านวย ตั้งเจริญชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

 ให้เกียรตเิป็นประธานในพธิแีละมอบธงปฏญิาณการรักษาแม่น�า้ให้กบั องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมพ้ืีนท่ีรับผดิชอบ 

ริมแม่น�้า มอบโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลให้กับเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพและเรียงความ

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จ�านวน 28 รางวัล ในหัวข้อ	“การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

รวมถงึมอบระบบบ�าบดัน�า้เสยีเบือ้งต้นและมอบวสัดุสาธติธนาคารวสัดุรีไซเคลิให้กบัโรงเรียนในเขตอ�าเภอโกรกพระ 

อ�าเภอชมุแสง อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ จ�านวน 10 โรงเรียน และมนัีกเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถงึอาสาสมคัร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.นครสวรรค์) ร่วมงานจ�านวน 1,000 คน

กิจกรรม “คลองสะอาดใจ เติมใจ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ”

 ชุมชนบ้านอ่างหิน ต�าบลพุทธบาท อ�าเภอชนแดน ร่วมกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพชรบรูณ์ และองค์การบรหิารส่วนต�าบลพทุธบาท จดักจิกรรม 

“คลองสะอาดใจ	เติมใจ	เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ”	ณ คลองอ่างหิน ต�าบลพุทธบาท อ�าเภอชนแดน จังหวัด

เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2555
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คณะผู้จัดทำา
ที่ปรึกษา
 1. นายโชติ  ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3. นายสุรพล ปัตตานี            รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 5. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ควบคุมการจัดพิมพ์      
 1. นายนิรุติ คูณผล ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

 2. นางสาววนิดา แย้มสรวล            ผู้อ�านวยการส่วนนโยบายและแผน ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 3. นางรัชนิกร ดารกมาศ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 4. นางสาวสมหญิง พงษ์สมุทร  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์

 5. นางสาวสุดารัตน์ นพขุนทด          นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

  6. นายเผ่าพันธ์ ปรีชานนท์            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

    




